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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
(Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2010) 

 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 5, του ν. 3556/2007 και 

την υπ’ αριθµ. 7/448/11.10.2007 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

και περιλαµβάνει: 

(α) ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

(β) Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 1.1.2010 - 30.06.2010 

(γ) Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

(δ) Τις Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 1.1.2010 - 30.06.2010 

(ε) Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1.2010 - 30.06.2010 

 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1.1.2010 - 30.06.2010 είναι 

εκείνη που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «VELL 

INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», 

κατά την συνεδρίαση του, την 27η Αυγούστου 2010. 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου 01.01.2010 - 30.06.2010 είναι αναρτηµένη στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vellgroup.gr, όπου και θα παραµείνει στη διάθεση του 

επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της 

συντάξεως και δηµοσιοποιήσεως της.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vellgroup.gr/
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Ι. ∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 2 (γ) του Ν. 3556/2007) 
 
 
 
Οι υπογράφοντες, εκπρόσωποι του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
«VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ»: 
 

� Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
� ∆ηµήτριος Ν. Μάρκου,  ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
� Σοφοκλής Β. Βελάνης,  Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Υπό την ανωτέρω ιδιότητά µας, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε σύµφωνα µε το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 
3556/2007 και ορισθέντες ειδικώς προς τούτο µε την από 27/8/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», (εφεξής και ως «Εταιρεία» ή «VELL») ότι, εξ’ 
όσων γνωρίζουµε: 
 

- Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες 
καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της 
εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εκλαµβανοµένων ως 
σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
-   Η συνηµµένη εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 
τις πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
 

Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και η εξαµηνιαία 
οικονοµική έκθεση, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας κατά τη 
συνεδρίαση  της 27ης Αυγούστου 2010. 
 
 

Μεταµόρφωση Αττικής, 27η Αυγούστου 2010, 
 

Οι δηλούντες, 
 

Ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

   

   

   

   

   

Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος Ν. Μάρκου Σοφοκλής Β. Βελάνης 

Α.∆.Τ. Σ 237528/1999 Α.∆.Τ. ΑΗ 079147/2008 Α.∆.Τ Σ 564220/1997 
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ΙΙ. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(για την περίοδο 01.01.2010 – 30.6.2010) 
 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εφεξής και ως “Έκθεση”), αφορά στην 
χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 2010 (01.01.2010 - 30.6.2010). H Έκθεση 
συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 
91Α/30.4.2007) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (7/448/11.10.2007 και 1/434/2007). 

Η Έκθεση διαλαµβάνει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όµως ουσιαστικό (σε θεµατικές ενότητες),   όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες – σύµφωνα µε τις παραπάνω και λοιπές ισχύουσες νοµικές διατάξεις 
– και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, σε 
συνάρτηση µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, διαλαµβάνει και πρόσθετες 
πληροφορίες - όπου κρίνεται σκόπιµο και αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της - 
προκειµένου να εξάγεται µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά 
την εν λόγω χρήση της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία “VELL INTERNATIONAL GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής καλούµενης για λόγους 
συντοµίας ως “Eταιρεία” ή “VELL”), καθώς και του Οµίλου [στον οποίο Όµιλο, περιλαµβάνεται εκτός 
της VELL και οι συνδεδεµένες µε αυτήν (θυγατρικές) εταιρείες (α) ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία 
«ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ, 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία η VELL συµµετέχει µε 
ποσοστό 100%, (β) η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ», στην οποία η VELL συµµετέχει µε ποσοστό 
100%], µε αναφορά στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα 
σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της. 
Ταυτοχρόνως η παρούσα Έκθεση περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που 
αντιµετωπίζει η Εταιρεία και οι  συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση. 

Σηµειώνεται ότι τα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία προηγούµενης περιόδου (1/1/09-30/6/2009) για 
τον όµιλο δεν είναι συγκρίσιµα µε τα στοιχεία 1ου Εξαµήνου 2010, διότι περιλαµβάνουν τα οικονοµικά 
στοιχεία της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ» από την περίοδο της 
πρώτης ενσωµάτωσής της την 29/01/2009 και µετέπειτα. 

Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα 
λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση που 
αφορά την περίοδο του 1ου εξαµήνου της χρήσεως 2010 και χωρίζεται σε θεµατικές ενότητες, που έχουν 
όπως ακολουθούν:  

Α. Οικονοµικός Απολογισµός 1ου Εξαµήνου 2010 

1. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το 1ο εξάµηνο 2010 µειώθηκε κατά 2,32% σε σχέση µε 
την αντίστοιχη περίοδο του 2009 και ανήλθε σε €15.846 χιλ.. Η µείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται 
κυρίως στην από 15/02/2010 παύση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων De'Longhi από τη 
µητρική εταιρεία. (αναλυτικές επεξηγηµατικές πληροφορίες παρατίθενται στο Κεφάλαιο 5 της 
Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης και υπό την παράγραφο 17 « Άλλα σηµαντικά γεγονότα»). 

(α) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την επίµαχη περίοδο ανήλθε σε € 3.458 χιλ. 
παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009 23,62% περίπου.  

(β) Ο κύκλος εργασιών της «ΑΦΟΙ ΒΕΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» για την επίµαχη περίοδο ανήλθε σε 
€9.684 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009, 3,71% περίπου και 

(γ) Ο κύκλος εργασιών της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» για την επίµαχη περίοδο ανήλθε 
σε €2.828 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009, 17,54% (µε την 
παρατήρηση ότι τα στοιχεία της εταιρείας αυτής δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µε την περίοδο του 1ου 
εξαµήνου 2009) 
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2. Τα λειτουργικά έξοδα του Οµίλου κατά το 1ο εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε € 6.920 χιλ. έναντι 
€ 6.786 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 1,97%.  

Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας κατά το 1ο εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε € 2.708 χιλ. 
έναντι € 2.846 χιλ. κατά το 1ο εξάµηνο 2009, παρουσιάζοντας µείωση 4,85%,  

3. Οι ζηµίες προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων του Οµίλου το 1ο 
εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε € 2.510 χιλ. έναντι ζηµιών € 1.704 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης χρήσης. Οι ζηµίες προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων της 
Εταιρείας το 1ο εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε € 1.885 χιλ. έναντι ζηµίας € 1.318  χιλ. κατά το 1ο 
εξάµηνο 2009. 

4. Οι ζηµίες προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων του Οµίλου το 1ο εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε € 2.358 χιλ. έναντι ζηµιών € 1.488 χιλ. 
κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Οι λειτουργικές ζηµίες προ φόρων 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων της Εταιρείας το 1ο 
εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε  € 1.874 χιλ. έναντι ζηµιών € 1.241 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης χρήσης. 

5. Τα Καθαρά Αποτελέσµατα του Οµίλου (µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας) κατά το 
1ο εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε ζηµίες € 2.558 χιλ. έναντι ζηµιών € 1.896 χιλ. κατά την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Τα Καθαρά Αποτελέσµατα της Εταιρείας (µετά από φόρους) κατά 
το 1ο εξάµηνο του 2010 ανήλθαν σε ζηµίες € 1.616 χιλ. έναντι ζηµιών € 1.239 χιλ. κατά την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούµενης χρήσης. 

6. Οι θυγατρικές παρουσίασαν τα εξής αποτελέσµατα: 

6.1. ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.. Ζηµίες προ φόρων € 653.449,88 την 30.06.2010, 
έναντι ζηµιών € 220.257,76 την 30/06/2009 και µετά από φόρους € 553.585,08 έναντι ζηµιών 
€205.098,86 αντιστοίχως.  

6.2. Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. Ζηµιά προ φόρων € 335.276,73 την 30.06.2010, έναντι ζηµιών 
€ 509.699,93 την 30/06/2009 και µετά από φόρους € 335.276,73 έναντι ζηµιών €399.758,72 αντιστοίχως.  

7. Στο Κεφάλαιο 5 της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης υπό τον τίτλο «Επιλεγµένες 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις» και υπό την παράγραφο 13, παρατίθενται αναλυτικές επεξηγηµατικές 
πληροφορίες για τις σηµαντικότερες µεταβολές που παρατηρούνται στην κατάσταση της οικονοµικής 
θέσης και των συνολικών εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου. 

Β. Σηµαντικά Γεγονότα κατά τη ∆ιάρκεια του Α’ Εξαµήνου 2010. 

1. Παύση της Αποκλειστικής ∆ιανοµής των Ηλεκτρικών Συσκευών De'Longhi. 

1.1. Η Εταιρεία µε την από 03/02/2010 ανακοίνωσή της ενηµέρωσε το επενδυτικό κοινό, ότι η 
εταιρεία De' Longhi Appliances s.r.l. (εφεξής "De'Longhi") την ενηµέρωσε ότι από 15/02/2010 παύει η 
αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De'Longhi από την Εταιρεία στην Ελλάδα. Η Εταιρεία, 
επιφυλασσόµενη των δικαιωµάτων της, έκρινε σκόπιµο, µετά από πρόταση της De'Longhi, να προσέλθει 
σε διαπραγµατεύσεις, για άλλης µορφής συνεργασία µέσω κοινής εταιρείας µεταξύ της De'Longhi, και 
της Εταιρείας, για την αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα τόσο των προϊόντων De'Longhi όσο και 
λοιπών προϊόντων µε άλλα σήµατα που ανήκουν ή διανέµονται από τον όµιλο εταιρειών De'Longhi. 

H Εταιρεία είχε αναφερθεί στην περίπτωση παύσης της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων 
De'Longhi στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου της 
Εταιρείας, το οποίο δηµοσιεύθηκε την 1.02.2010 και είχε τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. 
Όπως αναφερόταν στην ανάλυση πωλήσεων οµίλου ανά προµηθευτή που περιλαµβανόταν στο ως άνω 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, οι πωλήσεις προϊόντων προερχόµενων από τον De’ Longhi για την περίοδο από 
1.01.2008 έως 31.12.2008 ανέρχονται σε € 10.125,42 εκ. και αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 29,61% των 
πωλήσεων του οµίλου. Στο Κεφάλαιο "Κίνδυνος Αποθεµάτων-Προµηθευτών" του ως άνω Ενηµερωτικού 
∆ελτίου αναγράφετο ότι οι πωλήσεις προϊόντων De'Longhi αντιπροσώπευαν το 82% του κύκλου 
εργασιών της Εταιρείας την 31.12.2008, καθώς και ότι η Εταιρεία δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι σε 
θέση να αντικαταστήσει στο άµεσο µέλλον τον εν λόγω προµηθευτή µε κάποιον άλλο προµηθευτή, ο 
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οποίος θα αποφέρει στην Εταιρεία και τον Όµιλο τα ίδια έσοδα µε τον οίκο De'Longhi. Σχετική 
ενηµέρωση για το θέµα είχε γίνει και µε την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1.1.2009 – 31.12.2009.  

Οι πωλήσεις προϊόντων του οίκου De' Longhi, κατά την περίοδο 1.01.2009 - 31.12.2009 ανήλθαν σε 
€8.761 χιλ. και αντιπροσώπευαν το 84% και 24,74% του κύκλου εργασιών (πωλήσεων) της Εταιρείας και 
του Οµίλου την περίοδο από 1.1.2009 – 31.12.2009. 

Η Εταιρεία µε την Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσης 2009 είχε ενηµερώσει ότι η από 15/2/2010 παύση 
της διανοµής των προϊόντων του οίκου αυτού στην Ελλάδα θα είχε ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσµατα 
και την καθαρή θέση της Εταιρείας, ενώ είχε επιπρόσθετα επισηµάνει ότι η Εταιρεία θα προχωρήσει σε 
σχέδιο αναδιοργάνωσής της, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Ενόψει τούτου η Εταιρεία 
σχηµάτισε πρόβλεψη δαπανών αναδιοργάνωσης ποσού € 550.000 σε βάρος των αποτελεσµάτων της 
χρήσεως 2009. 

1.2. Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ της Εταιρείας και του οίκου De'Longhi κατέληξαν στην µετά από 
συµφωνία υπογραφή του από 16.4.2010 µνηµονίου συνεργασίας (MOU) και στη συνέχεια του από 
21.05.2010 συµφωνητικού µεταξύ της εταιρείας De' Longhi Appliances s.r.l. και της Εταιρείας, δια του 
οποίου συµφωνήθηκαν µεταξύ άλλων κυρίως τα ακόλουθα: (α) Η διανοµή των προϊόντων De'Longhi, 
Kenwood όσο και λοιπών προϊόντων µε άλλα σήµατα των οποίων τη διανοµή στην Ελλάδα θα αναλάβει 
η De’ Longhi ανατίθενται στην υφιστάµενη θυγατρική (κατά 100%) του οίκου De' Longhi στην Eλλάδα 
εταιρεία µε την επωνυµία “Kenwood Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε.” που είχε µέχρι πρόσφατα ως 
αντικείµενο την αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα των συσκευών Kenwood. (β) η De'Longhi 
αναλαµβάνει να µετατρέψει την εταιρεία “Kenwood Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε.” σε ανώνυµη εταιρεία 
εντός ορισµένου χρόνου και να παραχωρήσει ποσοστό 40% των µετοχών της εταιρείας αυτής – στην 
οποία η De'Longhi θα συµµετέχει µε ποσοστό 60% - στην Εταιρεία. Ταυτοχρόνως µε την ίδια σύµβαση, 
παρασχέθηκε στην Εταιρεία το δικαίωµα προαιρέσεως να πωλήσει στη De'Longhi, µετά την 31/12/2014 
και εντός του τριµήνου που ακολουθεί την ηµεροµηνία αυτή, τις µετοχές της στην παραπάνω εταιρεία, 
έναντι τιµήµατος που θα υπολογιστεί µε βάση τα προβλεπόµενα στην ως άνω σύµβαση (έναντι του 
οποίου η De'Longhi προκατέβαλε την 26.05.2010 το ποσό των € 2.000.000,00 στην Εταιρεία), και, εντός 
του εποµένου τριµήνου, το δικαίωµα προαιρέσεως της De'Longhi να απαιτήσει την αγορά και την 
υποχρέωση της Εταιρείας να πωλήσει τις µετοχές της στην παραπάνω εταιρεία, έναντι τιµήµατος που θα 
υπολογιστεί µε βάση τα προβλεπόµενα στην ως άνω σύµβαση. Με την ίδια σύµβαση συµφωνήθηκαν και 
διάφορα άλλα θέµατα που αφορούν στο δικαίωµα της  Εταιρείας να συµµετέχει στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας που θα προκύψει από την ως άνω µετατροπή της “Kenwood Appliances Hellas 
Μ.Ε.Π.Ε.” µε δύο µέλη που θα διορίζονται από αυτή, καθώς και στη λήψη αποφάσεων σχετικών µε την 
έδρα, τις µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου κλπ. από τη Συνέλευση των µετόχων. Η παραπάνω 
συµφωνία ευρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησής της. 

1.3. Στα πλαίσια του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ Εταιρείας και De'Longhi, κατά τη διάρκεια του 
1ου εξαµήνου 2010 η Εταιρεία µεταβίβασε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ανωτέρω µνηµόνιο 
συνεργασίας προς την “Kenwood Appliances Hellas Μ.Ε.Π.Ε.”, απόθεµα προϊόντων De'Longhi αξίας € 
1.482.686,57, και επέστρεψε προϊόντα αξίας  €24.981,94 στη De'Longhi. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
παραπάνω πωλήσεις  αποθεµάτων, καθώς και ότι κατά το 1ο εξάµηνο 2010 οι πωλήσεις προϊόντων 
De'Longhi προς πελάτες της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1.309.134,34 ευρώ, προκύπτει ότι ο κύκλος 
εργασιών της Εταιρείας σε λοιπές ηλεκτρικές συσκευές και είδη αντικειµένου εµπορίας της ανήλθαν σε € 
640.785,92, 

1.4. Κατά το 1ο εξάµηνο του 2010, η διοίκηση της Εταιρείας έλαβε µέτρα προκειµένου, λαµβάνοντας 
υπόψη και την σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών, να περιορίσει κατά το δυνατόν τα λειτουργικά 
έξοδα της Εταιρείας. Ούτως το προσωπικό περιορίσθηκε σηµαντικά σε (24) άτοµα την 30.6.2010, που 
κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης εκθέσεως περιορίσθηκαν ακόµη περισσότερο σε (15) άτοµα. 
Ενόψει του σχηµατισµού σχετικών προβλέψεων την 31.12.2009 για την αντιµετώπιση του κινδύνου 
αυτού, οι αποζηµιώσεις προσωπικού που ανήλθαν σε € 429.010,75 συµψηφίσθηκαν κατά το µεγαλύτερο 
µέρος τους µε τις προβλέψεις αυτές και επιβάρυναν τα αποτελέσµατα του 1ου εξαµήνου µόνον κατά το 
ποσό των € 37 χιλ. περίπου.   

1.5. Η διοίκηση της Εταιρείας καλείται, ενόψει των παραπάνω εξελίξεων, να λάβει αποφάσεις 
σχετικά µε την  αναδιάρθρωση της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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2. Σύµβαση Εξαγοράς της “E. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.” 

2.1. Στις 29/01/2009, η Εταιρεία απέκτησε την κυριότητα του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων 
ψήφου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία "Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία 
Ηλεκτρικών Συσκευών", η οποία έδρευε στην Αθήνα (Θέτιδος 10), µε συνολικό τίµηµα αγοράς το ποσό 
των τριών εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (3.300.000,00) Ευρώ. Η Εταιρεία, ενόψει και των 
αποτελεσµάτων της χρήσης 2009 της παραπάνω εταιρείας, µετά και νεώτερη αποτίµηση της εταιρεία 
αυτής από ανεξάρτητο οίκο, προσήλθε σε διαπραγµατεύσεις µετά του κ. Ευτύχιου Ζητουνιάτη,  µε τον 
οποίο συµφώνησε και υπέγραψε την 09/07/2010, τροποποίηση της σύµβασης µεταβίβασης των µετοχών 
της εν λόγω εταιρείας προς την Εταιρεία. ∆υνάµει της τροποποίησης αυτής το αρχικό τίµηµα αγοράς των 
µετοχών, που είχε συµφωνηθεί σε (€3.300.000,00), περιορίστηκε (µειώθηκε) σε (€1.790.000,00), εκ των 
οποίων (€1.365.000,00) είχε καταβληθεί την 29/01/2009, ποσό (€ 125.000,00) κατεβλήθη στον κ. 
Ζητουνιάτη την 9/07/2010 και ποσό (€300.000,00) θα καταβληθεί στον κ. Ζητουνιάτη έως την 30η 
Σεπτεµβρίου 2010 µε την παράδοση σε αυτόν, κατά τα προβλεπόµενα στην τροποποίηση της σύµβασης 
µεταβίβασης, τριακοσίων χιλιάδων (300.000) µετοχών της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας (€ 0,34), οι 
οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, είτε µε αγορά ιδίων µετοχών, είτε µε αύξηση κεφαλαίου. 
Ταυτοχρόνως και υπό την αίρεση της υλοποίησης της ως άνω συµφωνίας, ο κ. Ζητουνιάτης και η 
Εταιρεία έλυσαν από κοινού και αζηµίως την από 29/1/2009 σύµβασης εργασίας διευθύνοντος 
στελέχους, που είχε υπογραφεί µε την Εταιρεία, προκειµένου να περιορισθούν κατά το δυνατόν τα έξοδα 
της Εταιρείας. 

2.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, συγκάλεσε, σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφος 10 
του Κ.Ν. 2190/1920 έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, για την 23η Αυγούστου 
2010, προκειµένου  αυτή να αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι του ποσού των € 
300.000,00, µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και κατάργηση του δικαιώµατος 
προτίµησης των παλαιών µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγήθηκε την παραπάνω αύξηση µε 
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των 
παλαιών µετόχων, κρίνοντας ότι το µέτρο αυτό είναι κατάλληλο και µη δυσανάλογο, καθώς η Εταιρεία 
θα εξοφλήσει υποχρεώσεις της, χωρίς να προχωρήσει σε εκταµίευση οποιουδήποτε ποσού και χωρίς να 
επηρεασθεί η ρευστότητα της. Η τιµή έκδοσης των νέων µετοχών προτάθηκε να οριστεί σε 0,34 ευρώ 
ανά µετοχή, που είναι η ονοµαστική αξία των µετοχών της Εταιρείας, ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
έκρινε αυτήν την τιµή έκδοσης των νέων µετοχών προς το συµφέρον της Εταιρείας και των µετόχων της, 
καθόσον µε την προτεινόµενη αύξηση δεν µειώνονται τα δικαιώµατα των παλαιών µετόχων στην 
περιουσία της Εταιρείας. Λόγω µη επιτεύξεως της κατά το νόµο απαρτίας για τη νόµιµη λήψη 
αποφάσεως κατά τη Συνέλευση της 23.08.2010, οι κ.κ. µέτοχοι της Εταιρείας εκλήθησαν σε Α’ 
επαναληπτική συνέλευση την 06.09.2010.  

3. Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου και ∆ηµόσια Προσφορά Οµολογιών 
Μετατρέψιµων σε Μετοχές (µη διαπραγµατεύσιµων). 

3.1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, που πραγµατοποιήθηκε στις 
06.11.2007, αποφάσισε την Έκδοση Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (εφεξής «ΜΟ∆») µη 
διαπραγµατεύσιµου στο Χ.Α. µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων. ∆υνάµει της από 
06/11/2007 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. σε συνδυασµό µε 
τις από 30/10/2009 και 08/01/2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε 
µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, η 
έκδοση του ΜΟ∆, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων µέχρι ποσού 
€19.977.516,00. Επιπλέον, αποφασίστηκε να παρασχεθεί, στους ασκήσαντες δικαιώµατα προτίµησης, 
δικαίωµα να προεγγράφονται (∆ικαίωµα Προεγγραφής) στην ίδια τιµή διάθεσης για την απόκτηση 
επιπλέον οµολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού 
δικαιώµατος προτίµησης, από τις οµολογίες που τυχόν θα µείνουν αδιάθετες και µέχρι το ισόποσο του 
αριθµού των νέων οµολογιών που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα προτίµησης που άσκησαν αυτοί οι 
επενδυτές, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριµένο την 28/12/2009 από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Εταιρείας. Οι γενικοί όροι της εν λόγω Έκδοσης Μετατρέψιµου 
Οµολογιακού ∆ανείου µη ∆ιαπραγµατεύσιµου στο Χ.Α. µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων 
µετόχων είναι οι ακόλουθοι:  
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Είδος Οµολογιών: Ονοµαστικές, µετατρέψιµες σε κοινές ονοµαστικές µετοχές του εκδότη.  
Αριθµός Οµολογιών µετατρέψιµων σε κοινές µετοχές: 16.740  

Ονοµαστική αξία Οµολογιών: 1.193,40 Ευρώ  

Τιµή διάθεσης Οµολογιών: 1.193,40 Ευρώ ανά Οµολογία Αναλογία συµµετοχής των υφιστάµενων 
µετόχων στην έκδοση: 1 οµολογία ανά 2000 κοινές µετοχές  

Προβλεπόµενα έσοδα έκδοσης : 19.977.516,00 Ευρώ  

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, η έκδοση θα ανέλθει µέχρι του ποσού 
που θα καταβληθεί.  

∆ιάρκεια : 7 έτη.  

Επιτόκιο : Euribor τριµήνου πλέον 1% ετησίως. 

Τιµή αποπληρωµής των οµολογιών: 1.193,40 Ευρώ  

Τιµή µετατροπής: 0,39 Ευρώ  

Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια ανέρχονται σε ευρώ 19.977.516,00.  

Το χρονοδιάγραµµα της έκδοσης του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου είχε ως εξής:  

Ηµεροµηνία   Γεγονός  

06/11/2007  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Vell Group που αποφάσισε την 
έκδοση ΜΟ∆ 28/12/2009 Έγκριση του περιεχοµένου του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

14/01/2010  Έγκριση του περιεχοµένου του 1ου Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

29/01/2010  Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. για την διάθεση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου και του 1ου 
Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου  

29/01/2010  Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων επί των οµολογιών 01/02/2010 ∆ηµοσίευση ενηµερωτικού δελτίου 
(ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, στην 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας www.vellgroup.gr και στην ιστοσελίδα του Συµβούλου Έκδοσης, 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆, www.bankofcyprus.gr)  

01/02/2010  Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. για την αποκοπή των δικαιωµάτων, την περίοδο 
άσκησης δικαιωµάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των 
δικαιωµάτων στο ΜΟ∆  

02/02/2010  Αποκοπή δικαιώµατος στην έκδοση ΜΟ∆  

04/02/2010  ∆ικαιούχοι των δικαιωµάτων προτίµησης (record date)  

16/02/2010  Πίστωση από την Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. των δικαιωµάτων στους 
λογαριασµούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.  

17/02/2010  Έναρξη ∆ιαπραγµάτευσης και άσκησης των ∆ικαιωµάτων Στην Έκδοση ΜΟ∆.  

25/02/2010  Έγκριση του περιεχοµένου του 2ου Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
από το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

25/02/2010  Λήξη ∆ιαπραγµάτευσης των ∆ικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆.  

26/02/2010  Ανακοίνωση στο Η.∆.Τ. για την διάθεση του 2ου Συµπληρώµατος του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

26/02/2010  ∆ηµοσίευση του 2ου Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

01/03/2010  Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή λόγω 
δηµοσίευσης του 2ου Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  
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03/03/2010  Λήξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή λόγω 
δηµοσίευσης του 2ου Συµπληρώµατος του Ενηµερωτικού ∆ελτίου.  

03/03/2010  Λήξη Περιόδου Άσκησης των ∆ικαιωµάτων στην έκδοση ΜΟ∆.  

04/03/2010  ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Vell για την κάλυψη του ΜΟ∆.  

08/03/2010  Ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟ∆ και για την ∆ιάθεση τυχόν αδιάθετων 
δικαιωµάτων  

09/03/2010  Ηµεροµηνία Έκδοσης του ΜΟ∆.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 οι επενδυτές οι οποίοι είχαν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν 
ή είχαν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από την δηµοσίευση των συµπληρωµάτων, 
µπορούσαν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την δηµοσίευση των συµπληρωµάτων.  

Το 1ο και 2ο Συµπλήρωµα του από 28.12.2009 Ενηµερωτικού ∆ελτίου για την έκδοση του ΜΟ∆ της 
Εταιρείας κατέστησαν διαθέσιµα στο επενδυτικό κοινό από την 29/01/2010 και 26/02/2010 αντίστοιχα σε 
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συµβούλου Έκδοσης "Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λτ∆" (www.bankofcyprus.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.vellgroup.gr), 
σύµφωνα µε άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, τα συµπληρώµατα του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου ήταν διαθέσιµα δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον 
ζητείτο, στα γραφεία της Εταιρείας (Τατοΐου 112 14452 Μεταµόρφωση Αττικής, τηλ 210 2884000) και 
στα γραφεία του Συµβούλου Έκδοσης "Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Εταιρεία Λιµιτεδ", Φειδιππίδου 26 και 
Χαλκηδόνος, 115 27, Αθήνα.  

Η έκδοση του ΜΟ∆, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του ΚΝ 2190/1920, καλύφθηκε 
κατά το χρονικό διάστηµα από 17.02.2010 έως και 03.03.2010 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 € 1.193,40 ανά οµολογία, συνολικού ποσού 
€7.217.683,20. Συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός οµολογιών που καλύφθηκε από όσους άσκησαν τα 
δικαιώµατα προτίµησης ανήλθε σε 6.047 οµολογίες αξίας € 7.216.489,80, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
36,123% του συνολικού ποσού της έκδοσης του ανωτέρω ΜΟ∆, και εν συνεχεία ο συνολικός αριθµός 
οµολογιών που καλύφθηκε από όσους άσκησαν δικαίωµα προεγγραφής ανήλθε σε µία οµολογία αξίας 
1.193,40 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,006% του συνολικού ποσού της έκδοσης. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, στη συνεδρίασή του µε ηµεροµηνία 04/03/2010, αποφάσισε όπως το Μετατρέψιµο 
Οµολογιακό ∆άνειο της Εταιρείας να καλυφθεί τελικά κατά 6.048 οµολογίες αξίας 7.217.683,20 Ευρώ 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 36,129% του συνολικού ποσού της έκδοσης. Ηµεροµηνία Εκδόσεως του 
ΜΟ∆ ορίστηκε η 9/03/2010.  Μετά την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών την 18/3/2010, οι 
πολλαπλοί έγχαρτοι τίτλοι των οµολογιών ήταν διαθέσιµοι προς παράδοση στους δικαιούχους 
οµολογιούχους.  

Η εταιρεία "Asbavel Trading Limited", η οποία ελέγχεται έµµεσα από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη του 
Βασιλείου, γνωστοποίησε στην Εταιρεία την 5η Μαρτίου 2010, ότι απέκτησε 5.524 ονοµαστικές 
µετατρέψιµες οµολογίες, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1.193,40 ανά οµολογία, συνολικού ποσού Ευρώ 
6.592.341,60. Οι ως άνω οµολογίες αποκτήθηκαν εγκύρως κατά την άσκηση των δικαιωµάτων 
προτίµησης της εταιρείας "Asbavel Trading Limited" στην έκδοση από την Εταιρεία του άνω ΜΟ∆. 

Οι Οµολογιούχοι έχουν το δικαίωµα µετατροπής των ονοµαστικών, έγχαρτων, µη διαπραγµατεύσιµων 
οµολογιών σε µετοχές της Εταιρείας για πρώτη φορά την 31/03/2010 και εφεξής ανά ηµερολογιακό 
τρίµηνο ήτοι κάθε 31/03, 30/06, 30/09 και 31/12 κάθε έτους, µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως του ΜΟ∆. Οι 
οµολογιούχοι δύνανται να ζητούν τη µετατροπή των εν λόγω τίτλων σε µετοχές της Εταιρείας µόνο κατά 
τις ανωτέρω ηµεροµηνίες µετατροπής, νοούµενου ότι αν οι ηµεροµηνίες µετατροπής δεν συµπίπτουν µε 
εργάσιµη ηµέρα, ως ηµεροµηνία µετατροπής θα νοείται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Λόγος 
Μετατροπής: 3.060 κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου ονοµαστικής αξίας 0,34 Ευρώ η κάθε µία 
ανά 1 οµολογία και µε τιµή µετατροπής 0,39 Ευρώ ανά µετοχή.  

Κατόπιν ασκήσεως από Οµολογιούχους του δικαιώµατος µετατροπής (502) οµολογιών σε µετοχές την 
31/03/2010, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε, σύµφωνα µε τους όρους µετατροπής, κατά € 
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522.280,80, εκδόθηκαν 1.536.120 νέες (ΚΟ) µετοχές της Εταιρείας, που εισήχθησαν προς 
διαπραγµάτευση την 06/05/2010, και ούτως το σύνολο των εισηγµένων µετοχών της Εταιρείας που 
διαπραγµατεύονταν στο Χ.Α. ανήλθαν κατά την ηµεροµηνία αυτή σε 35.016.120 (ΚΟ) µετοχές.  

Κατόπιν ασκήσεως από Οµολογιούχους του δικαιώµατος µετατροπής (19) οµολογιών σε µετοχές την 
30/06/2010, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε εκ νέου, σύµφωνα µε τους όρους µετατροπής, 
κατά € 19.767,60, εκδόθηκαν 58.140,00 νέες (ΚΟ) µετοχές της Εταιρείας, που εισήχθησαν προς 
διαπραγµάτευση την 11/08/2010, και ούτως το σύνολο των εισηγµένων µετοχών της Εταιρείας που 
διαπραγµατεύονταν στο Χ.Α. ανήλθαν κατά την ηµεροµηνία αυτή σε 35.074.260 (ΚΟ) µετοχές.  

4. Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας. 

4.1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 16/6/2010 

4.1.1 Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, πραγµατοποιήθηκε την 
16/6/2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρείας στο ∆ήµο Μεταµόρφωσης Αττικής 
και στα επί της οδού Τατοΐου, αριθµ. 112 γραφεία της Εταιρείας (2ος όροφος), µε θέµατα ηµερήσιας 
διάταξης τα ακόλουθα: 1)Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και των 
Ετήσιων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009, µετά 
από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - 
Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων. 2) Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα 
της χρήσης 1/1/2009 -31/12/2009 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 
και των Ετήσιων Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009. 3) Εκλογή 
Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2010 - 
31/12/2010 και καθορισµός της αµοιβής τους. 4) Έγκριση αµοιβών και αποδοχών των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση 2009.5) Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας και ορισµός ανεξαρτήτων µελών του. 6) Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το 
άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 7) Προέγκριση αµοιβών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις 
επόµενες χρήσεις. 8) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 9) Τροποποίηση του άρθρου 3 
("Έδρα") του Καταστατικού της Εταιρείας. 10) Τροποποίηση του άρθρου 2 ("Σκοπός") του 
Καταστατικού της Εταιρείας. 11) ∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σε περίπτωση που δεν 
επιτευχθεί απαρτία για το σύνολο ή για ορισµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι της 
Εταιρείας εκλήθησαν σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο την 29/06/2010, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:30.  

4.1.2. Την 16/06/2010 πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, στην 
οποία παρέστησαν τρεις (3) µέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 64,02% 
περίπου του συνόλου των µετοχών της, ήτοι 22.418.550 κοινές µετοχές επί συνόλου 35.016.120 κοινών 
µετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οµόφωνα και παµψηφεί οι κατωτέρω 
αποφάσεις επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: (1) Επί του πρώτου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2009 και η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας επί 
των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων, (2) Επί του δευτέρου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 
εγκρίθηκε η απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από 
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη σύνταξη και των έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων και των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσης 2009, (3) 
Επί του τρίτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-
31/12/2010 η ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο ∆ηµήτριος 
Σµαΐλης του Χρήστου µε Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 12221 και ως Αναπληρωµατικός Ορκωτός Ελεγκτής ο 
Παντελής Φρίµας του Παναγιώτη µε Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 17231, (4) Επί του τετάρτου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, εγκρίθηκαν οι αµοιβές και αποδοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2009, (5) Επί του πέµπτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 
εκλέχθηκε νέο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε πενταετή θητεία λήγουσα την 16/06/2015, εκ των 
µελών του οποίου δύο ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα, αποτελούµενο από τους: (i) Γεώργιο Παπαδόπουλο του 
Χαράλαµπους, Επιχειρηµατία, (ii) Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου, Έµπορο, (iii) ∆ηµήτριο Μάρκου του 
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Νικολάου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, (iv) Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, Ιδιωτικό Υπάλληλο, (v) ∆ηµήτριο 
Καρβουντζή του Γεωργίου, Συνταξιούχο, (vi) Νικόλαο Τσουτσάνη του Ταξιάρχου, ∆ικηγόρο, 
Ανεξάρτητο Μέλος. (vii) Κων/νο Τζέλλο του ∆ηµητρίου, Οικονοµολόγο, Ανεξάρτητο Μέλος,  (6) Επί 
του έκτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούµενης 
από τους κ.κ. Νικόλαο Τσουτσάνη, Γεώργιο Παπαδόπουλο και ∆ηµήτριο Καρβουντζή, (7) Επί του 
εβδόµου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, προεγκρίθηκαν οι αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Εταιρείας για τη χρήση 2010, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόµενες µέχρι και την ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση του 2011. (8) Επί του ογδόου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, εγκρίθηκε η παροχή 
αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να 
µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 
42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 9) Επί του ενάτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, 
αποφασίστηκε να µην ληφθούν αποφάσεις στην παρούσα φάση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά µε την 
τροποποίηση του άρθρου 3 ("Έδρα") του Καταστατικού της Εταιρείας και ανετέθη στο ∆.Σ. να επανέλθει 
µε νέα πρόσκληση Γ.Σ., 10) Επί του δεκάτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, δεν συζητήθηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 2 ("Σκοπός") του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω έλλειψης της 
απαιτούµενης για το θέµα αυτό νόµιµης απαρτίας και αποφασίσθηκε η συζήτηση του κατά την Α' 
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/06/2010 σύµφωνα µε την από 25/05/2010 Πρόσκληση 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας. 11) Επί του ενδεκάτου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης, πραγµατοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση µεταξύ των παρισταµένων µετόχων χωρίς να υπάρξουν 
ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεµάτων.  

4.1.3. Η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 29/06/2010, στην οποία 
παρέστησαν τρεις (3) µέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 64,88% περίπου του 
συνόλου των µετοχών της, ήτοι 22.718.550 κοινές µετοχές επί συνόλου 35.016.120 κοινών µετοχών, 
αποφάσισε, επί του  δεκάτου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης της προσκλήσεως της 25/5/2010, την 
τροποποίηση του άρθρου 2 ("Σκοπός") του Καταστατικού της Εταιρείας µε την οποία διευρύνθηκε ο 
σκοπός της Εταιρείας, που ούτως διαµορφώθηκε όπως ακολουθεί:   

Αρθρο 2ο 

Σκοπός της Εταιρείας 

Ο σκοπός της Εταιρείας είναι: 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, 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 προϊόντων 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 
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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 ∆ικαίου 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 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 ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας και γενικά Οργανισµών, ∆ηµοσίων 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 
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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.   

4.2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23/08/2010. 

4.2.1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, µε την από 29/07/2010 Πρόσκληση, συγκάλεσε 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφος 10 του 
Κ.Ν. 2190/1920, την 23η Αυγούστου 2010, µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερησίας διατάξεως: (1) Αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και ανάλογη 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων και µε την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920. 2) Εκλογή νέου ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας και ορισµός ανεξαρτήτων µελών του. 3) Εκλογή µελών Επιτροπής Ελέγχου 
σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 4) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση 
άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών. 5) 
Τροποποίηση του άρθρου 3 ("Έδρα") του Καταστατικού της Εταιρείας. 6) ∆ιάφορες αποφάσεις και 
ανακοινώσεις. 

4.2.2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 29/07/2010 έκθεσή του, συγκάλεσε την έκτακτη γενική 
συνέλευση των µετόχων, εισηγούµενο και προκειµένου να αποφασίσει, µεταξύ άλλων (α) την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι του ποσού των € 300.000,00, µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της 
Εταιρείας και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εισηγήθηκε την παραπάνω αύξηση µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και µε 
κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, κρίνοντας ότι το µέτρο αυτό είναι 
κατάλληλο και µη δυσανάλογο, καθώς η Εταιρεία θα εξοφλήσει υποχρεώσεις της, χωρίς να προχωρήσει 
σε εκταµίευση οποιουδήποτε ποσού και χωρίς να επηρεασθεί η ρευστότητα της. Η τιµή έκδοσης των 
νέων µετοχών προτάθηκε να οριστεί σε 0,34 ευρώ ανά µετοχή, που είναι η ονοµαστική αξία των µετοχών 
της Εταιρείας, ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έκρινε την τιµή έκδοσης των νέων µετοχών προς το 
συµφέρον της Εταιρείας και των µετόχων της, καθόσον µε την προτεινόµενη αύξηση δεν µειώνονται τα 
δικαιώµατα των παλαιών µετόχων στην περιουσία της Εταιρείας.  

4.2.3. Λόγω µη επιτεύξεως της κατά το νόµο απαρτίας για τη νόµιµη λήψη αποφάσεως κατά τη 
Συνέλευση της 23.08.2010, οι κ.κ. µέτοχοι της Εταιρείας εκλήθησαν σε Α’ επαναληπτική συνέλευση την 
06.09.2010 προκειµένου να λάβουν αποφάσεις, επί όλων των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. 

5. Αλλαγή της Σύνθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5.1. ∆υνάµει της από 30/6/2009 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας, εκλέχθηκε νέο οκταµελές διοικητικό συµβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε αυθηµερόν σε σώµα, 
αποτελούµενο από τα ακόλουθα µέλη:  

(1)  Κων/νο Βελάνη του Βασιλείου, επιχειρηµατία, κάτοικο Αθηνών (∆υρραχίου 62), Α∆Τ Ξ 140505 
/ 3-2-1988, Η' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ: 023240213, ∆.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών, Πρόεδρο (µη εκτελεστικό) του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  

(2)  ∆ηµήτριο Μάρκου του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περιστερίου Αττικής (Οδυσσέως 
23), Α∆Τ Π 597706 / 14-1-1994, Τ.Α. Ν. Σεπολίων, ΑΦΜ 030728097, ∆.Ο.Υ Β' Περιστερίου, 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και εκτελεστικό µέλος 

(3)  Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου, έµπορο, κάτοικο Αθηνών (∆υρραχίου 62), Α∆Τ Σ 564220 / 9-
6-1997, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 025390825, ∆.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών, Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και εκτελεστικό µέλος του Συµβουλίου. 
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(4)  Ευτύχιο Ζητουνιάτη του Λουκά, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής (Αγ. Νικολάου 
25-27), Α∆Τ Χ 567821 / 26-09-2003, Τ.Α. Ζωγράφου , Α.Φ.Μ. 043922504, ∆.Ο.Υ Ζωγράφου, 
Αντιπρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µη εκτελεστικό µέλος  

(5)  Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής 
(Παπαδιαµάντη 62), Α∆Τ Φ 008640/05-01-2001, Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 043004791, ∆.Ο.Υ 
Κορυδαλλού, µη εκτελεστικό µέλος 

(6)  Παναγιώτη Αδαµάντιο Ραδικόπουλο του Νικολάου, Οικονοµολόγο, κάτοικο Αθηνών (Λάντζα 2), 
Α∆Τ Π 742080/26-11-1991, ΙΣΤ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 019370441, ∆.Ο.Υ Ι∆' Αθηνών, µη 
εκτελεστικό µέλος 

(7)  Νικόλαο Τσουτσάνη του Ταξιάρχου, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 9Β), Α∆Τ Μ 
039339 / 28-3-1984, Ι' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 019016777, ∆ΟΥ ∆' Αθηνών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
Μέλος. 

(8)  Κων/νο Τζέλλο του ∆ηµητρίου, Οικονοµολόγος, ηµεροµηνία γέννησης: 17/12/1972, κάτοικος 
Χαλανδρίου (οδός Μεταµορφώσεως 8 ), Α∆Τ Π 093773 / 24-10-1989, Α' Ασφ. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 
101296108, ∆.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.  

Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίσθηκε πενταετής µε διάρκεια µέχρι την 30/6/2014. 
Το παραπάνω διοικητικό συµβούλιο διοίκησε την εταιρεία από 30.6.2009 έως και 16.6.2010. 

5.2. ∆υνάµει της από 16/6/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας, εκλέχθηκε νέο επταµελές διοικητικό συµβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε αυθηµερόν σε σώµα, 
αποτελούµενο από τα ακόλουθα µέλη:  

(1)  Γεώργιο Παπαδόπουλο του Χαράλαµπους, Επιχειρηµατία, ηµεροµηνία γέννησης: 21/4/1969, 
κάτοικο Ιουλίδας Κέας, Α.∆.Τ. Σ 237528 / 20-1-1999, Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ: 124901082, ∆.Ο.Υ Κέας, 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µη εκτελεστικό µέλος.  

(2)  Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου, Έµπορο, ηµεροµηνία γέννησης: 19/2/1961, κάτοικο Αθηνών 
(οδός ∆υρραχίου 62), Α.∆.Τ. Σ 564220 / 9-6-1997, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 025390825, ∆.Ο.Υ ΚΒ' 
Αθηνών, Αντιπρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου και εκτελεστικό µέλος. 

(3)  ∆ηµήτριο Μάρκου του Νικολάου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ηµεροµηνία γέννησης: 12/11/1961, 
κάτοικο Περιστερίου Αττικής (οδός Οδυσσέως 23), Α.∆.Τ. ΑΗ 079147 / 24-07-2008, A' Τ.Α. 
Περιστερίου, ΑΦΜ 030728097, ∆.Ο.Υ Β' Περιστερίου, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και εκτελεστικό µέλος. 

(4)  Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα, Ιδιωτικό Υπάλληλο, ηµεροµηνία γέννησης: 02/02/1970, 
κάτοικο Κορυδαλλού (οδός Παπαδιαµάντη 62), Α.∆.Τ. Φ 008640 / 5-1-2001, Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 
043004791, ∆.Ο.Υ Κορυδαλλού, µη εκτελεστικό µέλος. 

 (5)  ∆ηµήτριο Καρβουντζή του Γεωργίου, Συνταξιούχο, ηµεροµηνία γέννησης: 29/3/1946, κάτοικο 
Αθηνών (οδός Φολέγανδρου 37), Α.∆.Τ. Ν 011423 / 9-4-1986, Η' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ: 007359107, 
∆.Ο.Υ ΙΓ' Αθηνών, µη εκτελεστικό µέλος 

 (6)  Νικόλαο Τσουτσάνη του Ταξιάρχου, ∆ικηγόρο, ηµεροµηνία γέννησης: 22/12/1947, κάτοικο 
Αθηνών (οδός Βαλαωρίτου 9Β), Α.∆.Τ. Μ 039339 / 28-3-1984, Ι' Π.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 019016777, ∆ΟΥ 
∆' Αθηνών, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος.  

(7) Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου, Οικονοµολόγος, ηµεροµηνία γέννησης: 17/12/1972, κάτοικος 
Χαλανδρίου (οδός Μεταµορφώσεως 8 ), Α.∆.Τ. Π 093773 / 24-10-1989, Α' Ασφ. Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 
101296108, ∆.Ο.Υ Χαλανδρίου, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος.  

Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει µέχρι την 16/06/2015. Το 
παραπάνω διοικητικό συµβούλιο διοικεί την Εταιρεία από 16/6/2010 µέχρι και σήµερα. 

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσµεύουν µε µόνη την υπογραφή ενός από αυτούς κάτωθι της εταιρικής 
επωνυµίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού είτε ο ∆/νων Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Μάρκου του 
Νικολάου είτε ο κ. Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου.  
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6. Αγορά Ιδίων Μετοχών. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20/2/2009 αποφάσισε οµοφώνως την αγορά ιδίων 
µετοχών της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, µέχρι ποσοστού 10% του 
εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (δηλ. την 20/02/09 3.348.000 µετοχές), 
εντός χρονικής περιόδου 24 µηνών από την 20/02/2009, ήτοι µέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2011, µε 
κατώτατη τιµή αγοράς Ευρώ 0,20 ανά µετοχή και ανώτατη τιµή αγοράς Ευρώ 5 ανά µετοχή. 

Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει µέχρι σήµερα, ούτε κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ίδιες µετοχές, στα πλαίσια 
της παραπάνω αποφάσεως. 

7. Λοιπές Μεταβολές. 

7.1. Με την από 8/04/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας τα καθήκοντα του 
Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων ανατέθηκαν στον κ. Θρασύβουλο Τσαµούρη του ∆ηµητρίου, ο 
οποίος ασκεί ήδη και τα καθήκοντα Υπεύθυνου Εταιρικών Ανακοινώσεων. 

7.2. Με την από 05/08/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε ως νέα 
εσωτερικός ελεγκτής η κα Μαρία Πισπιρή του Αλεξίου, σε αντικατάσταση του κου Χαράλαµπου 
Τσουκάτου, η οποία και ανέλαβε τα καθήκοντά της από την ιδία ηµεροµηνία (05/08/2010).  

8. Σύνθεση και Μεταβολές στη Μετοχικη Σύνθεση της Εταιρείας. 

8.1. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30/6/2010 εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Μέτοχοι µε ποσοστό ≥ 5% Αριθµός Μετοχών Ποσοστό  % 

ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 11.359.650 32,44% 

ASBAVEL TRADING LTD 11.048.900 31,55% 

CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX INTL LTD 1.865.667 5,33% 

ΛΟΙΠΟΙ 10.741.903 30,68% 

  35.016.120,00 100,00% 

Γ. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το Β’ Εξάµηνο 2010. 

Κατά τη διάρκεια του 1ου Εξαµήνου 2010, έπαυσε η µακρόχρονη από 25ετίας διανοµή από την Εταιρεία 
των προϊόντων Dé Longhi.  

Υπό το πρίσµα των νέων δεδοµένων, που δηµιούργησε η εξέλιξη αυτή, η διοίκηση της Εταιρείας 
καλείται να λάβει αποφάσεις, σχετικά µε τη µελλοντική δραστηριότητα της Εταιρείας, καθώς και για την 
αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων και κατευθύνσεων του Οµίλου εν γένει, καθόσον ο πραγµατικός 
κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το 1ο εξάµηνο (µε εξαίρεση τις πωλήσεις που συνδέονται µε τη 
διακοπείσα δραστηριότητα της διανοµής των προϊόντων του οίκου De'Longhi) ανήλθε σε € 640.785,92. 
Οι πωλήσεις των προϊόντων της συνεχιζόµενης δραστηριότητας της Εταιρείας εκτιµάται ότι δεν θα 
υπερβούν τις € 1.200 χιλ. κατά τη χρήση 2010.  

Κατά το 1ο εξάµηνο του 2010, η διοίκηση της Εταιρείας έλαβε, µέτρα προκειµένου, λαµβάνοντας υπόψη 
και την σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών, να περιορίσει κατά το δυνατόν τα λειτουργικά έξοδα 
της Εταιρείας. Ούτως το προσωπικό περιορίσθηκε σηµαντικά, σε (24) άτοµα την 30.6.2010, που κατά το 
χρόνο σύνταξης της παρούσης εκθέσεως περιορίσθηκαν ακόµη περισσότερο σε (15) άτοµα. Ενόψει του 
σχηµατισµού σχετικών προβλέψεων την 31.12.2009 για την αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, οι 
αποζηµιώσεις προσωπικού που ανήλθαν σε €429.010,75 συµψηφίσθηκαν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους 
µε τις προβλέψεις αυτές και επιβάρυναν τα αποτελέσµατα του 1ου εξαµήνου µόνον κατά το ποσό των € 
37 χιλ. περίπου.   

Οι ζηµίες προ φόρων για το 1ο εξάµηνο 2010, ανήλθαν για τον Όµιλο σε € 3.018.093,00 και για την 
Εταιρεία σε € 1.959.485,84 και οι ζηµίες µετά από φόρους για τον Όµιλο σε € 2.557.579.96 και για την 
Εταιρεία σε € 1.615.608,93. 
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Η διοίκηση της Εταιρείας είχε προβλέψει την πιθανότητα «µειωµένης ανάπτυξης ή και ύφεσης» ήδη από 
το τέλος του Α’ Εξαµήνου του 2008. Οι αντιδράσεις των συµµετεχόντων στην αγορά, σε συνδυασµό µε 
τους περιορισµούς που τα τραπεζικά ιδρύµατα έχουν θέσει στην παροχή ρευστότητας στην αγορά 
(εµπόρους και καταναλωτές), σε συνδυασµό µε την αναδιάρθρωση του συνόλου των δραστηριοτήτων 
ακόµη και των δραστηριοποιούµενων στο τοµέα του λιανεµπορίου ηλεκτρικών συσκευών πολυεθνικών 
εταιρειών στην Ελλάδα, δηµιουργούν συνθήκες που δεν αποκλείουν µία ανατροφοδοτούµενη µείωση της 
κατανάλωσης στον τοµέα των ηλεκτρικών συσκευών. Η επίταση των συνθηκών ανταγωνισµού στο 
λιανεµπόριο (οφειλόµενη στην προσπάθεια πρόσκτησης τζίρου ιδίως από τις αλυσίδες καταστηµάτων 
λιανικής ηλεκτρικών συσκευών), σε  συνδυασµό µε τις επαναλαµβανόµενες προσφορές ηλεκτρικών 
συσκευών προς το καταναλωτικό κοινό, δηµιουργούν συνθήκες συµπίεσης των περιθωρίων µικτού 
κέρδους των καταστηµάτων λιανικής, που µεταφέρονται στο χονδρεµπόριο τα περιθώρια κέρδους του 
οποίου περιορίζονται. Η περιορισµένη και εξαιρετικά ακριβή παροχή ασφάλισης πιστώσεων στην 
Ελληνική Αγορά και τα χαµηλά όρια ασφάλισης προκαλεί πρόσθετες αβεβαιότητες. Επίσης, το αυξηµένο 
κόστος χρήµατος της καταναλωτικής πίστης σε συνδυασµό µε τη θέση αυστηρότερων κριτηρίων παροχής 
καταναλωτικών πιστώσεων από την τραπεζική αγορά, συνιστούν µία πρόσθετη αβεβαιότητα. 

Υπό τις παραπάνω συνθήκες, οι κίνδυνοι και επιπτώσεις των οποίων δεν µπορούν να προσδιορισθούν ή 
αποτιµηθούν, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν είναι δυνατό να προβεί (µε σχετική βεβαιότητα) 
στην πραγµατοποίηση πρόβλεψης (και δη ποσοτικοποιηµένης) σχετικά µε την πορεία των οικονοµικών 
µεγεθών του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά το 2ο εξάµηνο του 2010.   

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος και τους οποίους ενδέχεται να αντιµετωπίσει και 
κατά τη διάρκεια του Β’ εξαµήνου 2010 είναι οι ακόλουθοι 

1. Κίνδυνος Επιτοκίου. 

Η πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση των δανειακών της υποχρεώσεων στα κατά το δυνατόν 
χαµηλότερα επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία και ο Όµιλος καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να 
διατηρεί διαχρονικά ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας. 

Οι βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας εκ τραπεζικών πιστώσεων ανέρχονταν την 
30/6/2010 σε € 500.000,00, όπως και την 31/12/2009 και οι συνολικές βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις του Οµίλου την 30/6/2010 ανερχόταν σε € 14.956.209,78 έναντι €12.069.278,63 την 
31/12/2009 (αυξηµένες κατά 23,92%). Οι βραχυπρόθεσµες πιστώσεις κεφαλαίων κίνησης προς τη 
θυγατρική «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» ανέρχονταν την 30/6/2010 σε €9.709.364,76 χιλ. έναντι 
€ 8.161.668,25 την 31/12/2009 και προς τη θυγατρική «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» σε € 
4.746.845,02 την 30/6/2010 έναντι €3.407.610,38 την 31/12/2009. 

Οι µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου την 30/6/2010 ανέρχονταν σε 
€6.884.438,56 έναντι € 500.000,00 την 31/12/2009 και αφορούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
εκδοθέν Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο, που αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς και ποσό 
µακροπροθέσµου δανείου ληφθέντος από την Τράπεζα Κύπρου λήξης την 2/7/2011. 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30/6/2010 ανέρχονταν σε €4.222.882,66 
έναντι € 2.365.770,00 την 31/12/2009 και του Οµίλου σε € 5.183.621,29 και € 3.444.822,47 τις ίδιες 
ηµεροµηνίες αντίστοιχα. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν καλύπτονται από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.  

Η ευαισθησία του αποτελέσµατος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε µια µεταβολή του 
επιτοκίου δανειοδοτήσεων της τάξης του +1% ή -1%, για την Εταιρεία και τον Όµιλο από τις παραπάνω 
δανειακές υποχρεώσεις ανέρχεται σε: 

 (α) Αύξηση επιτοκίων κατά 1%: Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου 
και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση, θα επιβαρύνονταν αντίστοιχα κατά € 107.848,03 χιλ. και  
€45.839,10  την 30/06/2010 

(β) Μείωση επιτοκίων κατά 1%: Τα αποτελέσµατα χρήσης καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου 
και της Εταιρείας, σε αυτή την περίπτωση, θα αυξάνονταν κατά € 107.848,03 χιλ. και  €45.839,10  την 
30/06/2010. 
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Οι τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου την 30.6.2010 εµφανίζονται αυξηµένες κατά € 2.886.931,15 
(+23,92%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 2009 (σήµερα € 14.956.209,78 έναντι €12.069.278,63). Η 
διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός δεν θα µεταβληθεί σηµαντικά στο τέλος 
της χρήσης. Οι όποιες επιπτώσεις από τον επιτοκιακό κίνδυνο, ενόψει της σταθερότητας των επιτοκίων 
διεθνώς εκτιµάται ότι θα είναι περιορισµένες και σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος αυτός αξιολογείται ως 
ελεγχόµενος από τη διοίκηση της Εταιρείας.  

2.  Πιστωτικός Κίνδυνος. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία εκχωρούν δυνάµει συµβάσεων factoring το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων 
τους από τις πωλήσεις προς τους πελάτες τους, χωρίς δικαίωµα αναγωγής του χρηµατοδοτικού 
ιδρύµατος. Με τις συµβάσεις αυτές έχει συµφωνηθεί ανώτατο όριο κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου 
κατά ποσοστό 85%, κατά το υπόλοιπο δε ο σχετικός κίνδυνος βαρύνει τον Όµιλο και την Εταιρεία, που 
θεωρείται αποδεκτό όριο ανάληψης κινδύνου.  

Η Εταιρεία διατηρεί ενδεχόµενες υποχρεώσεις προς τράπεζες από τις ακόλουθες συµβάσεις εγγυήσεως: 

- Η Εταιρεία έχει υπογράψει συµβάσεις µε τις οποίες εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
χρηµατοδοτήσεις υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» µέχρι 
του ποσού € 7.500.000,00. 

-  Η Εταιρεία έχει εγγυηθεί στην Τράπεζα Κύπρου για σύµβαση Factoring χωρίς δικαίωµα αναγωγής 
µέχρι του ποσού €700.000,00 υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ.». 

- Η Εταιρεία προχώρησε στη (λειτουργική) µίσθωση του ακινήτου της έδρας της (Τατοΐου 112 στη 
Μεταµόρφωση Αττικής) από την εταιρεία L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED 
(πρώην BRITAL HOLDINGS LIMΙTED) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) ετών (ήτοι 
τουλάχιστον µέχρι την 30/9/2015), µε µηνιαίο µίσθωµα € 60.000,00 αναπροσαρµοζόµενο ετησίως 
σύµφωνα µε τον επίσηµο δείκτη τιµών καταναλωτή, πλέον µίας (1) ποσοστιαίας µονάδας. Προς 
εξασφάλιση της καταβολής των µισθωµάτων για την ως άνω περίοδο των έξι (6) ετών, η εταιρεία 
χορήγησε την 30/9/2009 στην εκµισθώτρια L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED 
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Κύπρου ύψους € 4.632.684,00. Στις 30/06/2010 το ύψος αυτής της 
εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο ποσό € 4.092.684,00. Προς εξασφάλιση της εγγύησης αυτής, η 
Εταιρεία τηρεί από την 1/10/2009 έντοκο λογαριασµό δεσµευµένης κατάθεσης στην εγγυήτρια 
Τράπεζα, ύψους € 2.250.000,00. 

- Η Εταιρεία υπέγραψε σύµβαση µε την οποία εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις 
υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας « ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» µέχρι του ποσού 
€2.500.000,00. 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών 
ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις προαναφερόµενες ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις.  

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων δεν ασφαλίζονται, καθόσον θεωρούνται 
ως βεβαίας είσπραξης.  

Η Εταιρεία και ο Όµιλος σχηµατίζουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.  

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά διαφόρων χρεωστών δεν ασφαλίζονται.  

Την 30/06/2010 το υπόλοιπο των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά πελατών (από 
πωλήσεις, επιταγές και γραµµάτια) ανέρχονταν σε € 13.388.657,20 και € 2.763.617,06 αντίστοιχα, ενώ οι 
προβλέψεις (αποµειώσεις απαιτήσεων) την ίδια περίοδο ανέρχονταν σε € 3.152.245,66 και €2.706.563,66 
για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα.  
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Οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, σε συνδυασµό µε την µειωµένη ανάληψη κινδύνων από τα 
τραπεζικά ιδρύµατα (Factoring) και την αδυναµία ασφάλισης του συνόλου των απαιτήσεων του Οµίλου 
και της Εταιρείας, καθιστούν τον παραπάνω κίνδυνο συστηµικό και υπαρκτό. 

Ο περιορισµός του κινδύνου επιτυγχάνεται µε την πραγµατοποίηση από τη διοίκηση της Εταιρείας 
προβλέψεων αποµείωσης των απαιτήσεων µε βάση την αρχή της συντηρητικότητας ή/και αµέσως µε την 
διαπίστωση της επέλευσης των κινδύνων, ούτως ώστε τα όποια δυσµενή αποτελέσµατα να βαρύνουν τα 
µεγέθη και αποτελέσµατα της χρήσης στην οποία εµφανίσθηκαν, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις που 
κάθε φορά παρουσιάζονται να απεικονίσουν µε ακρίβεια τις εισπράξιµες απαιτήσεις του Οµίλου. 

3. Κίνδυνος Αποθεµάτων – Προµηθευτών. 

Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο 
και τις ενδεχόµενες ζηµιές από διάφορες αιτίες των αποθεµάτων του. Επιπρόσθετα η ∆ιοίκηση 
επανεξετάζει περιοδικά την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων εµπορευµάτων και σχηµατίζει 
κατάλληλες προβλέψεις, ώστε η αξία τους στις οικονοµικές καταστάσεις να ταυτίζεται µε την 
πραγµατική. Την 30/06/2010 το σύνολο αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας ήταν € 6.929.323,52 
και € 369.202,86 αντίστοιχα.  

Με βάση ιστορικά στοιχεία η Εταιρεία εκτιµά ότι ο περιορισµός του ύψους των αποθεµάτων (χωρίς να 
διακινδυνεύεται ο οµαλός εφοδιασµός των πελατών), αποτελεί την καλύτερη αντιµετώπιση για τον 
περιορισµό του κινδύνου αυτού.  

Η θυγατρική «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» παράγει τα εµπορεύµατά της σε εργοστάσια 
του εξωτερικού, αλλά, λόγω δυνατότητας επιλογής εναλλακτικών παραγωγικών µονάδων, δεν θεωρείται 
ότι διατηρεί εξάρτηση από τους προµηθευτές της. 

Η θυγατρική «Ε, ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» εισάγει τα εµπορεύµατά της  από οίκους του 
Εξωτερικού, την αποκλειστική διανοµή των οποίων έχει αναλάβει. 

4. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος. 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η 
πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του Οµίλου είναι εκπεφρασµένα σε δολλάρια Η.Π.Α. 
(σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80%), ενώ δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ 
νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή.  

Λόγω της σχετικής σταθερότητας που παρατηρείται στην ισοτιµία Ευρώ/∆ολλαρίου Η.Π.Α. ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος εκ της πληρωµής µελλοντικών υποχρεώσεων προς Προµηθευτές εξωτερικού 
σε δολλάρια Η.Π.Α. δεν εκτιµάται ότι δύναται να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και τα 
αποτελέσµατα του Οµίλου ή της Εταιρείας 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να 
προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων. 

5. Κίνδυνος Ρευστότητας. 

Ο Όµιλος διατηρεί επαρκή κεφάλαια κίνησης και εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύµατα 
πρώτης τάξεως, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας.  

Η Εταιρεία και ο Όµιλος διατηρούσε την 30/6/2010 επαρκή διαθέσιµα σε µετρητά για να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας (Εταιρεία € 9.428.836,86 και ο Όµιλος €10.817.772,83).  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία θεωρεί το σύνολο των υποχρεώσεων προς προµηθευτές, ως βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις. 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές κατά την παρούσα χρονικό στιγµή και για το Β’ Εξάµηνο 2010 ο 
συγκεκριµένος κίνδυνος εκτιµάται ως ελεγχόµενος. 
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6.  Μείωση Ζήτησης Λόγω Ύφεσης  

Παρότι η διοίκηση του Οµίλου θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες 
από την ύφεση και την µείωση της καταναλωτικής δαπάνης στην αγορά ηλεκτρικών συσκευών και 
µικροσυσκευών, ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός. 

∆. Σηµαντικές Συναλλαγές µε συνδεδεµένα Μέρη. 

Κατωτέρω παρατίθενται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε 
αυτήν εταιρειών (ενοποιούµενων ή µη) και προσώπων (συνδεόµενα µέρη), όπως αυτά ορίζονται στο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. Οι συνδεδεµένες µε την Εταιρεία εταιρείες, είναι οι ακόλουθες:  

(α) Η συνδεδεµένη (θυγατρική) ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο ∆ήµο Μεταµορφώσεως Αττικής (Τατοΐου 112) και 
στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό συµµετοχής 100%, η οποία εξαγοράσθηκε από την 
Εταιρεία την 8.3.2007.  

(β) Η συνδεδεµένη (θυγατρική) ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία µε την επωνυµία «Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», που εδρεύει 
στο ∆ήµο Μεταµορφώσεως Αττικής (Τατοΐου 112) και στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 
συµµετοχής 100%, η οποία εξαγοράσθηκε από την Εταιρεία την 29/1/2009.  

(γ)  Η οµόρρυθµη εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». στην οποία η Εταιρεία 
συµµετέχει κατά ποσοστό 95% (µη ενοποιούµενη). 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και 
προς την Εταιρεία, καθώς και τα έσοδα και έξοδα κάθε µιας εταιρείας που προέκυψαν από τις 
συναλλαγές τους µε την Εταιρεία στην διάρκεια του 1ου εξαµήνου του 2010 σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ είναι οι 
ακόλουθες (ποσά σε ευρώ €): 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

ΑΦΟΙ Β.ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ   2.149,71 18.688,11 104.178,24 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΕΕΗΣ 153.491,91 500,00 2.451,03 1.219,94 

ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 218.181,08   5.760,13 21.332,25 

ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ (ASBAVEL TRADING LTD)   6.592.341,60   34.486,74 

ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΟΧΟΣ "Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΕΕΗΣ"   1.935.000,00     

ΣΥΝΟΛΟ 371.672,99 8.529.991,31 26.899,27 161.217,17 

ΟΜΙΛΟΣ         

ΣΠ.ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 218.181,08 474,95 5.760,13 26.384,64 

ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΣ (ASBAVEL TRADING LTD)   6.592.341,60   34.486,74 

ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΟΧΟΣ "Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΕΕΗΣ"   1.935.000,00     

ΣΥΝΟΛΟ 218.181,08 8.527.816,55 5.760,13 60.871,38 

 

Ανάλυση των συναλλαγών µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις και δη  ανά κατηγορία (αγορές 
εµπορευµάτων, παροχή υπηρεσιών κλπ.) παρέχονται στην επεξηγηµατική σηµείωση (9) των οικονοµικών 
καταστάσεων. Προς το σκοπό της πληρέστερης ενηµέρωσης επί των παραπάνω συναλλαγών 
διευκρινίζονται και τα ακόλουθα: 

 (1) Τα έσοδα της Εταιρείας προς την ΑΦΟΙ Β. ΒΕΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ποσού € 18.688,11 αφορούν 
πωλήσεις εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Τα έξοδα της Εταιρείας προς την ΑΦΟΙ Β. ΒΕΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε. 
ποσού € 104.178,24 αφορούν αγορές εµπορευµάτων και υπηρεσιών. 

(2) Η απαίτηση ποσού € 153.491,91 της Εταιρείας από την Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ. 
προέρχεται κυρίως από τη σύναψη σύµβασης δανείου ποσού € 150.000,00. 
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(3) Τα έξοδα της Εταιρείας  και του Οµίλου από την ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ποσού € 
21.332,25 και € 26.384,64 αντίστοιχα, αφορούν αγορές ανταλλακτικών και υπηρεσιών service. Η 
απαίτηση ποσού € 218.181,09 τόσο της Εταιρείας όσο και του οµίλου, από την εταιρεία  «Σπ. Τασόγλου 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» αφορά ανοιχτή πίστωση από πώληση ανταλλακτικών, που χρησιµοποιούνται από την «Σπ. 
Τασόγλου & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών εγγύησης, επισκευής και συντήρησης για προϊόντα 
που εισάγει και διακινεί η Εταιρεία, τα οποία αυτή δεν έχει διαθέσει σε πελάτες της και τα οποία 
αποπληρώνει προς την Εταιρεία και τον Όµιλο, σταδιακά µε την εκποίησή τους. Η παροχή υπηρεσιών 
εγγύησης - service προϋποθέτει τη διατήρηση υψηλών αποθεµάτων ανταλλακτικών για διάφορους 
τύπους ηλεκτρικών συσκευών, που δεν είναι άµεσα εκποιήσιµες και δεν µπορεί να αποφευχθεί. Το 
γεγονός της παύσης της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων De’Longhi θα επηρεάσει και τις 
εργασίες της «Σπ. Τασόγλου & ΣΙΑ Ο.Ε.» . Η Εταιρεία για το λόγο αυτό έλαβε υπ’ όψιν της το ανωτέρω 
γεγονός στην έκτακτη πρόβλεψη αναδιοργάνωσης που σχηµάτισε.    

(4) Τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όµιλος είχε κατά την 30.06.10 υποχρέωση € 1.935.000,00 στον 
πρώην µέτοχο (Ευτύχιο Ζητουνιάτη) ως υπόλοιπο τιµήµατος εξαγοράς του 100% των µετοχών της Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΕΕΗΣ σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης. Την 9/7/2010 υπεγράφη 
τροποποίηση της σύµβασης µεταβίβασης των µετοχών της Εταιρείας «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.»  
προς την Εταιρεία. Η παραπάνω τροποποίηση περιόρισε το αρχικό τίµηµα ποσού €3.300.000,00 στο 
ποσό των €1.790.000,00 και συνακόλουθα κατά το 2ο εξάµηνο 2010, η παραπάνω υποχρέωση θα 
µηδενισθεί.  

(4)  Η υποχρέωση ποσού € 6.592.341,60 και τα έξοδα  ποσού € 34.486,74, τόσο για την Εταιρεία όσο 
και για τον Όµιλο, αφορούν κεφάλαιο και τόκους αντίστοιχα οµολογιακού δανείου προς τον οµολογιούχο 
ASBAVEL TRADING LIMITED.  

(5) Επιπροσθέτως και προς πληρέστερη πληροφόρηση αναφέρεται ότι οι αµοιβές και οι συναλλαγές 
των µελών της διοίκησης και διευθυντικών στελεχών του Οµίλου κατά την περίοδο 1.1.2010 – 
30.06.2010 ανήλθαν σε € 1.206.822,71. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου (συνδεδεµένα µέρη) 
διατηρούνται σε ιδιαίτερα χαµηλά και όλως αναγκαία επίπεδα, ενώ δεν συναντάται ουσιαστική 
διακύµανση των σχετικών ποσών έναντι της αντίστοιχης προηγούµενης περιόδου, ούτε υπάρχουν 
στοιχεία τα οποία να συνιστούν ουσιώδη διαφοροποίηση του ύψους και της φύσης των συναλλαγών 
αυτών σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Εποµένως, οι εν λόγω συναλλαγές δεν επηρεάζουν 
ουσιωδώς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τις επιδόσεις της Εταιρείας. 

 

Ε. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες 
επιδόσεων. 

 

1. Η εξέλιξη των κυρίων µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου κατά το Α’ Εξάµηνο του 2010 (σε 
σύγκριση µε το Α’ Εξάµηνο του 2009) µε παράθεση των αντιστοίχων µεγεθών για την περίοδο των 
τελευταίων τριών χρήσεων, εµφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Η Εταιρεία  
Ποσά σε € Χρήση 2007 Χρήση 2008 Χρήση 2009 01.01.2009 –  

30.06.2009 
01.01.2010 – 
30.06.2010 

Κύκλος Εργασιών 14.008.607,25 14.468.180,50 10.430.201,78 4.526.934,58 3.457.588,77 
Μικτά κέρδη 4.698.070,29 5.034.762,81 3.432.100,65 1.333.177,35 620.503,55 
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων 356.627,28 12.090,82 1.568.930,72 -1.334.249,58 -1.959.485,84 
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους  317.199,94 -187.564,38 1.447.186,06 -1.239.097,16 -1.615.608,93 
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Χρήση 2008 Χρήση 2009    
Έναντι 2007 Έναντι 2008 

Α΄εξάµηνο 
2010 έναντι 
Α’ Εξάµηνο 

2009 

  

Κύκλος Εργασιών 3,28% -27,91% -23,62%   
Μικτά κέρδη 7,17% -31,83% -53,46%   
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων -96,61% 12876,21% -46,86%   
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 
(και δικ.µειοψ/φίας) 

-159,13% 871,57% -30,39%   

      

 
 

Ο Όµιλος  
Ποσά σε € Χρήση 2007 Χρήση 2008 Χρήση 2009 01.01.2009 –  

30.06.2009 
01.01.2010 - 
30.06.2010 

Κύκλος Εργασιών 32.625.688,71 34.192.103,77 35.413.587,76 16.222.921,03 15.845.797,13 
Μικτά κέρδη 10.947.507,79 11.585.228,91 10.894.893,08 4.742.243,42 4.048.948,62 
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων 2.474.975,22 46.175,29 108.431,21 -2.134.087,82 -3.018.093,00 
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 
(και δικ/τα µειοψηφίας) 

2.129.301,91 -188.855,66 205.554,50 -1.896.365,15 -2.557.579,96 

      

 
Χρήση 2008 Χρήση 2009  

Έναντι 2007 Έναντι 2008 

Α΄εξάµηνο 2010 έναντι 
Α’ Εξάµηνο 2009 

Κύκλος Εργασιών 4,80% 3,57% -2,32% 
Μικτά κέρδη 5,83% -5,96% -14,62% 
Κέρδη/ζηµιές προ φόρων -98,13% 134,83% -41,42% 
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους (και δικ.µειοψ/φίας) -108,87% 208,84% -34,87% 

 

Οι ποσοστιαίες µεταβολές των ιδίως ως άνω µεγεθών του Οµίλου εµφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

 Χρήση 2008  

Έναντι 2007 

Χρήση 2009  

Έναντι 2008 

Α΄εξάµηνο 2010 έναντι 
Α’ Εξάµηνο 2009 

Κύκλος Εργασιών 4,80% 3,57% -2,32% 

Μικτά κέρδη 5,83% -5,96% -14,62% 

Κέρδη προ φόρων -98,13% 134,83% -41,42% 

Κέρδη µετά από φόρους (και δικ.µειοψ/φίας) -108,87% 208,84% -34,87% 

 

∆εδοµένου ότι στα παρατιθέµενα στοιχεία του Οµίλου για την περίοδο 01.01.2009 – 30.6.2009 
περιλαµβάνονται τα οικονοµικά στοιχεία της συνδεδεµένης (θυγατρικής) «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
Α.Ε.Ε.Η.Σ.», από την ηµεροµηνία ενσωµάτωσής της την 29/1/2009 έως 30/6/2009, τα στοιχεία αυτά δεν 
είναι συγκρίσιµα µε τα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου (01.01.2008 – 
30.6.2008) στα οποία δεν περιλαµβάνονταν τα οικονοµικά στοιχεία της θυγατρικής αυτής (για 
περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε κατωτέρω στα στοιχεία και πληροφορίες που συνοδεύουν τις 
εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις). 
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2. Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των µεγεθών, των επιδόσεων και της θέσης της 
Εταιρείας και του Οµίλου παρατίθενται αµέσως κατωτέρω βασικοί χρηµατοοικονοµικοί και 
µη δείκτες όπως είχαν διαµορφωθεί την 30/6/2010 σε σύγκριση µε τους δείκτες της 
31/12/2009:  

 

 Όµιλος Μητρική 

  30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ     

Γενική Ρευστότητα 1,63 1,33 8,42 2,09 

Ειδική Ρευστότητα 1,28 0,9 8,18 1,43 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ     

Ταχύτητα εισπράξεως Απαιτήσεων (Ηµέρες) 162 158 199 230 

Ταχύτητα Εξόφλησης Προµηθευτών (Ηµέρες) 78 85 496 257 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων (Ηµέρες) 118 120 98 187 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ     

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (Προ Φόρων) -7,70% 0,29% -9,44% 7,00% 

Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (Προ Φόρων) -27,23% 0,91% -17,92% 14,65% 

Αποδοτικότητα Συνολικών Μ.Ο. Απασχολούµενων 
Κεφαλαίων (Προ Φόρων) 

-6,40% 3,53% -9,08% 8,73% 

Μικτού Κέρδους 25,55% 30,76% 17,95% 32,91% 

Καθαρού Κέρδους (Προ Φόρων) -19,05% 0,31% -56,67% 15,04% 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

    

Ίδια Κεφάλαια προς ξένα 31,55% 49,86% 82,53% 163,27% 

Ίδια Κεφάλαια προς συνολικά 23,99% 33,27% 45,22% 62,02% 

Ζ. Προβλεπόµενη Πορεία και Εξέλιξη Οµίλου κατά το 2ο Εξάµηνο 2010  

1. Η διοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου, ενόψει των συνθηκών του οικονοµικού αλλά και 
κοινωνικού περιβάλλοντος, θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή πρόβλεψη σχετικά µε την πορεία της αγοράς και 
του Οµίλου σε αυτήν κατά τη διάρκεια του Β’ Εξαµήνου 2010. 

2. Υπό τις παραπάνω συνθήκες η ∆ιοίκηση θα επικεντρώσει της προσπάθειές της στη µέσω της 
καλύτερης και πλέον παραγωγικής εκµετάλλευσης των ανθρωπίνων και οικονοµικών πόρων της 
Εταιρείας, αντιµετώπιση των αβεβαιοτήτων και επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσµάτων.  

Μεταµόρφωση Αττικής, 27η Αυγούστου 2010 

 
Ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 
 
 

  

 
 

  

Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος Ν. Μάρκου Σοφοκλής Β. Βελάνης 
Α.∆.Τ. Σ 237528/1999 Α.∆.Τ. ΑΗ 079147/2008 Α.∆.Τ Σ 564220/1997 
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ΙΙΙ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
 
Προς τους µετόχους της 
«VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης 
και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η 
∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να 
εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε 
βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 
λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 
Αθήνα, 30η Αυγούστου 2010 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

 
 

∆ηµήτριος Χ. Σµαΐλης 
Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12221 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Ι. ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

VELL INTERNATIONAL GROUP 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
 
 
 
 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 4 
έως 36 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 27 Αυγούστου 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Τα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία προηγούµενης περιόδου (1/1/2009-30/6/2009) για τον 
Όµιλο δεν είναι συγκρίσιµα, καθώς περιλαµβάνουν, τα οικονοµικά στοιχεία της κατά 100% θυγατρικής 
εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ», από την ηµεροµηνία της πρώτης ενσωµάτωσής της 29/01/2009. 
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Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
1. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

Σηµ. 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώµατα πάγια 4 1.940.683,71 1.978.018,53 24.470,74 33.383,88 

Επενδύσεις σε ακίνητα  44.347,36 45.313,13 44.347,36 45.313,13 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 4.614.671,48 4.708.594,19 3.094,82 3.986,42 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  2.850,01 2.850,01 7.452.850,01 7.452.850,01 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  739.064,46 370.000,00 360.000,00 0,00 

∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων  2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 

Λοιπές απαιτήσεις  37.227,71 34.475,37 15.719,36 15.719,36 

  9.628.844,73 9.389.251,23 10.150.482,29 9.801.252,80 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα  6.929.323,52 8.539.824,34 369.202,86 2.705.558,25 

Πελάτες 6 13.388.657,20 15.757.097,36 2.763.617,06 5.133.407,76 

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 7 1.414.534,99 744.799,73 364.284,90 259.300,42 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων  1.584,74 1.584,74 1.584,74 1.584,74 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 10.817.772,83 1.791.744,00 9.428.836,86 527.334,47 

  32.551.873,28 26.835.050,17 12.927.526,42 8.627.185,64 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  42.180.718,01 36.224.301,40 23.078.008,71 18.428.438,44 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ      

Μετοχικό κεφάλαιο  11.925.248,40 11.383.200,00 11.925.248,40 11.383.200,00 

Υπέρ το άρτιο  406.903,07 327.190,07 406.903,07 327.190,07 

Λοιπά Αποθεµατικά  1.033.872,16 1.033.872,16 1.007.748,06 1.007.748,06 

Αποτελέσµατα εις νέον  -3.248.841,36 -691.261,40 -2.905.086,49 -1.289.477,56 

  10.117.182,27 12.053.000,83 10.434.813,04 11.428.660,57 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0,00 0,00 - - 

Σύνολο καθαρής θέσης  10.117.182,27 12.053.000,83 10.434.813,04 11.428.660,57 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια  6.884.438,56 500.000,00 6.884.438,56 500.000,00 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους  307.105,66 449.666,00 179.882,66 334.770,00 

Λοιπές προβλέψεις  324.962,00 312.962,00 108.000,00 96.000,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  612.153,63 742.794,47 0,00 0,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & 
µεταβατικοί λογαριασµοί  3.939.400,00 1.939.400,00 3.935.000,00 1.935.000,00 

  12.068.059,85 3.944.822,47 11.107.321,22 2.865.770,00 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές  2.776.031,06 6.054.652,19 187.795,52 2.570.650,92 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  14.956.209,78 12.069.278,63 500.000,00 500.000,00 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  231.117,77 146.460,02 16.123,09 0,00 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις & 
µεταβατικοί λογαριασµοί  2.032.117,28 1.956.087,26 831.955,84 1.063.356,95 

  19.995.475,89 20.226.478,10 1.535.874,45 4.134.007,87 

Σύνολο υποχρεώσεων  32.063.535,74 24.171.300,57 12.643.195,67 6.999.777,87 

Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων   42.180.718,01 36.224.301,40 23.078.008,71 18.428.438,44 
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    Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σηµ. 
1.1 – 

30.06.2010 
1.1 – 

30.06.2009 
1.4 – 

30.06.2010 
1.4 – 

30.06.2009   
1.1 – 

30.06.2010 
1.1 – 

30.06.2009 
1.4 – 

30.06.2010 
1.4 – 

30.06.2009 
           

Πωλήσεις 10 15.845.797,13 16.222.921,03 8.483.509,95 7.448.107,19  3.457.588,77 4.526.934,58 1.761.621,89 2.186.838,95 

Κόστος πωληθέντων 10 -11.796.848,51 -11.480.677,61 -6.775.033,50 -5.394.459,62  -2.837.085,22 -3.193.757,23 -1.664.604,30 -1.631.597,07 

Μικτό κέρδος  4.048.948,62 4.742.243,42 1.708.476,45 2.053.647,57  620.503,55 1.333.177,35 97.017,59 555.241,88 
Άλλα έσοδα  360.679,86 550.465,03 180.198,35 240.645,60  111.721,39 406.445,49 62.498,38 201.270,55 

Έξοδα διαθέσεως  -4.592.568,76 -4.182.412,62 -2.162.764,14 -2.205.400,03  -1.372.778,55 -1.588.830,44 -564.680,93 -823.596,47 

Έξοδα διοικήσεως  -2.019.645,17 -2.028.881,49 -1.031.211,20 -1.034.239,41  -1.121.870,09 -1.057.101,51 -575.800,90 -535.126,82 

Άλλα έξοδα  -307.380,82 -574.639,13 -189.710,87 -208.363,73  -122.909,86 -200.406,17 -62.588,24 -70.107,05 

Σύνολο  -2.509.966,27 -1.493.224,79 -1.495.011,41 -1.153.710,00  -1.885.333,56 -1.106.715,28 -1.043.554,10 -672.317,91 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 11 -508.126,73 -640.863,03 -276.930,31 -345.156,71  -74.152,28 -227.534,30 -11.172,75 -107.815,83 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων  -3.018.093,00 -2.134.087,82 -1.771.941,72 -1.498.866,71  -1.959.485,84 -1.334.249,58 -1.054.726,85 -780.133,74 
Φόρος εισοδήµατος  460.513,04 237.722,67 344.073,49 246.314,88  343.876,91 95.152,42 257.316,45 102.370,63 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (α)   -2.557.579,96 -1.896.365,15 -1.427.868,23 -1.252.551,83  -1.615.608,93 -1.239.097,16 -797.410,40 -677.763,11 
           

Κατανέµονται σε:           

 - Ιδιοκτήτες µητρικής  -2.557.579,96 -1.896.365,15 -1.427.868,23 -1.252.551,83  -1.615.608,93 -1.239.097,16 -797.410,40 -677.763,11 

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0,00 0,00 0,00 0,00  - - - - 

  -2.557.579,96 -1.896.365,15 -1.427.868,23 -1.252.551,83  -1.615.608,93 -1.239.097,16 -797.410,40 -677.763,11 
           

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 
µετά από φόρους (β)  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
           

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα,            

µετά από φόρους (α) + (β)  -2.557.579,96 -1.896.365,15 -1.427.868,23 -1.252.551,83  -1.615.608,93 -1.239.097,16 -797.410,40 -677.763,11 

           

Κατανέµονται σε:           

 - Ιδιοκτήτες µητρικής  -2.557.579,96 -1.896.365,15 -1.427.868,23 -1.252.551,83  -1.615.608,93 -1.239.097,16 -797.410,40 -677.763,11 

 - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0,00 0,00 0,00 0,00  - - - - 

  -2.557.579,96 -1.896.365,15 -1.427.868,23 -1.252.551,83  -1.615.608,93 -1.239.097,16 -797.410,40 -677.763,11 
           

Κέρδη / (ζηµιές) κατά µετοχή,  που           

αναλογούν στους µετόχους της µητρικής           

Βασικά σε ευρώ  -0,0748 -0,0566 -0,0408 -0,0374  -0,0473 -0,0370 -0,0228 -0,0202 
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3α. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων Οµίλου 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο   

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο   

Άλλα 
αποθεµατικά   

Αποτελέσµατα 
εις νέον   

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας   

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπο την 1.1.2009 11.383.200,00   327.190,07   1.009.748,06   -872.691,80   0,00   11.847.446,33 
Αποτελέσµατα περιόδου       -1.896.365,15    -1.896.365,15 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου             0,00       0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 0,00  0,00  0,00  -1.896.365,15  0,00  -1.896.365,15 
Μεταφορές σε αποθεµατικά     24.124,10  -24.124,10    0,00 

Υπόλοιπο την 30.6.2009 11.383.200,00   327.190,07   1.033.872,16   -2.793.181,05   0,00   9.951.081,18 

            
            
Υπόλοιπο την 1.1.2010 11.383.200,00   327.190,07   1.033.872,16   -691.261,40   0,00   12.053.000,83 
Αποτελέσµατα περιόδου       -2.557.579,96  0,00  -2.557.579,96 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου             0,00       0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 0,00  0,00  0,00  -2.557.579,96  0,00  -2.557.579,96 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 542.048,40  79.713,00        621.761,40 

Υπόλοιπο την 30.6.2010 11.925.248,40   406.903,07   1.033.872,16   -3.248.841,36   0,00   10.117.182,27 
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3β. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Εταιρείας Μετοχικό 

Κεφάλαιο   

∆ιαφορά από 
έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο   

Άλλα 
αποθεµατικά   

Αποτελέσµατα εις 
νέον   

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπο την 1.1.2009 11.383.200,00  327.190,07  1.007.748,06  -2.736.663,62  9.981.474,51 
Αποτελέσµατα περιόδου       -1.239.097,16  -1.239.097,16 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου             0,00   0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 0,00  0,00  0,00  -1.239.097,16  -1.239.097,16 
Υπόλοιπο την 30.6.2009 11.383.200,00   327.190,07   1.007.748,06   -3.975.760,78   8.742.377,35 

          
          
Υπόλοιπο την 1.1.2010 11.383.200,00   327.190,07   1.007.748,06   -1.289.477,56   11.428.660,57 
Αποτελέσµατα περιόδου       -1.615.608,93  -1.615.608,93 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου             0,00   0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 0,00  0,00  0,00  -1.615.608,93  -1.615.608,93 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 542.048,40  79.713,00      621.761,40 

Υπόλοιπο την 30.6.2010 11.925.248,40   406.903,07   1.007.748,06   -2.905.086,49   10.434.813,04 
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  Ο Όµιλος 4α. Κατάσταση Ταµιακών Ροών περιόδου 

  1.1 – 30.6.2010   1.1 – 30.6.2009 
      
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Αποτελέσµατα προ φόρων  -3.018.093,00  -2.134.087,82 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  152.078,40  216.631,92 
Προβλέψεις  150.812,60  444.775,09 
Συναλλαγµατικές διαφορές  34.570,59  -466,42 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  -83.075,89  -218.751,26 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  597.984,53  662.419,96 

Πλέον / µείον: προσαρµογές για  µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  1.464.000,82  -1.620.272,89 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.869.827,49  3.333.077,29 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -1.773.720,23  -2.611.905,35 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -562.783,68  -702.904,81 
Καταβεβληµένοι φόροι  -91.557,31  -154.651,67 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  -1.259.955,68  -2.786.135,96 
     
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  0,00  115.888,64 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -19.855,16  -14.465,62 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  0,00  10,00 
Τόκοι εισπραχθέντες  81.681,25  8.750,00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  2.407,20  4.814,40 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  64.233,29  114.997,42 
     
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  621.761,40  0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  9.599.989,82  1.516.109,73 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  0,00  -202.085,71 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  10.221.751,22  1.314.024,02 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα      
περιόδου (α) + (β) + (γ)  9.026.028,83  -1.357.114,52 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  1.791.744,00  2.918.394,41 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  10.817.772,83  1.561.279,89 
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  Η Εταιρεία 4β. Κατάσταση Ταµιακών Ροών περιόδου 

  1.1 – 30.6.2010   1.1 – 30.6.2009 

     

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Αποτελέσµατα προ φόρων  -1.959.485,84  -1.334.249,58 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  11.017,99  76.418,89 
Προβλέψεις  -50.514,40  217.675,86 
Συναλλαγµατικές διαφορές  139,70  -466,42 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  -83.075,89  -218.751,26 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  163.931,40  237.278,30 

Πλέον / µείον: προσαρµογές για  µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες     
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  2.336.355,39  274.181,58 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  2.271.435,12  2.398.617,57 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -914.375,05  -1.441.240,51 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -165.081,42  -246.154,69 
Καταβεβληµένοι φόροι  -10.368,72  -36.493,77 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  1.599.978,28  -73.184,03 
     
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων  0,00  -1.365.000,00 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -247,54  -4.452,18 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων  0,00  10,00 
Τόκοι εισπραχθέντες  81.681,25  8.750,00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  2.407,20  4.814,40 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  83.840,91  -1.355.877,78 
     
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  621.761,40  0,00 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  6.595.921,80  0,00 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  0,00  -202.085,71 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  7.217.683,20  -202.085,71 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)  8.901.502,39  -1.631.147,52 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  527.334,47  2.043.598,51 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  9.428.836,86  412.450,99 

 
 
  
  
  
  
  
ΟΟιι  αακκόόλλοουυθθεεςς  εεππιιλλεεγγµµέέννεεςς  εεππεεξξηηγγηηµµααττιικκέέςς  σσηηµµεειιώώσσεειιςς  ((σσεελλ..  1100  έέωωςς  3366))  ααπποοττεελλοούύνν  
ααννααππόόσσππαασσττοο  µµέέρροοςς  ττωωνν  ΕΕννδδιιάάµµεεσσωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  3300ηηςς  ΙΙοουυννίίοουυ  22001100..  
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5. Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία: 

Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/3.7.1987) µε την επωνυµία “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”. 

Με την από 2 Μαρτίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφασίσθηκε η αλλαγή της τότε 
επωνυµίας της εταιρείας, από «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI.» σε «VELL 
INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και 
δ.τ. «VELL GROUP A.E.». 

Η αρχική έδρα της Εταιρίας ήταν ο ∆ήµος Κορυδαλλού Αττικής, ενώ η σηµερινή της έδρα, είναι ο ∆ήµος 
Μεταµόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 112, Τ.Κ. 144 52, τηλ. (210) 28.84.000. 

Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό 
15353/06/Β/87/07 και η διάρκειά της ορίσθηκε µέχρι 31.12.2080. 

Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές και εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και 
το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε € 11.925.248,40, διαιρούµενο σε 35.074.260 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές αξίας εκάστης € 0,34. 

Η Εταιρεία ασχολείται κυρίως µε την εισαγωγή, χονδρική πώληση και διανοµή διαφόρων ηλεκτρικών 
συσκευών και µικροσυσκευών οικιακής χρήσης καθώς και των πάσης φύσεως αναλωσίµων και 
ανταλλακτικών τους, καθώς και µε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και τεχνικής εξυπηρέτησης των 
εµπορευµάτων. Σύµφωνα µε την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η εταιρεία ανήκει στον κλάδο «Χονδρικό 
εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3, 
ΣΤΑΚΟ∆ – 03). 

 

Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την έναρξη της τρέχουσας χρήσης (2010), είχε ως εξής: 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. Μέλος 
Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου Πρόεδρος Μη εκτελεστικό 
∆ηµήτριος Μάρκου του Νικολάου  ∆/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό 
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό 
Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό  
Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα Μέλος Μη εκτελεστικό  
Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου Μέλος Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό  
Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου  Μέλος Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό  
Παναγιώτης Αδαµάντιος Ραδικόπουλος του Νικολ. Μέλος Μη εκτελεστικό 

Με την από 16/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, εξελέγη 
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. Μέλος 
Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαµπου Πρόεδρος Μη εκτελεστικό 
∆ηµήτριος Μάρκου του Νικολάου  ∆/νων Σύµβουλος Εκτελεστικό 
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό 
∆ηµήτριος  Καρβουντζής του Γεωργίου  Μέλος Μη εκτελεστικό  
Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα Μέλος Μη εκτελεστικό  
Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου Μέλος Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό  
Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου  Μέλος Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό  

Η θητεία του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει µέχρι την 16/6/2015.  
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Οι ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της VELL INTERNATIONAL 
GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ. έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) (περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και των 
ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί 
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ειδικότερα, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές Καταστάσεις» και οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την 
προετοιµασία και παρουσίασή τους είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές και µεθόδους που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2009. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 30.6.2010 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις 
ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, οι οποίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 
διαδικτύου της Εταιρείας www.vellgroup.gr. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης: 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και παραδοχές σχετικά µε 
την εξέλιξη µελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και 
επανεξετάζονται σε διαρκή βάση. 

 

Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι 
υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσεως ή µεταγενέστερα.  

Η εκτίµηση της Εταιρείας και του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

1. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009] 

Οι τροποποιήσεις που εκδόθηκαν, περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 
∆ΠΧΑ, ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι τροποποιήσει αυτές είχαν ισχύ για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009, πλην της ακόλουθης: 

• ∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη 
Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»)  

Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 

http://www.vellgroup.gr/
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Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει 
σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική 
εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 
1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε 
∆ΠΧΑ. 

Η Τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

 

2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1η Ιουλίου 2009.  

 

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής, της 3 Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009] 

Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε 
θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το 
λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της 
απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται 
τροποποιήσεις στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5,  και 
στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32, 
∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Η εταιρεία και ο Όµιλος θα εφαρµόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις µελλοντικές 
αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 
[Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 L347 - 24/12/2009] 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα 
εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του 
εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη 
έναντι συγκεκριµένου ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η 
τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του 
εκδότη. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση αφορά δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα 
αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής 
οντότητας. 

Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεµβρίου 2009 L244-16/9/2009] 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης στο µέρος του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος 
προαίρεσης όταν χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης.  

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και στον Όµιλο, καθώς δεν εφαρµόζεται λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 
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• ∆ΠΧΑ 1 (Αντικατάσταση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεµβρίου 2009 L311- 26.11.2009] 

Το αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ∆ΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση 
του ∆ΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 διαγράφονται 
από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος 
σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες. 

Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση, καθώς η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν ήδη 
µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. 

• ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009] 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, β) Τα αποτελέσµατα 
της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και γ) Τα 
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν: α) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, 
δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων 
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος. 

Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7, 
στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36, 
∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των 
διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Η εταιρεία και ο Όµιλος θα εφαρµόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις µελλοντικές 
συνενώσεις που θα πραγµατοποιηθούν. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 29η Μαρτίου 2009. 
Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, L 80 - 26.3.2009] 

Το Ε∆∆ΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονοµικές οντότητες που συµπράττουν µε το ∆ηµόσιο για τη 
δηµιουργία και εκµετάλλευση έργων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, η Ε∆∆ΠΧΠ 4 Προσδιορισµός των συµφωνιών που περιέχουν µίσθωση και η 
διερµηνεία ΜΕ∆ 29 Γνωστοποίηση - Συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών 
της µόνιµης Επιτροπής διερµηνειών τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως 
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 15 – «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 L191 - 23.7.2009] 

Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους 
λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα, πότε 
πρέπει να αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του ακινήτου σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 11. 

Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλήσεων ακινήτων, η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
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• Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση Εξωτερικού» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2009, L 139 - 5.6.2009] 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου 
νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυσή της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους 
όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε 
τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται 
από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το 
αντισταθµιζόµενο στοιχείο. 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµές Μη-Ταµειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες» 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2009. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής, της 26ης Νοεµβρίου 2009 L312–27/11/2009] 

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-
reciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν 
υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές 
που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε 
µετρητών. Επίσης έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 και στο ∆ΛΠ 10. 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και στον Όµιλο. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2009. 
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεµβρίου 2009 L 314 – 1/12/2009] 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική 
οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια 
να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. 
Επίσης έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1. 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και στον Όµιλο. 

 

3. Ενοποίηση 

 

(α) Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.” 
και των θυγατρικών της (« Ο Όµιλος») περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: 

Επωνυµία Εταιρείας ∆ραστηριότητα Έδρα 
Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ 
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εµπορική ΕΛΛΑ∆Α 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
     

Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ Εµπορική ΕΛΛΑ∆Α 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
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Η θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – 
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε στις 15/9/1986 
(Φ.Ε.Κ. 2933/18.9.1986), είχε ως έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (∆υρραχίου 62, Σεπόλια) ενώ την 2/5/2007 η 
έδρα της µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Μεταµορφώσεως Αττικής (οδός Τατοΐου 112). Είναι εγγεγραµµένη στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών Νοµαρχίας Αθηνών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14324/01/Β/86/6033 και η διάρκειά 
της σύµφωνα µε το Καταστατικό της έχει οριστεί για 50 έτη, ήτοι µέχρι την 15/9/2036. 

Η θυγατρική εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους τοµείς της εµπορίας πάσης φύσεως ηλεκτρικών 
συσκευών οικιακής χρήσεως και ανταλλακτικών – εξαρτηµάτων αυτών και εµπορίας ραπτοµηχανών και 
πλεκτοµηχανών και εξαρτηµάτων – ανταλλακτικών αυτών. Σύµφωνα µε την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η 
εταιρεία ανήκει στον κλάδο «Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3, ΣΤΑΚΟ∆ – 03). 

Η θυγατρική εταιρεία από τις αρχές του έτους 2003 είναι αποκλειστικός διανοµέας των προϊόντων 
«Singer» στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

Η θυγατρική εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ιδρύθηκε στις 22/5/2006 (Φ.Ε.Κ. 3489/24.05.2006), είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60697/01/Β/06/247 και είχε ως έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (Θέτιδος 
10) ενώ την 9/3/2009 η έδρα της µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Μεταµορφώσεως Αττικής (οδός Τατοΐου 112). 

Αντικείµενο της εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι κυρίως η παραγωγή, η κατασκευή, η 
επεξεργασία, η εισαγωγή, η πώληση (χονδρική – λιανική) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η εµπορία 
εν γένει κάθε είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, µηχανηµάτων, σκευών, συσκευών και εν γένει 
αντικειµένων, καθώς και πρώτων υλών και ανταλλακτικών αυτών, φωτιστικών µηχανηµάτων, συσκευών, 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και γενικώς αντικειµένων παντός είδους οικιακής χρήσεως και ειδών 
εξοπλισµού οικιών εν γένει. Σύµφωνα µε την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η εταιρεία ανήκει στον κλάδο 
«Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» 
(Κλάδος 514.3, ΣΤΑΚΟ∆ – 03). 

H εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» είναι αποκλειστικός εισαγωγέας και διανοµέας ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών ξένων οίκων, όπως PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES B.V., ARIETE S.P.A. 
και HELEN OF TROY (brands VIDAL SASSOON, ΤΟΝΙ & GUY, SCHOLL, & VEET στον τοµέα των 
ηλεκτρικών συσκευών), στην Ελλάδα. 

 

 (β) Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό αφορούν στην συµµετοχή της 
Μητρικής Εταιρείας κατά ποσοστό 95% στην εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

Αντικείµενο της οµορρύθµου εταιρείας είναι η εµπορία ανταλλακτικών και η παροχή υπηρεσιών service 
στις συσκευές οικιακής χρήσεως που εισάγει και διαθέτει η VELL INTERNATIONAL GROUP 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. στους πελάτες της. 

Η Εταιρεία δεν περιλαµβάνει στις ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της, που 
συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. τη θυγατρική της «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς 
η εταιρεία αυτή µέχρι σήµερα τηρεί τα ελάχιστα φορολογικά βιβλία και από τα τηρούµενα βιβλία της (Β΄ 
Κατηγορίας Κ.Β.Σ.) δεν προκύπτουν οικονοµικές καταστάσεις. Το κόστος σύνταξης τέτοιων 
οικονοµικών καταστάσεων είναι δυσανάλογο της ωφέλειας που θα προκύψει, δεδοµένου ότι το ποσοστό 
συµµετοχής του ενεργητικού και του κύκλου εργασιών της οµορρύθµου εταιρείας είναι µικρότερο του 
5% των αντιστοίχων µεγεθών των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Το γεγονός της παύσης της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων De'Longhi επηρέασε και τις εργασίες 
της «Σπ. Τασόγλου & ΣΙΑ Ο.Ε.» . Η Εταιρεία για το λόγο αυτό έλαβε υπ’ όψιν της το ανωτέρω γεγονός 
στην έκτακτη πρόβλεψη αναδιοργάνωσης που σχηµάτισε. 

Οι συναλλαγές µε τη θυγατρική εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς και οι πάσης 
φύσεως απαιτήσεις / υποχρεώσεις περιγράφονται στις «Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών» στη 
Σηµείωση αριθµ. 10. 
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4. Ενσώµατα πάγια 
 

4.1 Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων 
  
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009 Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

  Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

  
Μεταφορικά 

Μέσα 

  Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

  

Σύνολο 
 Αποσβέσιµη Αξία          
 Κόστος 1.1.2009 2.044.655,48  6.379.283,66  295.417,95  1.165.464,87  9.884.821,96 
 Ενσωµάτωση θυγατρικής   48.989,16    118.430,88  167.420,04 

(+) Προσθήκες περιόδου   330,00    54.164,80  54.494,80 
(-) Μειώσεις περιόδου -1.533.005,48  -5.161.174,55    -4.227,73  -6.698.407,76 

 Σύνολο 31.12.2009 (α) 511.650,00  1.267.428,27  295.417,95  1.333.832,82  3.408.329,04 

           
 Αποσβέσεις          
 Αποσβέσεις 1.1.2009 -  772.286,96  277.889,16  919.623,90  1.969.800,02 
 Ενσωµάτωση θυγατρικής   38.169,16    19.872,81  58.041,97 
(+) Προσθήκες περιόδου   136.818,65  1.524,97  70.829,48  209.173,10 
(-) Μειώσεις περιόδου   -806.433,50    -271,08  -806.704,58 

 Σύνολο 31.12.2009 (β) -  140.841,27  279.414,13  1.010.055,11  1.430.310,51 

           
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009  (α)-(β) 511.650,00  1.126.587,00  16.003,82  323.777,71  1.978.018,53 
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4.2 Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων 
 
 Ποσά τρέχουσας περιόδου 1.1 – 30.6.2010 Γήπεδα - 

Οικόπεδα 

  Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

  
Μεταφορικά 

Μέσα 

  Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

  

Σύνολο 
 Αποσβέσιµη Αξία          
 Κόστος 1.1.2010 511.650,00  1.267.428,27  295.417,95  1.333.832,82  3.408.329,04 

(+) Προσθήκες περιόδου       19.855,20  19.855,20 
(-) Μειώσεις περιόδου       -6.987,87  -6.987,87 

 Σύνολο 30.6.2010 (α) 511.650,00  1.267.428,27  295.417,95  1.346.700,15  3.421.196,37 

           
 Αποσβέσεις          
 Αποσβέσεις 1.1.2010 -  140.841,27  279.414,13  1.010.055,11  1.430.310,51 
(+) Προσθήκες περιόδου   18.459,67  762,51  37.967,74  57.189,92 
(-) Μειώσεις περιόδου       -6.987,77  -6.987,77 

 Σύνολο 30.6.2010 (β) -  159.300,94  280.176,64  1.041.035,08  1.480.512,66 

           
 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2010 (α) - (β) 511.650,00  1.108.127,33  15.241,31  305.665,07  1.940.683,71 
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4.3 Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας 

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009 Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

  Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

  

Μεταφορικά 
Μέσα 

  Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

  

Σύνολο 
 Αποσβέσιµη Αξία          
 Κόστος 1.1.2009 1.533.005,48  5.161.174,55  265.710,95  759.403,64  7.719.294,62 

(+) Προσθήκες περιόδου       7.062,67  7.062,67 
(-) Μειώσεις περιόδου -1.533.005,48  -5.161.174,55    -0,03  -6.694.180,06 

 Σύνολο 31.12.2009 (α) 0,00  0,00  265.710,95  766.466,28  1.032.177,23 

           
 Αποσβέσεις          
 Αποσβέσεις 1.1.2009 -  709.661,48  265.436,58  713.317,13  1.688.415,19 
(+) Προσθήκες περιόδου   96.772,02  39,63  20.000,01  116.811,66 
(-) Μειώσεις περιόδου   -806.433,50      -806.433,50 

 Σύνολο 31.12.2009 (β) -  0,00  265.476,21  733.317,14  998.793,35 

           
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009  (α)-(β) 0,00  0,00  234,74  33.149,14  33.383,88 
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4.4 Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας 

Ποσά τρέχουσας περιόδου 1.1. – 30.6.2010  Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

  Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

  

Μεταφορικά 
Μέσα 

  Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

  

Σύνολο 
 Αποσβέσιµη Αξία          
 Κόστος 1.1.2010 0,00  0,00  265.710,95  766.466,28  1.032.177,23 

(+) Προσθήκες περιόδου       247,58  247,58 
(-) Μειώσεις περιόδου       -6.987,87  -6.987,87 

 Σύνολο 30.6.2010 (α) 0,00  0,00  265.710,95  759.725,99  1.025.436,94 

           
 Αποσβέσεις          
 Αποσβέσεις 1.1.2010 -  0,00  265.476,21  733.317,14  998.793,35 
(+) Προσθήκες περιόδου     19,82  9.140,80  9.160,62 
(-) Μειώσεις περιόδου       -6.987,77  -6.987,77 

 Σύνολο 30.6.2010 (β) -  0,00  265.496,03  735.470,17  1.000.966,20 

           
 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2010 (α) - (β) 0,00  0,00  214,92  24.255,82  24.470,74 
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5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 5.1 Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Άυλων περιουσιακών στοιχείων 

 
Ποσά προηγούµενη χρήσεως 2009 

Υπεραξία   Σήµατα   
Λογισµικά 

Προγράµµατα   Σύνολο 
 Κόστος 1.1.2009 0,00   3.500.000,00   663.294,78   4.163.294,78 
 Ενσωµάτωση θυγατρικής 2.301.805,25  0,00  10.190,00  2.311.995,25 
(+) Προσθήκες περιόδου 0,00  0,00  12.937,72  12.937,72 

(-) Αποµείωση περιόδου -850.000,00   0,00  0,00  -850.000,00 

 Σύνολο 31.12.2009 (α) 1.451.805,25   3.500.000,00  686.422,50  5.638.227,75 
              

 Αποσβέσεις 1.1.2009 0,00  285.494,62  452.771,61  738.266,23 
 Ενσωµάτωση θυγατρικής 0,00  0,00  3.743,45  3.743,45 
(+) Προσθήκες περιόδου 0,00   139.761,10  47.862,78  187.623,88 

 Σύνολο 31.12.2009(β) 0,00   425.255,72  504.377,84  929.633,56 
              

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 (α)-(β) 1.451.805,25   3.074.744,28  182.044,66  4.708.594,19 
 

 
Ποσά τρέχουσας περιόδου 1.1. – 30.6.2010 

Υπεραξία   Σήµατα   
Λογισµικά 

Προγράµµατα   Σύνολο 
 Κόστος 1.1.2010 1.451.805,25   3.500.000,00  686.422,50  5.638.227,75 
(+) Προσθήκες περιόδου       0,00 

 Σύνολο 30.6.2010 (α) 1.451.805,25   3.500.000,00  686.422,50  5.638.227,75 
              

 Αποσβέσεις 1.1.2010 -   425.255,72  504.377,84  929.633,56 
(+) Προσθήκες περιόδου   69.880,55  24.042,16  93.922,71 

 Σύνολο 30.6.2010 (β) -  495.136,27  528.420,00  1.023.556,27 
         

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.2010 (α)-(β) 1.451.805,25  3.004.863,73  158.002,50  4.614.671,48 
 

Τα σήµατα αφορούν στο σήµα «Singer» το οποίο χρησιµοποιεί η Θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ 

– ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  βάσει σχετικής σύµβασης παραχώρησης άδειας χρήσης σήµατος. 
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 5.2 Πίνακας Μεταβολών Άυλων περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας 

 Ποσά προηγούµενη χρήσεως 2009   
Λογισµικά 

Προγράµµατα   Σύνολο 

 Κόστος 1.1.2009  267.709,33  267.709,33 
(+) Προσθήκες περιόδου  762,21  762,21 

 Σύνολο 31.12.09 (α)  268.471,54  268.471,54 

      
 Αποσβέσεις 1.1.2009  262.715,99  262.715,99 
(+) Προσθήκες περιόδου  1.769,13  1.769,13 

 Σύνολο 31.12.2009(β)  264.485,12  264.485,12 

      
 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.09 (α)-(β)  3.986,42  3.986,42 

 

 Ποσά τρέχουσας περιόδου   
Λογισµικά 

Προγράµµατα   Σύνολο 

 Κόστος 1.1.2010  268.471,54  268.471,54 
(+) Προσθήκες περιόδου    0,00 

 Σύνολο 30.6.2010 (α)  268.471,54  268.471,54 

      
 Αποσβέσεις 1.1.2010  264.485,12  264.485,12 
(+) Προσθήκες περιόδου  891,60  891,60 

 Σύνολο 30.6.2010(β)  265.376,72  265.376,72 

      

 Αναπόσβεστη Αξία 30.6.10 (α)-(β)  3.094,82  3.094,82 

 

6. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ποσά σε ευρώ 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 
Πελάτες 7.591.193,45 8.223.197,09 1.071.707,53 2.899.398,82 

Πελάτες - απαιτήσεις εκχωρηµένες 
χωρίς δικαίωµα αναγωγής) 4.609.200,71 5.900.690,01 1.195.049,72 1.442.660,07 
Γραµµάτια εισπρακτέα 3.491,40 3.491,40 1.760,84 1.760,84 

Επιταγές µεταχρονολογηµένες 4.109.821,92 4.504.824,08 2.979.292,64 3.270.600,55 

Σύνολο προ αποµειώσεων 16.313.707,48 18.632.202,58 5.247.810,73 7.614.420,28 
     
Αποµείωση απαιτήσεων πελατών -3.152.245,66 -3.117.372,72 -2.706.563,66 -2.714.190,72 

Υπόλοιπο 13.161.461,82 15.514.829,86 2.541.247,07 4.900.229,56 
     
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 227.195,38 242.267,50 222.369,99 233.178,20 

Υπόλοιπο λήξεως 13.388.657,20 15.757.097,36 2.763.617,06 5.133.407,76 
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Στην τρέχουσα περίοδο, σχηµατίστηκε πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων από πελάτες στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος, ποσού ευρώ 42.500,00 για τον Όµιλο. 

Επίσης, στην τρέχουσα περίοδο, διενεργήθηκε αναστροφή πρόβλεψης αποµείωσης απαιτήσεων πελατών 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, ποσού ευρώ 7.627,06 για την Εταιρεία. 

 

 

7. Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ποσά σε ευρώ 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
(από προκαταβολές φόρων κ.λπ.) 608.328,83 350.827,74 76.606,05 23.589,38 
Χρεώστες διάφοροι 1.083.682,38 741.902,94 150.897,43 103.582,02 

Μεταβατικοί λογαριασµοί 166.268,57 142.469,08 4.268,57 142.469,08 

Σύνολο προ αποµειώσεων 1.858.279,78 1.235.199,76 231.772,05 269.640,48 
     
Αποµείωση απαιτήσεων χρεωστών -526.532,49 -526.532,49 -17.487,15 -17.487,15 

Υπόλοιπο 1.331.747,29 708.667,27 214.284,90 252.153,33 
     
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 82.787,70 36.132,46 150.000,00 7.147,09 

Υπόλοιπο λήξεως 1.414.534,99 744.799,73 364.284,90 259.300,42 

 

 

8. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, και τις καταθέσεις όψεως και 
προθεσµίας. 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ποσά σε ευρώ 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009 
Ταµείο 30.949,85 66.767,03 11.040,73 9.237,47 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 10.786.822,98 1.724.976,97 9.417.796,13 518.097,00 

Υπόλοιπο λήξεως 10.817.772,83 1.791.744,00 9.428.836,86 527.334,47 
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9. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 

Τα έσοδα, έξοδα και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα µέρη - κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 - για την 
τρέχουσα περίοδο (1.1. – 30.6.2010) και την συγκριτική περίοδο (1.1 – 30.6.2009), έχουν ως ακολούθως: 

 

Α) Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη 
Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη) 5.760,13 18.285,25 5.760,13 18.285,25 

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες) - - 21.139,14 22.412,79 

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη) 26.384,64 51.024,39 21.332,25 50.799,15 

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες) - - 105.398,18 59.432,17 

Καταβληθέντες τόκοι προς οµολογιούχους 34.486,74 0,00 34.486,74 0,00 

 

Β) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τα συνδεδεµένα µέρη 
Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 

Απαιτήσεις από θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη) 218.181,08 285.037,81 218.181,08 277.991,15 

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες) - - 153.491,91 300,00 

Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 44.305,80 19.289,92 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη) 474,95 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες) - - 2.649,71 55.268,48 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 97.921,32 32.745,99 0,00 0,00 

Υποχρέωση σε πρώην µέτοχο ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας (από τίµηµα εξαγοράς) 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 1.935.000,00 

Υποχρέωση σε µετόχους ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας από πληρωτέα µερίσµατα 0,00 250.000,00 0,00 0,00 

Υποχρέωση σε οµολογιούχους 6.592.341,60 0,00 6.592.341,60 0,00 
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Γ) Συναλλαγές και υπόλοιπα µε βασικά ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 
Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 

     

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 1.206.822,71 1.093.272,64 687.733,76 496.770,18 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 47.496,20 17.724,47 997,00 933,00 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης     

(οφειλόµενα ποσά αµοιβών και λοιπών παροχών) 32.861,39 26.146,76 14.025,30 6.366,54 
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10. Λειτουργικοί τοµείς 

 

Οι Τοµείς δραστηριότητας καθορίζονται µε βάση τη δοµή του Οµίλου ανά θυγατρική εταιρεία. 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τοµείς που επισκοπούνται από τους υπευθύνους του 
Οµίλου και εξετάζονται από τη ∆ιοίκηση για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων & υποχρεώσεων της εταιρείας και του Οµίλου, βρίσκονται στην 
Ελλάδα.  

 

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 30η Ιουνίου 2010 

Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα 

Vell 
International 

Group 
Α.Ε.Ε.Η.Σ 

Αφοί Β. 
Βελλάνη 
Α.Ε.Β.Ε.  

Ε. 
Ζητουνιάτη 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. 

Συναλλαγές 
Οµίλου Σύνολο 

Κύκλος Εργασιών 3.457.588,77 9.684.043,40 2.827.641,36  15.969.273,53 

Μείον: Συναλλαγές µεταξύ τοµέων -6.604,13 -115.642,80 -1.229,47  -123.476,40 

Κύκλος Εργασιών από εξωτερικούς πελάτες 3.450.984,64 9.568.400,60 2.826.411,89 0,00 15.845.797,13 

Μικτό κέρδος 620.503,55 2.336.207,30 1.110.683,55 -18.445,78 4.048.948,62 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.874.315,51 -315.445,02 -168.127,28 0,00 -2.357.887,81 

Αποσβέσεις 11.017,99 55.712,71 15.467,15 69.880,55 152.078,40 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -1.885.333,50 -371.157,73 -183.594,43 -69.880,55 -2.509.966,21 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος -74.152,28 -282.292,15 -151.682,30 0,00 -508.126,73 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων -1.959.485,84 -653.449,88 -335.276,73 -69.880,55 -3.018.093,00 

Φόρος εισοδήµατος 343.876,91 99.864,80 0,00 16.771,33 460.513,04 

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους -1.615.608,93 -553.585,08 -335.276,73 -53.109,22 -2.557.579,96 

      

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  10.150.482,29 1.994.181,66 480.211,80 -2.996.031,02 9.628.844,73 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  12.927.526,42 14.040.533,05 5.750.227,86 -166.414,05 32.551.873,28 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & 
Προβλέψεις 11.107.321,22 332.146,00 16.439,00 612.153,63 12.068.059,85 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.535.874,45 11.751.836,42 6.876.879,07 -169.114,05 19.995.475,89 

      

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.850,01 0,00 0,00 0,00 2.850,01 

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου 
εισοδήµατος 360.000,00 9.064,46 370.000,00 0,00 739.064,46 

Αγορές µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  247,58 12.407,62 7.200,00 0,00 19.855,20 
Αποµείωση περιόδου για επισφαλείς 
πελάτες και χρεώστες -7.627,06 0,00 42.500,00 0,00 34.872,94 
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 30η Ιουνίου 2009 

Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα 

Vell 
International 

Group 
Α.Ε.Ε.Η.Σ 

Αφοί Β. 
Βελλάνη 
Α.Ε.Β.Ε.  

Ε. 
Ζητουνιάτη 
Α.Ε.Ε.Η.Σ. 

Συναλλαγές 
Οµίλου Σύνολο 

            

Κύκλος Εργασιών 4.526.934,58 9.338.216,86 2.406.419,34 0,00 16.271.570,78 

Μείον: Συναλλαγές µεταξύ τοµέων -1.136,85 -45.245,26 -2.267,64 0,00 -48.649,75 

Κύκλος Εργασιών από εξωτερικούς πελάτες 4.525.797,73 9.292.971,60 2.404.151,70 0,00 16.222.921,03 

Μικτό κέρδος 1.333.177,35 2.689.846,78 722.223,07 -3.003,78 4.742.243,42 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.241.316,58 179.027,22 -425.323,70 0,00 -1.487.613,06 

Αποσβέσεις 76.418,89 54.498,30 15.834,18 69.880,55 216.631,92 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -1.317.735,47 124.528,92 -441.157,88 -69.880,55 -1.704.244,98 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος και επενδυτικά 
αποτελέσµατα -227.534,30 -344.786,68 -68.542,05 0,00 -640.863,03 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων -1.334.249,58 -220.257,76 -509.699,93 -69.880,55 -2.134.087,82 

Φόρος εισοδήµατος 95.152,42 15.158,90 109.941,21 17.470,14 237.722,67 

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους -1.239.097,16 -205.098,86 -399.758,72 -52.410,41 -1.896.365,15 

      

 31η ∆εκεµβρίου 2009 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  9.801.252,80 2.025.669,95 488.478,95 -2.926.150,47 9.389.251,23 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  8.627.185,64 12.768.868,81 5.586.031,43 -147.035,71 26.835.050,17 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & 
Προβλέψεις 2.865.770,00 437.000,51 13.127,00 628.924,96 3.944.822,47 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.134.007,87 9.853.220,88 6.388.985,06 -149.735,71 20.226.478,10 

      

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 2.850,01 0,00 0,00 0,00 2.850,01 

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου 
εισοδήµατος 0,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00 

Αγορές µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  3.307.824,88 31.149,17 28.458,46 0,00 3.367.432,51 

Αποµείωση περιόδου για επισφαλείς 
πελάτες και χρεώστες 262.543,52 62.403,45 222.595,00 0,00 547.541,97 

Αποµείωση συµµετοχών 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 

Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 
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Ανάλυση κατά Γεωγραφική Περιοχή: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/6/2010 30/6/2010 
Χώρες Λοιπές Χώρες Τρίτες Χώρες 

Ζώνης Ευρώ Ευρωπαϊκής Χώρες Ζώνης Ευρώ 
  

 Ένωσης   

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 14.848.851,06 850.040,88 146.905,19 3.457.588,77 
Κόστος πωληθέντων -10.942.301,05 -738.058,25 -116.489,21 -2.837.085,22 

Μικτά Κέρδη 3.906.550,01 111.982,63 30.415,98 620.503,55 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/6/2009 30/6/2009 
  Χώρες Λοιπές Χώρες Τρίτες Χώρες 
  Ζώνης Ευρώ Ευρωπαϊκής Χώρες Ζώνης Ευρώ 
   Ένωσης   

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 14.748.929,09 1.258.351,91 215.640,03 4.526.934,58 
Κόστος πωληθέντων -10.235.782,10 -1.087.382,26 -157.513,25 -3.193.757,23 

Μικτά Κέρδη 4.513.146,99 170.969,65 58.126,78 1.333.177,35 

 

 

11. Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ποσά σε ευρώ 

30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 597.984,53 662.419,96 163.931,40 237.278,30 

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα -87.450,60 -16.742,53 -87.371,92 -4.929,60 

Έσοδα από µερίσµατα -2.407,20 -4.814,40 -2.407,20 -4.814,40 

Υπόλοιπο λήξεως 508.126,73 640.863,03 74.152,28 227.534,30 

 

 

12. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στη λήξη της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου 
έχει ως ακολούθως: 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ποσά σε ευρώ 

30/6/2010 30/6/2009 30/6/2010 30/6/2009 
 
Άτοµα 108 153 24 67 
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13. Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ατοµικά και ενοποιηµένα στοιχεία κατάστασης 
οικονοµικής θέσης και κατάστασης συνολικών εσόδων: 

 

- Μικτό κέρδος 

Η παρουσιαζόµενη µείωση του περιθωρίου µικτού κέρδους της εταιρείας και του οµίλου κατά 11,5 και 
3,68 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα οφείλεται στην παύση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων 
DE’LONGHI και στην πώληση προς τη νέα εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των προϊόντων, του 
συνόλου των αποθεµάτων DE’LONGHI που κατείχε η µητρική σε τιµές κόστους κτήσεως σύµφωνα µε 
τους όρους του αρχικού συµφωνητικού αποκλειστικής διανοµής.. 

 

- Αποθέµατα - Πελάτες, 

Η παρουσιαζόµενη µείωση των Αποθεµάτων κατά 86,35% για την εταιρεία και κατά 18,86% για τον 
όµιλο και των Πελατών κατά 46,16% για την εταιρεία και κατά 15,03% για τον όµιλο, οφείλεται όπως 
προαναφέρθηκε στην παύση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων DE’LONGHI.   

 

- Προµηθευτές  

Η παρουσιαζόµενη µείωση των Προµηθευτών κατά 92,69% για την εταιρεία και κατά 54,15% για τον 
όµιλο, οφείλεται στην ολοσχερή εξόφληση της υποχρέωσης της µητρικής εταιρείας προς τον οίκο 
DE’LONGHI. 

 

- Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα - Μακροπρόθεσµος δανεισµός 

Η αύξηση του µακροπρόθεσµου δανεισµού κατά ποσό € 6.384.438,56 τόσο για την εταιρεία όσο και για 
τον όµιλο, καθώς και η συνεπακόλουθη αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων, οφείλεται στην έκδοση από 
την µητρική εταιρεία µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (Μ.Ο.∆.). 

 

- Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Η αύξηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων κατά € 2.000.000,00 για την εταιρεία και για τον όµιλο 
αφορά τη ληφθείσα προκαταβολή έναντι του τιµήµατος µελλοντικής πώλησης του ποσοστού της νέας 
εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους του µνηµονίου και της σύµβασης µετόχων µεταξύ της εταιρείας και 
του οίκου DE’LONGHI. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τη διακοπή συνεργασίας παρατίθενται στη σηµείωση 17 της  
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης. 

 

14. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία και ο όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Οι κυριότερες παρασχεθείσες εγγυήσεις 
αφορούν:  

- Η µητρική εταιρεία έχει υπογράψει συµβάσεις µε τις οποίες εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
χρηµατοδοτήσεις υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» µέχρι 
του ποσού € 7.500.000,00. 

- Η µητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί στην Τράπεζα Κύπρου για σύµβαση Factoring χωρίς δικαίωµα 
αναγωγής µέχρι του ποσού € 700.000,00 υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας 
«Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.». 
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- Η µητρική εταιρεία προχώρησε στη (λειτουργική) µίσθωση του ακινήτου της έδρας της (Τατοΐου 112 
στη Μεταµόρφωση Αττικής) από την εταιρεία L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED 
(πρώην BRITAL HOLDINGS LIMΙTED) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) ετών (ήτοι 
τουλάχιστον µέχρι την 30/9/2015), µε µηνιαίο µίσθωµα € 60.000,00 αναπροσαρµοζόµενο ετησίως 
σύµφωνα µε τον επίσηµο δείκτη τιµών καταναλωτή, πλέον µίας (1) ποσοστιαίας µονάδας. Προς 
εξασφάλιση της καταβολής των µισθωµάτων για την ως άνω περίοδο των έξι (6) ετών, η εταιρεία 
χορήγησε την 30/9/2009 στην εκµισθώτρια L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED 
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Κύπρου ύψους € 4.632.684,00. Στις 30/06/2010 το ύψος αυτής της 
εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο ποσό € 4.092.684,00. Προς εξασφάλιση της εγγύησης αυτής, η 
εταιρεία τηρεί από την 1/10/2009 έντοκο λογαριασµό δεσµευµένης κατάθεσης στην εγγυήτρια 
Τράπεζα, ύψους € 2.250.000,00. 

- Η µητρική εταιρεία υπέγραψε σύµβαση µε την οποία εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 
χρηµατοδοτήσεις υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας « ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» 
µέχρι του ποσού €2.500.000,00. 

- Ενέγγυες πιστώσεις αξίας σε $ 1.241.693.23 και αξίας σε € 38.780,64 και εγγυητικές επιστολές αξίας 
σε € 243.901,45 σε διάφορες τράπεζες έχουν δοθεί από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. 
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» ως εγγύηση για αγορά εµπορευµάτων από προµηθευτές. 

 

Τέλος, η εταιρεία και ο όµιλος δεν έχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του οµίλου. 

 

 

15. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εταιρείας και Οµίλου: 

 

α) Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008 και 2009, η 
θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για 
τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009, ενώ η θυγατρική εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» έχει 
ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2008. 

 

β) Η σωρευµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου 
σχηµατίσθηκε βάσει ιστορικών στοιχείων ελέγχων από προηγούµενες χρήσεις και έχει ως ακολούθως: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ποσά σε ευρώ 

30/6/2010 30/6/2010 
Λοιπά φορολογικά αντικείµενα 108.000,00 108.000,00 
Φόρος εισοδήµατος 216.962,00 0,00 
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων 324.962,00 108.000,00 

 

Στην τρέχουσα περίοδο 01/01 – 30/06/2010 για την εταιρεία σχηµατίστηκε πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων 
χρήσεων (για λοιπά φορολογικά αντικείµενα) ποσού € 12.000,00, η οποία βάρυνε τα αποτελέσµατα προ 
φόρων της περιόδου. 
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16. Λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

� ∆εν υπάρχουν ασυνήθη στοιχεία η φύση, το µέγεθος ή η περίπτωση των οποίων να επηρεάζει τα 
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα καθαρά κέρδη ή τις ταµιακές ροές της 
Εταιρείας και του Οµίλου. 

� Η εταιρεία και ο όµιλος δεν έχουν δεσµεύσεις για την αγορά ενσωµάτων παγίων. 

� Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε αναστροφή προηγούµενης υποτίµησης αποθεµάτων. 
Περεταίρω, διενεργήθηκε πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων συνολικού ποσού € 146.500,00 στον 
Όµιλο. 

� ∆εν υπάρχει καµία παράβαση όρων δανειακών συµβάσεων της εταιρείας και του οµίλου. 

� Τα οφειλόµενα µερίσµατα αναφέρονται στο σύνολό τους σε κοινές ονοµαστικές µετοχές. 

 

17. Άλλα σηµαντικά γεγονότα  

 

∆ιακοπή συνεργασίας: 

Στις 15/02/2010 έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De'Longhi. Σε συνέχεια του παραπάνω 
και µετά από πρόταση του οίκου De'Longhi για άλλης µορφής συνεργασία και τη διενέργεια σχετικών 
διαπραγµατεύσεων, στις 16/4/2010 υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και του οµίλου εταιρειών De’ Longhi 
µνηµόνιο συνεργασίας. Σύµφωνα µε το ανωτέρω µνηµόνιο, 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 εταιρείας De’ Longhi Appliances s.r.l. (εφεξής «η Σύµβαση»), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
από 16/4/2010 µνηµόνιο συνεργασίας. Η εταιρεία θα λάβει τις 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., το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ως άνω 
µετατροπή. Η µετατροπή της εταιρείας Kenwood Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε. θα ολοκληρωθεί το 
αργότερο εντός χρονικού διαστήµατος έξι µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. Με την 
υπογραφή της σύµβασης µετόχων, η εταιρεία έλαβε την 26/05/2010 από τη De’ Longhi το ποσό των 
Ευρώ δύο εκατοµµυρίων, ως προκαταβολή, έναντι του τιµήµατος που θα καταβληθεί στην εταιρεία, εάν, 
µετά την 31/12/2014, ασκηθεί από την εταιρεία ή τη De’ Longhi το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης ή 
αγοράς αντίστοιχα του ανωτέρω ποσοστού της εταιρείας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο µνηµόνιο 
και τη Σύµβαση.   

 

Επίσης, µετά την υπογραφή του µνηµονίου, η εταιρεία πώλησε στην Kenwood Appliances Hellas 
M.Ε.Π.Ε. το στοκ προϊόντων De’ Longhi της εταιρείας σύµφωνα µε τους όρους του µνηµονίου. 

Περαιτέρω, η ανωτέρω συµφωνία περιέχει τους βασικούς όρους της συνεργασίας και της λειτουργίας και 
διακυβέρνησης της εταιρείας που θα συσταθεί. Σχετικά προβλέπεται ότι τη διοίκηση αυτής θα έχει η 
De’Longhi και η εταιρεία θα συµµετέχει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε δύο µέλη που θα διορίζονται από 
αυτή. Για θέµατα που αφορούν στον σκοπό, την έδρα, σε µεταβολές του  µετοχικού κεφαλαίου κλπ, για 
τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση θα απαιτείται η έγκριση της εταιρείας.  
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Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο: 

 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του ΚΝ 2190/1920 η Εταιρεία εξέδωσε Μετατρέψιµο 
Οµολογιακό ∆άνειο, ποσού µέχρι Ευρώ 19.977.516 µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης 
υπέρ των παλαιών µετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
6.11.2007. 

 

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, θα διατεθούν 
για την ανάπτυξη της Εταιρείας  ή / και  των  θυγατρικών της και τη χρηµατοδότηση νέων 
δραστηριοτήτων. 

Η ανάπτυξη της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της θα πραγµατοποιηθεί ενδεικτικά µέσω της  
επέκτασης της γκάµας των υφιστάµενων προϊόντων ή της έρευνας, ανάπτυξης και προώθησης νέων 
παρεµφερών προϊόντων, της ενίσχυσης και επέκτασης του δικτύου διανοµής των ανωτέρω προϊόντων 
κ.ά. 

Οι νέες δραστηριότητες θα αφορούν σε συµπληρωµατικούς σε σχέση µε το αντικείµενο εργασιών της 
Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της κλάδους, όπως ενδεικτικά στην επέκταση σε άλλες κατηγορίες 
ηλεκτρικών συσκευών οικιακού εξοπλισµού καθώς και στη δραστηριοποίηση σε νέους κλάδους που 
περιλαµβάνονται στο σκοπό της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της. 

Τα ανωτέρω θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενδεικτικά ή µε 
επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό, σε δίκτυα πωλήσεων ή µε ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή µε εξαγορά 
εταιρειών ή µε µετοχικές τοποθετήσεις. 

 

Το Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο καλύφθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 17.02.2010 έως και 
3.03.2010 από τους δικαιούχους, µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης καθώς και των 
δικαιωµάτων προεγγραφής, κατά ποσοστό 36,129%, που αντιστοιχεί σε 6.048 οµολογίες, ονοµαστικής 
αξίας Ευρώ 1.193,40 εκάστη, συνολικού ποσού Ευρώ 7.217.683,20. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του µε ηµεροµηνία 04/03/2010, πιστοποίησε 
την τελική κάλυψη του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, ως ανωτέρω. 

Ως Ηµεροµηνία Εκδόσεως του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου ορίστηκε η Τρίτη 9/03/2010. Μετά 
την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών εκτυπώθηκαν και παραδόθηκαν στους δικαιούχους 
οµολογιούχους οι πολλαπλοί έγχαρτοι τίτλοι των οµολογιών τους. 

Πρώτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, ορίστηκε η 
31/3/2010 και εφεξής η 30η Ιουνίου, η 30η Σεπτεµβρίου και η 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, µέχρι την 
ηµεροµηνία λήξης του από 9/3/2010 Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου. 

Σύµφωνα µε τους όρους του από 9/3/2010 Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, κάθε µία οµολογία 
µετατρέπεται σε τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) µετοχές µε τιµή µετατροπής € 0,39 ανά µετοχή, 
ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής €0,34.  

 

Την 31/3/2010, πρώτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές , 
κάτοχοι 502 από τις 6.048 οµολογίες άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των 
οµολογιών τους.  

Στις 9/4/2010 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση 
1.536.120 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας € 
522.280,80. Η διαφορά µεταξύ τιµής µετατροπής ανά µετοχή και ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, 
ήτοι € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Χ 1.536.120 = € 76.806,00, αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα 
καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασµό της εταιρείας «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
Επίσης η παραπάνω αύξηση πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρείας την 9/4/2010 και καταχωρήθηκε 
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στον ΜΑΕ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την υπ’ αρίθµ.Κ2-
3470/26-4-2010 σχετική ανακοίνωση. 

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών, στις 29/4/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 1.536.120 
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας και όρισε ως ηµεροµηνία έναρξης της 
διαπραγµάτευσης την πέµπτη (5η) εργάσιµη από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων 
µετοχών προς διαπραγµάτευση. 

 

Την 30/6/2010, ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, κάτοχοι 
19 οµολογιών, άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των οµολογιών τους.  

Στις 9/7/2010 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση 58.140 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας € 19.767,60. Η 
διαφορά µεταξύ τιµής µετατροπής ανά µετοχή και ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, ήτοι € 0,39 - € 
0,34 = € 0,05 Χ 58.140 = € 2.907,00, αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα καταχωρηθεί στον ειδικό 
λογαριασµό της εταιρείας «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Επίσης η παραπάνω αύξηση 
πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρείας την 9/7/2010 και καταχωρήθηκε στον ΜΑΕ του Υπουργείου 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την υπ’ αρίθµ.Κ2-6959/23-7-2010 σχετική 
ανακοίνωση. 

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών, στις 4/8/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 58.140 νέων 
κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας και όρισε ως ηµεροµηνία έναρξης της διαπραγµάτευσης την 
πέµπτη (5η) εργάσιµη από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων µετοχών προς 
διαπραγµάτευση. 

 

 

 

18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Τροποποίηση σύµβασης εξαγοράς θυγατρικής: 

Την 9/07/2010 υπεγράφη τροποποίηση της σύµβασης µεταβίβασης των µετοχών της Εταιρείας «Ε. 
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών» προς την εταιρεία, µεταξύ της 
εταιρείας και του πωλητή των µετοχών. ∆υνάµει της ως άνω τροποποίησης το τίµηµα αγοράς των 
µετοχών, το οποίο είχε συµφωνηθεί στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 
3.300.000) Ευρώ, περιορίστηκε στο συνολικό ποσό του ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων ενενήντα 
χιλιάδων (€ 1.790.000) Ευρώ. Από το ως άνω τίµηµα, το ποσό του ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων εξήντα 
πέντε χιλιάδων (€ 1.365.000) Ευρώ και το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 125.000) Ευρώ 
καταβλήθηκαν από την εταιρεία στον πωλητή την 29/01/2009 και 9/07/2010 αντίστοιχα και το 
υπολειπόµενο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000) Ευρώ θα καταβληθεί στον πωλητή έως την 30η 
Σεπτεµβρίου 2010, µε την παράδοση σε αυτόν - κατά τα προβλεπόµενα στην τροποποίηση της σύµβασης 
µεταβίβασης - τριακοσίων χιλιάδων (300.000) µετοχών της εταιρείας, η οποία επέχει θέση ολοσχερούς 
εξόφλησης του ανωτέρω υπολειπόµενου ποσού. 
 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου: 

Στις 9/7/2010 το ∆.Σ. της εταιρείας, αφού είχε ασκηθεί την 30/6/2010 το δικαίωµα µετατροπής των 
οµολογιών του Μετατρέψιµου Οµολογιακού δανείου σε µετοχές, ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου µε την έκδοση 58.140 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής 
ονοµαστικής αξίας € 19.767,60. 

Επίσης η παραπάνω αύξηση πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρείας την 9/7/2010 και καταχωρήθηκε 
στον ΜΑΕ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την υπ’ αρίθµ.Κ2-
6959/23-7-2010 σχετική ανακοίνωση. 
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Το Χρηµατιστήριο Αθηνών, στις 4/8/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 58.140 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 σηµείωση 17 της  εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης). 

 

 

 

Μεταµόρφωση Αττικής, 27η Αυγούστου 2010  

 

Για τη «VELL INTERNATIONAL GROUP 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» 

 

Ο Πρόεδρος 

του ∆.Σ. 
Ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος 

Ο Οικονοµικός 
∆ιευθυντής 

Ο Προϊστάµενος 
Λογιστηρίου 

 

 

   

    

Γεώργιος Χ. 
Παπαδόπουλος 

∆ηµήτριος Ν. 

Μάρκου 
Θεόδωρος Ι. 
Βερβαινιώτης 

Αλέξανδρος Γ. 
Τερεζάκης 

Α.∆.Τ. Σ 237528 ΑΗ 079147 Τ 105277 ΑΖ 541538 
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V. Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010 (σύµφωνα 

µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 ∆.Σ. της Ε.Κ. 
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