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Η. ΔΝΓΗΑΜΔΔ 

ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 
 

ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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ΣΖ 30
Ζ

 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2009 

 

 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ 

φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

 

 

 

 

 

 

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 4 

έσο 43 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2009.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκείσζε: Σα παξαηηζέκελα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ (1/1/08-30/9/08) γηα ηνλ όκηιν 

δελ είλαη ζπγθξίζηκα, δηόηη δελ πεξηιακβάλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

«Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ.», ε νπνία ελζσκαηώζεθε γηα πξώηε θνξά ηελ 29/01/2009. 
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1. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

εκ. 

Ο Όκηινο Η Εηαηξεία 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/09 31/12/2008 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ      

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία       

Δλζψκαηα πάγηα 4 1.981.810,70 7.915.021,94 37.916,36 6.030.879,43 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  45.796,02 47.244,68 45.796,02 47.244,68 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5 5.595.080,71 3.425.028,55 4.437,44 4.993,34 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  2.850,01 2.850,01 8.302.850,01 5.002.850,01 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 9 224.457,66 121.744,66 33.142,47 121.744,66 

Λνηπέο απαηηήζεηο  35.487,87 28.443,63 15.719,36 16.965,12 

  7.885.482,97 11.540.333,47 8.439.861,66 11.224.677,24 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Απνζέκαηα  9.344.747,92 7.609.678,06 3.339.253,30 4.465.762,12 

Πειάηεο 6 15.289.464,42 15.457.703,56 5.020.559,52 8.517.340,58 

Λνηπέο απαηηήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο 7 3.388.177,36 672.217,93 2.418.740,01 125.445,05 

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία  1.584,74 1.584,74 1.584,74 1.584,74 

κέζσ απνηειεζκάησλ      

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 8 3.660.728,00 2.918.394,41 2.136.833,31 2.043.598,51 

  31.684.702,44 26.659.578,70 12.916.970,88 15.153.731,00 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  39.570.185,41 38.199.912,17 21.356.832,54 26.378.408,24 
      

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ      

Απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο:      

Μεηνρηθφ θεθάιαην  11.383.200,00 11.383.200,00 11.383.200,00 11.383.200,00 

Τπέξ ην άξηην  327.190,07 327.190,07 327.190,07 327.190,07 

Λνηπά Απνζεκαηηθά  1.033.872,16 1.009.748,06 1.007.748,06 1.007.748,06 

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  1.597.053,00 -872.691,80 524.993,39 -2.736.663,62 

  14.341.315,23 11.847.446,33 13.243.131,52 9.981.474,51 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00 - - 

χλνιν θαζαξήο ζέζεο  14.341.315,23 11.847.446,33 13.243.131,52 9.981.474,51 

      

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο      

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  0,00 4.369.278,33 0,00 4.369.278,33 

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο  477.496,00 414.036,00 360.200,00 327.260,00 

Λνηπέο πξνβιέςεηο  285.323,00 217.400,00 90.000,00 72.000,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 9 747.790,24 802.013,38 0,00 0,00 

Λνηπέο  ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί  4.400,00 2.336.232,37 0,00 2.331.832,37 

  1.515.009,24 8.138.960,08 450.200,00 7.100.370,70 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο      

Πξνκεζεπηέο  5.074.105,81 5.778.695,70 2.028.224,52 4.824.406,24 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα  13.741.730,54 10.147.493,93 2.500.000,00 3.000.000,00 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο  0,00 484.698,79 0,00 484.698,79 

πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε      

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο  68.307,93 0,00 0,00 0,00 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί  4.829.716,66 1.802.617,34 3.135.276,50 987.458,00 

  23.713.860,94 18.213.505,76 7.663.501,02 9.296.563,03 

χλνιν ππνρξεψζεσλ  25.228.870,18 26.352.465,84 8.113.701,02 16.396.933,73 

χλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεψζεσλ  39.570.185,41 38.199.912,17 21.356.832,54 26.378.408,24 
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2α. Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ Ο Όκηινο 

 εκ. 

1.1 – 

30.09.2009 

1.1 – 

30.09.2008 

1.7 – 

30.09.2009 

1.7 – 

30.09.2008 

      

Πσιήζεηο 11 24.516.393,03 23.835.041,16 8.293.472,00 7.567.548,00 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 11 -17.007.311,98 -15.743.292,92 -5.526.634,37 -4.750.155,08 

Μηθηφ θέξδνο  7.509.081,05 8.091.748,24 2.766.837,63 2.817.392,92 

Άιια έζνδα 12 5.733.197,15 1.142.242,14 5.182.732,12 425.130,29 

Έμνδα δηαζέζεσο  -6.263.123,16 -5.842.806,30 -2.080.710,54 -1.931.977,97 

Έμνδα δηνηθήζεσο  -2.937.189,33 -2.476.758,11 -908.307,84 -775.555,99 

Άιια έμνδα  -634.639,09 -251.606,10 -59.999,96 -59.986,08 

χλνιν  3.407.326,62 662.819,87 4.900.551,41 475.003,17 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 13 -953.011,88 -844.709,96 -312.148,85 -310.079,65 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ  2.454.314,74 -181.890,09 4.588.402,56 164.923,52 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 39.554,16 5.778,10 -198.168,51 99.735,30 

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ (α)   2.493.868,90 -176.111,99 4.390.234,05 264.658,82 

      

Καηαλέκνληαη ζε:      

 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  2.493.868,90 -176.111,99 4.390.234,05 264.658,82 

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.493.868,90 -176.111,99 4.390.234,05 264.658,82 

      

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:      

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο      

απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε  0,00 0,00 0,00 12.269,94 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ,      

κεηά απφ θφξνπο (β)  0,00 0,00 0,00 12.269,94 

      

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα,       

κεηά απφ θφξνπο (α) + (β)  2.493.868,90 -176.111,99 4.390.234,05 276.928,76 

      

Καηαλέκνληαη ζε:      

 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  2.493.868,90 -176.111,99 4.390.234,05 276.928,76 

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0,00 0,00 0,00 0,00 

  2.493.868,90 -176.111,99 4.390.234,05 276.928,76 

      

      

Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή,      

πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο       

ηεο κεηξηθήο      

Βαζηθά ζε επξψ  0,0745 -0,0053 0,1311 0,0079 
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2β. Καηάζηαζε πλνιηθώλ Εζόδωλ Η Εηαηξεία 

 εκ. 

1.1 – 

30.09.2009 

1.1 – 

30.09.2008 

1.7 – 

30.09.2009 

1.7 – 

30.09.2008 

      

Πσιήζεηο 11 6.896.748,38 10.013.960,52 2.369.813,80 2.957.367,75 

Κφζηνο πσιεζέλησλ 11 -4.686.683,15 -6.669.331,72 -1.492.925,92 -1.932.044,19 

Μηθηφ θέξδνο  2.210.065,23 3.344.628,80 876.887,88 1.025.323,56 

Άιια έζνδα 12 5.573.514,25 1.026.572,09 5.167.068,76 401.050,32 

Έμνδα δηαζέζεσο  -2.310.421,48 -2.688.731,15 -721.591,04 -872.120,12 

Έμνδα δηνηθήζεσο  -1.563.344,63 -1.283.955,74 -506.243,12 -418.541,96 

Άιια έμνδα  -207.241,22 -169.959,60 -6.835,05 -68.486,98 

χλνιν  3.702.572,15 228.554,40 4.809.287,43 67.224,82 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 13 -352.312,95 -393.746,17 -124.778,65 -143.076,93 

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ  3.350.259,20 -165.191,77 4.684.508,78 -75.852,11 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 9 -88.602,19 -69.558,12 -183.754,61 32.833,71 

Καζαξά θέξδε / (δεκηέο) πεξηφδνπ (α)   3.261.657,01 -234.749,89 4.500.754,17 -43.018,40 

      

Καηαλέκνληαη ζε:      

 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  3.261.657,01 -234.749,89 4.500.754,17 -43.018,40 

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  - - - - 

  3.261.657,01 -234.749,89 4.500.754,17 -43.018,40 

      

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:      

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο      

απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε  0,00 0,00 0,00 12.269,94 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ,      

κεηά απφ θφξνπο (β)  0,00 0,00 0,00 12.269,94 

      

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα,       

κεηά απφ θφξνπο (α) + (β)  3.261.657,01 -234.749,89 4.500.754,17 -30.748,46 

      

Καηαλέκνληαη ζε:      

 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  3.261.657,01 -234.749,89 4.500.754,17 -30.748,46 

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  - - - - 

  3.261.657,01 -234.749,89 4.500.754,17 -30.748,46 

      

      

Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή,      

πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο       

ηεο κεηξηθήο      

Βαζηθά ζε επξψ  0,0974 -0,0070 0,1344 -0,0013 
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3α. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ 

Κεθαιαίωλ Οκίινπ 
Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην  

Γηαθνξά απφ 

έθδνζε 

κεηνρψλ ππέξ 

ην άξηην  

Άιια 

απνζεκαηηθά  

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ  

Γηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο  

χλνιν 

Καζαξήο 

Θέζεο 

Τπφινηπν ηελ 1.1.2008 11.383.200,00  327.190,07  2.484.819,67  -2.214.068,88  0,00  11.981.140,86 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ       -176.111,99  0,00  -176.111,99 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ          0,00    0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  -176.111,99  0,00  -176.111,99 

Μεηαθνξέο απφ απνζεκαηηθά     -1.475.071,61  1.475.071,61    0,00 

Τπφινηπν ηελ 30.09.2008 11.383.200,00  327.190,07  1.009.748,06  -915.109,26  0,00  11.805.028,87 

            

            

Τπφινηπν ηελ 1.1.2009 11.383.200,00  327.190,07  1.009.748,06  -872.691,80  0,00  11.847.446,33 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ       2.439.868,90  0,00  2.493.868,90 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ          0,00    0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  2.493.868,90  0,00  2.493.868,90 

Μεηαθνξέο ζε απνζεκαηηθά     24.124,10  -24.124,10    0,00 

Τπφινηπν ηελ 30.09.2009 11.383.200,00  327.190,07  1.033.872,16  1.597.053,00  0,00  14.341.315,23 
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3β. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ 

Κεθαιαίωλ Εηαηξείαο 
 

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην  

Γηαθνξά απφ 

έθδνζε κεηνρψλ 

ππέξ ην άξηην  

Άιια 

απνζεκαηηθά  

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ  

χλνιν 

Καζαξήο Θέζεο 

Τπφινηπν ηελ 1.1.2008  11.383.200,00  327.190,07  2.484.819,67  -4.026.170,85  10.169.038,89 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ        -234.749,89  -234.749,89 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ           0,00  0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ  0,00  0,00  0,00  -234.749,89  -234.749,89 

Μεηαθνξέο απφ απνζεκαηηθά      -1.477.071,61  1.477.071,61  0,00 

Τπφινηπν ηελ 30.09.2008  11.383.200,00  327.190,07  1.007.748,06  -2.783.849,13  9.934.289,00 

           

           

Τπφινηπν ηελ 1.1.2009  11.383.200,00  327.190,07  1.007.748,06  -2.736.663,62  9.981.474,51 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ        3.261.657,01  3.261.657,01 

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ           0,00  0,00 

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηφδνπ  0,00  0,00  0,00  3.261.657,01  3.261.657,01 

Τπφινηπν ηελ 30.09.2009  11.383.200,00  327.190,07  1.007.748,06  524.993,39  13.243.131,52 
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4α. Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ Ο Όκηινο 

1.1 – 

30.9.2009 

 1.1 – 

30.9.2008 

  
 

 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 2.454.314,74  -181.890,09 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 323.939,59  309.472,41 

Πξνβιέςεηο 485.995,09  181.129,34 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -68.603,70  26,38 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -5.357.455,60  -423.254,09 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 974.570,25  958.885,06 

Πιένλ / κείνλ:     

πξνζαξκνγέο γηα  κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο    

ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 369.370,32  -4.289.863,27 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 839.181,08  -1.748.310,73 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -3.271.507,78  1.118.020,11 

Μείνλ:    

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -1.030.645,71  -847.750,10 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -292.157,42  -167.984,90 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) -4.572.999,14  -5.091.519,88 

    

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (εκ. 3) 115.888,64  0,00 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -29.448,54  -16.546,89 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 8.494.337,97  10,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 8.750,00  112.596,80 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  4.814,40  13.239,60 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 8.594.342,47  109.299,51 

    

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 2.074.967,38  3.844.343,96 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -500.000,00  -500.000,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) -4.853.977,12  -287.664,36 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00  -276,40 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) -3.279.009,74  3.056.403,20 

Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα     

πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) 742.333,59  -1.925.817,17 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 2.918.394,41  5.666.748,74 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 3.660.728,00  3.740.931,57 
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4β. Καηάζηαζε Σακηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ Η Εηαηξεία 

1.1 – 

30.9.2009 

 1.1 – 

30.9.2008 

    

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ 3.350.259,20  -165.191,77 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 114.580,64  118.859,92 

Πξνβιέςεηο 234.655,86  96.000,16 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -41,21  26,38 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -5.357.455,60  -420.265,37 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 362.058,39  506.493,07 

Πιένλ / κείνλ:     

πξνζαξκνγέο γηα  κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο    

ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 1.126.508,82  -2.237.049,92 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 1.015.178,44  -282.166,20 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -2.060.103,99  1.856.637,44 

Μείνλ:    

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -418.292,81  -428.599,58 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη -55.678,62  -32.785,12 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α) -1.688.330,88  -988.040,99 

    

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (εκ. 3) -1.365.000,00  0,00 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -7.359,57  -8.484,78 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 8.494.337,97  10,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 8.750,00  112.596,80 

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  4.814,40  13.239,60 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β) 7.135.542,80  117.361,62 

    

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο    

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -500.000,00  -500.000,00 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) -4.853.977,12  -287.664,36 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00  -276,40 

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ) -5.353.977,12  -787.940,76 

Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα     

πεξηφδνπ (α) + (β) + (γ) 93.234,80  -1.658.620,13 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ 2.043.598,51  4.118.231,74 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο πεξηφδνπ 2.136.833,31  2.459.611,61 

 

 
  

  

  

ΟΟηη  ααθθόόιιννππζζεεοο  εεππηηιιεεγγκκέέλλεεοο  εεππεεμμεεγγεεκκααηηηηθθέέοο  ζζεεκκεεηηώώζζεεηηοο  ((ζζεειι..  1111  έέωωοο  4433))  ααππννηηεειιννύύλλ  

ααλλααππόόζζππααζζηηνν  κκέέξξννοο  ηηωωλλ  ΕΕλλδδηηάάκκεεζζωωλλ  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθώώλλ  ΚΚααηηααζζηηάάζζεεωωλλ  ηηεεοο  3300
εεοο

  εεππηηεεκκββξξίίννππ  

22000099..  
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5. Δπηιεγκέλεο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία: 

 

Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 1987 (ΦΔΚ 1924/3.7.1987) κε ηελ επσλπκία “ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ 

ΚΑΗ ΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ”. 

Με ηελ απφ 2 Μαξηίνπ 2007 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, απνθαζίζζεθε ε 

αιιαγή ηεο ηφηε επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο, απφ «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» θαη δ.η. «Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Α.Δ.- DELONGHI.» ζε «VELL 

INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ 

ΤΚΔΤΩΝ» θαη δ.η. «VELL GROUP A.E.» 

 

Ζ αξρηθή έδξα ηεο Δηαηξίαο ήηαλ ν Γήκνο Κνξπδαιινχ Αηηηθήο, ελψ ε ζεκεξηλή ηεο έδξα, είλαη ν Γήκνο 

Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο, νδφο Σαηνΐνπ 112, Σ.Κ. 144 52, ηει. (210) 28.84.000. 

Ζ Δηαηξία είλαη θαηαρσξεκέλε ζηα Μεηξψα ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο Ννκαξρίαο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο κε αξηζκφ 15353/06/Β/87/07 θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίζζεθε κέρξη 31.12.2080. 

 

Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη 

ην κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη ζήκεξα ζε € 11.383.200,00, δηαηξνχκελν ζε 33.480.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο αμίαο εθάζηεο € 0,34. 

εκεηψλεηαη φηη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3.1.2.4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. νη κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο κεηαθέξζεθαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε απφ ηηο 13/11/2008 ζηελ θαηεγνξία Υακειήο Γηαζπνξάο, 

Δκπνξεπζηκφηεηαο θαη Δηδηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο δηακνξθψζεθε θάησ ηνπ νξίνπ ησλ € 0,30.  

Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 3.1.2.6 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υ.Α. νη κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο κεηαθέξζεθαλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε απφ ηηο 11/05/2009 ζηελ θαηεγνξία Μεζαίαο θαη Μηθξήο 

Κεθαιαηνπνίεζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηηκή θιεηζίκαηνο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθε άλσ ηνπ 

νξίνπ ησλ € 0,40. 

 

Ζ Δηαηξεία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ αληηπξνζψπεπζε μέλσλ νίθσλ, ηηο εηζαγσγέο θαη ηε ρνλδξηθή 

πψιεζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεο θπξίσο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο 

ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

- Δηζαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θιηκαηηζηηθψλ, ζεξκαληηθψλ, νπηηθναθνπζηηθψλ θαη  

ινηπψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά ηνπο, 

- Παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο ή θαη επηζθεπήο ησλ εκπνξεπκάησλ. 
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χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ θιάδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» (Κιάδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03). 

Ζ χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο (2009), είρε σο εμήο: 

Ολνκαηεπψλπκν Θέζε ζην Γ.. Μέινο 

Κσλ/λνο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ Πξφεδξνο Με εθηειεζηηθφ 

Γεκήηξηνο Μάξθνπ ηνπ Νηθνιάνπ  Γ/λσλ χκβνπινο Δθηειεζηηθφ 

ππξίδσλ Σαζφγινπ ηνπ Αλαζηαζίνπ Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ 

Νηθφιανο Σζνπηζάλεο ηνπ Σαμηάξρνπ Μέινο Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ 

Κσλ/λνο Σδέιινο ηνπ Γεκεηξίνπ Μέινο Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ 

 

 

Με ηελ απφ 20/02/2009 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, εμειέγε 

λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε έρεη σο εμήο: 

Ολνκαηεπψλπκν Θέζε ζην Γ.. Μέινο 

Κσλ/λνο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ Πξφεδξνο Με εθηειεζηηθφ 

Γεκήηξηνο Μάξθνπ ηνπ Νηθνιάνπ  Γ/λσλ χκβνπινο Δθηειεζηηθφ 

νθνθιήο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ 

Δπηχρηνο Εεηνπληάηεο ηνπ Λνπθά Αληηπξφεδξνο, Με εθηειεζηηθφ  

Αζελά Υαξίησλ ηνπ ππξίδσλα Μέινο Με εθηειεζηηθφ  

Νηθφιανο Σζνπηζάλεο ηνπ Σαμηάξρνπ Μέινο Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ  

Κσλ/λνο Σδέιινο ηνπ Γεκεηξίνπ  Μέινο Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ  

 

 

Με ηελ απφ 30/06/2009 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, εμειέγε 

λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ε ζχλζεζε έρεη σο εμήο: 

Ολνκαηεπψλπκν Θέζε ζην Γ.. Μέινο 

Κσλ/λνο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ Πξφεδξνο Με εθηειεζηηθφ 

Γεκήηξηνο Μάξθνπ ηνπ Νηθνιάνπ  Γ/λσλ χκβνπινο Δθηειεζηηθφ 

νθνθιήο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ Αληηπξφεδξνο Δθηειεζηηθφ 

Δπηχρηνο Εεηνπληάηεο ηνπ Λνπθά Αληηπξφεδξνο, Με εθηειεζηηθφ  

Αζελά Υαξίησλ ηνπ ππξίδσλα Μέινο Με εθηειεζηηθφ  

Νηθφιανο Σζνπηζάλεο ηνπ Σαμηάξρνπ Μέινο Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ  

Κσλ/λνο Σδέιινο ηνπ Γεκεηξίνπ  Μέινο Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ  

Παλαγηψηεο Αδακάληηνο Ραδηθφπνπινο ηνπ Νηθνι. Μέινο Με εθηειεζηηθφ 

 

Ζ ζεηεία ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο, θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη ηελ 30.6.2014 
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2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Δλδηακέζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οη ελδηάκεζεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο VELL INTERNATIONAL 

GROUP Α.Δ.Δ.Ζ.. έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) θαη ησλ 

εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί 

απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ  Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηδηθφηεξα, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν («ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» θαη νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζή ηνπο είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2008. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1-30.9.2009 πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2008, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε 

δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο www.vellgroup.gr. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ 

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ηεο δηνίθεζεο: 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε 

ηελ εμέιημε κειινληηθψλ γεγνλφησλ - νη νπνίεο θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα – θαη 

επαλεμεηάδνληαη ζε δηαξθή βάζε. 

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2008 

 

– ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν 2007) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ»  

Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. 

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1274/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2008, L339- 

18.12.2008) 

Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πην ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη: α) Ζ θαηάζηαζε 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο, β) Ζ εηζαγσγή κηαο 

θαηλνχξγηαο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη φια ηα ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ, 

ηα νπνία θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ κε ηα «ινηπά εηζνδήκαηα», θαη γ) 

Δπαλαδηαηππψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή αλαδξνκηθέο εθαξκνγέο λέσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ 

θαη κεζφδσλ πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ αξρή ηεο ελσξίηεξεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ. Ο 

Καλνληζκφο ζπλνδεχεηαη απφ έλα πξνζάξηεκα αλάινγσλ ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζε 

http://www.vellgroup.gr/
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αξθεηά ΓΛΠ, ΓΠΥΠ, ΔΓΓΠΥΠ θαη ΜΔΓ πνπ ηζρχνπλ θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1.1.2009. 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδνπλ  ηηο παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ γηα ην έηνο 2009, εληνχηνηο δελ ππάξρεη νπζηψδεο επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

– ΓΛΠ 23 «Κφζηνο Γαλεηζκνχ» (αλαζεσξεκέλν ην 2007)  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1260/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ 2008, L338- 

17.12.2008 

Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. 

Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο θαηαρψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο 

δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Δπίζεο έγηλαλ 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 1, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 11, ΓΛΠ 16,  ΓΛΠ 38 θαη ΔΓΓΠΥΠ 1 

πνπ ηζρχνπλ απφ ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009.  

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ δηαζέηνπλ ηέηνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζα εθαξκφζνπλ 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 23 αλ ζπληξέμεη ζην κέιινλ ηέηνηα πεξίπησζε.  

– ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) 

«Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» - Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ 

θάηνρν   

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 53/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 17- 22.1.2009) 

Δθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009.  

Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ 

πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα κέζα απηά πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Δπίζεο έγηλαλ 

κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΠ 7, ΓΛΠ 39 θαη ΔΓΓΠΥΠ 2 πνπ ηζρχνπλ γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1.1.2009. 

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ θαηέρνπλ ηέηνηα κέζα, νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009.  

– ΓΠΥΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξψηε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 69/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 21- 24.1.2009) 

Δθαξκφδνληαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΠ 1 επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά 

ηα ΓΠΥΠ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο ηεθκαηξφκελν θφζηνο είηε ηελ εχινγε αμία είηε ηελ ινγηζηηθή αμία 

κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο ησλ 

επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαη ζε 

ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ε ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηνλ νξηζκφ ηεο κεζφδνπ θφζηνπο απφ ην 

ΓΛΠ 27 θαη ην αληηθαζηζηά κε ηελ απαίηεζε ηα κεξίζκαηα λα παξνπζηάδνληαη σο εηζφδεκα ζηηο 

ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ επελδπηή. Δπίζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 21 θαη ΓΛΠ 36 πνπ εθαξκφδνληαη θαη απηέο γηα πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 

1.1.2009. 

Δπεηδή ε εηαηξεία ν φκηινο έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΠ, ε ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε. 

– ΓΠΥΠ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ» – 

Πξνυπνζέζεηο Καηνρχξσζεο θαη Αθπξψζεηο  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1261/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L338- 

17.12.2008) 

Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. 
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Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ 

φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο 

απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα 

είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

– ΓΠΥΠ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ»  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1358/2007 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2007, L304- 

22.11.2007) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009. 

Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη 

παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 8 νη ηνκείο 

απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε.  

Ζ εηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδνπλ ην ΓΠΥΠ 8 απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009, εληνχηνηο, δελ ππάξρεη 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

– ΔΓΓΠΥΠ 13 – Πξνγξάκκαηα Πηζηφηεηαο Πειαηψλ  

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1262/2008 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, L338- 

17.12.2008) 

Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2008. 

Ζ δηεξκελεία απνζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη εηαηξείεο πνπ ρνξεγνχλ 

θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο, φπσο «πφληνπο» ή «ηαμηδησηηθά κίιηα», ζε πειάηεο πνπ 

αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο.   

Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνλ Όκηιν. 

 

 

– Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ 

ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 70/2009 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2009, L 21- 24.1.2009) 

 

 

Μέξνο Η 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΠ 

σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ 

δεκνζηεχηεθε ηνλ Μάην 2008. Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, 

ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009. 

 

 ΔΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη θάπνηα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ θαηαηαρζεί σο πξννξηδφκελν γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ζχκθσλα κε ην 

ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» απνηεινχλ παξαδείγκαηα 

θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αληίζηνηρα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

 ΔΛΠ 16 (Σξνπνπνίεζε ) «Ελζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο» (θαη επαθόινπζε ηξνπνπνίεζε 

ζην ΔΛΠ 7  «Καηάζηαζε ηακεηαθώλ ξνώλ») 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ε εθκίζζσζε θαη ελ ζπλερεία πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ λα παξνπζηάδνπλ ηo 

πξντφλ ηεο πψιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηα έζνδα θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ ζηα απνζέκαηα φηαλ ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξείηαη δηαζέζηκν πξνο πψιεζε. Ζ 
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επαθφινπζε ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 7 δειψλεη φηη νη ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αγνξά, 

εθκίζζσζε θαη πψιεζε ησλ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηαηάζζνληαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο 

απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπεηδή ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ δελ πεξηιακβάλεηαη ε 

εθκίζζσζε θαη κεηαγελέζηεξε πψιεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίπησζε 

ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 ΔΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο» 

Οη αιιαγέο ζην πξφηππν απηφ είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Μηα ηξνπνπνίεζε ζην πξφγξακκα πνπ θαηαιήγεη ζε κηα κεηαβνιή ζηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη 

δεζκεχζεηο γηα παξνρέο επεξεάδνληαη απφ κειινληηθέο απμήζεηο ησλ κηζζψλ είλαη κηα πεξηθνπή, ελψ 

κηα ηξνπνπνίεζε πνπ κεηαβάιιεη ηηο παξνρέο πνπ απνδίδνληαη ζηε πξνυπεξεζία πξνθαιεί έλα 

αξλεηηθφ θφζηνο πξνυπεξεζίαο εάλ θαηαιήγεη ζε κείσζε ηεο παξνχζαο αμίαο ππνρξεψζεσλ  

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. β) Ο νξηζκφο ηεο απφδνζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα νξίζεη φηη ηα έμνδα δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπίπηνπλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο κφλν ζηελ έθηαζε πνπ ηα 

έμνδα απηά έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. γ) Ο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο ζα βαζηζζεί 

ζην εάλ νη παξνρέο ζα ηαθηνπνηεζνχλ εληφο ή κεηά ηνπο 12 κήλεο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. δ) Σν ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδερφκελα Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία» απαηηεί νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη φρη λα αλαγλσξίδνληαη. Σν 

ΓΛΠ 19 έρεη ηξνπνπνηεζεί γηα λα είλαη ζπλεπέο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ 

νκίινπ.  

 ΔΛΠ 20 (Σξνπνπνίεζε) «Λνγηζηηθή θξαηηθώλ επηρνξεγήζεωλ θαη γλωζηνπνίεζε ηεο 

θξαηηθήο ππνζηήξημεο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ε σθέιεηα απφ έλα θξαηηθφ δάλεην κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ εθείλν ηεο 

αγνξάο λα απνηηκάηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 

«Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» θαη ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ελ ιφγσ σθέιεηα κε ηε ινγηζηηθή  αληηκεηψπηζε ηνπ ΓΛΠ 20. 

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ ιάβεη δάλεηα απφ ην Κξάηνο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 ΔΛΠ 23, Κόζηνο Δαλεηζκνύ (όπωο αλαζεωξήζεθε ην 2007) (Σξνπνπνίεζε)  

Με ηελ ηξνπνπνίεζε: 

(α) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην έμνδν ηφθνπ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ απνηειεζκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Γ.Λ.Π. 39 Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε, 

(β) Καηαξγείηαη ε δπλαηφηεηα, ην θφζηνο δαλεηζκνχ λα πεξηιακβάλεη απφζβεζε δηαθνξάο ηεο ππφ ην 

άξηην ιήςεο ή ππέξ ην άξηην εμφθιεζεο δαλείσλ, θαη ηελ  απφζβεζε παξεπφκελνπ θφζηνπο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ην δηαθαλνληζκφ δαλείσλ.  

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη  επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 ΔΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Ελνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία, ε νπνία 

αληηκεησπίδεηαη ινγηζηηθά ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη 

Απνηίκεζε», έρεη ηαμηλνκεζεί σο ζηνηρείν θαηερφκελν πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΠ 5 «Με 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» 

ζα ζπλερίζεη λα εθαξκφδεηαη ην ΓΛΠ 39. 

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο αθνινπζνχλ ηελ αξρή νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο λα 

θαηαρσξίδνληαη ζην θφζηνο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία 

επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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 ΔΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη επαθόινπζεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΔΠΥΠ 7 

«Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο») 

χκθσλα κε απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε, κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε αληηκεησπίδεηαη σο 

κνλαδηθφ ζηνηρείν γηα ζθνπνχο ειέγρνπ απνκείσζεο θαη ε φπνηα δεκηά απνκείσζεο δελ θαηαλέκεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε επέλδπζε. Οη αλαζηξνθέο ησλ 

δεκηψλ απνκείσζεο θαηαρσξίδνληαη σο πξνζαξκνγή ζην ινγηζηηθφ ππφινηπν ηεο επέλδπζεο ζηελ 

έθηαζε πνπ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή απμάλεηαη.  

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, εληνχηνηο 

δελ ππάξρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ΔΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (θαη επαθόινπζεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΔΠΥΠ 7  

«Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο») 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε ζπγγελή επηρείξεζε 

ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» 

επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 28.  

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε απηή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, εληνχηνηο 

δελ ππάξρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 ΔΛΠ 29 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ ηνηρείωλ ζε Τπεξπιεζωξηζηηθέο 

Οηθνλνκίεο»  

Ζ νδεγία ζε απηφ ην πξφηππν έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα απεηθνλίζεη ην γεγνλφο φηη θάπνηα  

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία αληί ζην ηζηνξηθφ θφζηνο.  

Δπεηδή νπδεκία απφ ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ππεξπιεζσξηζηηθέο 

νηθνλνκίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. 

 ΔΛΠ 31 (Σξνπνπνίεζε) «πκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην ΔΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ζην ΔΠΥΠ 7 

«Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Γλωζηνπνηήζεηο») 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επέλδπζε ζε θνηλνπξαμία 

ινγηζηηθνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Καηαρψξηζε θαη Απνηίκεζε» 

επηπξφζζεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: 

Παξνπζίαζε» θαη ΓΠΥΠ 7 «Υξεκαηνπηζησηηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη φιεο νη απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε 

θνηλνπξαμίεο».  

Δπεηδή ν Όκηινο δελ έρεη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. 

 ΔΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Απνκείωζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείωλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί φηη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά ην θφζηνο ηεο 

πψιεζεο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξέπεη λα γίλνληαη 

γλσζηνπνηήζεηο ηζνδχλακεο πξνο εθείλεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεσο.  

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδνπλ απηήλ ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε 

γλσζηνπνίεζε φπνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ειέγρνπο απνκείσζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη 

εθεμήο. 

 ΔΛΠ 38 (Σξνπνπνίεζε) «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή νξίδεη φηη κία πιεξσκή κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο πξνπιεξσκή κφλν εάλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ζε αγαζά ή ιήςεο ππεξεζηψλ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη φηαλ ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο απνθηήζεη πξφζβαζε ζηα 

αγαζά ή ιάβεη ηηο ππεξεζίεο ηφηε ε πιεξσκή πξέπεη λα θαηαρσξηζηεί ζηα έμνδα.  
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Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, εληνχηνηο δελ 

ππάξρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

 ΔΛΠ 38 (Σξνπνπνίεζε) «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δηαγξάθεη ηελ δηαηχπσζε πνπ νξίδεη φηη ζα ππάξμνπλ «ζπάληα, αλ ππάξμνπλ 

πνηέ» ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε κηαο κεζφδνπ πνπ θαηαιήγεη ζε έλα ρακειφηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο 

απφ απηφλ ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επί ηνπ παξφληνο επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ 

Οκίινπ, θαζψο φια ηα άπια απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο 

ζηαζεξήο κεζφδνπ. 

 ΔΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζηωηηθά κέζα: Καηαρώξηζε θαη Απνηίκεζε» 

Οη αιιαγέο ζε απηφ ην πξφηππν είλαη νη παξαθάησ: 

α) Δίλαη δπλαηφ λα ππάξμνπλ κεηαθηλήζεηο πξνο θαη απφ ηελ θαηεγνξία ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ φηαλ έλα παξάγσγν μεθηλά ή παχεη λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο σο κέζν 

αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ή αληηζηάζκηζεο θαζαξήο επέλδπζεο. β) Ο νξηζκφο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο  ζηελ εχινγε 

αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη σο δηαζέζηκα γηα εκπνξηθή 

εθκεηάιιεπζε έρεη ηξνπνπνηεζεί. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

ππνρξέσζε πνπ απνηειεί κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ θνηλή 

δηαρείξηζε κε ηεθκεξησκέλε έλδεημε πξαγκαηηθνχ πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο 

θεξδψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηνχ ηνπ είδνπο ην ραξηνθπιάθην θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. γ) 

Ζ ηζρχνπζα νδεγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε αληηζηαζκίζεσλ δειψλεη φηη έλα κέζν 

αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα εκπιέθεη κέξνο πνπ δελ αλήθεη ζηελ αλαθέξνπζα νηθνλνκηθή νληφηεηα  θαη 

αλαθέξεη έλαλ ηνκέα σο παξάδεηγκα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα 

εθαξκνζηεί ε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζε επίπεδν ηνκέα, νη απαηηήζεηο γηα ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο πξέπεη λα πιεξνχληαη ζπγρξφλσο απφ ηνλ ηνκέα πνπ ην εθαξκφδεη. Ζ ηξνπνπνίεζε 

αθαηξεί απηήλ ηελ απαίηεζε έηζη ψζηε ην ΓΛΠ 39 λα ζπκβαδίδεη κε ην ΓΠΥΠ 8 «Σνκείο  

δξαζηεξηνηήησλ» ην νπνίν απαηηεί ε γλσζηνπνίεζε γηα ηνκείο λα βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. δ) 

Όηαλ απνηηκάηαη εθ λένπ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηά ηε δηαθνπή ηεο  ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, ε ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα 

αλαζεσξεκέλν πξαγκαηηθφ επηηφθην (ππνινγηζκέλν ηελ εκέξα ηεο δηαθνπήο ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο). 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθαξκφδνπλ ην ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) απφ ηε 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2009. Γελ 

ππάξρεη θακία επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2009. 

 ΔΛΠ 40 (Σξνπνπνίεζε) «Επελδύζεηο ζε αθίλεηα» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΔΛΠ 16 «Ελζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο») 

Ζ ηξνπνπνίεζε νξίδεη φηη ηα αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή ρξήζε 

σο επελδπηηθά αθίλεηα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 40. Δπνκέλσο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηεο εχινγεο αμίαο ηα αθίλεηα απηά απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία. Όκσο, ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ε εχινγε αμία ελφο επελδπηηθνχ αθηλήηνπ ππφ θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί κε 

αμηνπηζηία, ην αθίλεην απνηηκάηαη ζην θφζηνο κέρξη ηελ ελσξίηεξε κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 

νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο εκεξνκελίαο ζηελ νπνία ε εχινγε αμία θαζίζηαηαη δπλαηφ λα 

απνηηκεζεί κε αμηνπηζηία.  

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ θαηέρνπλ αθίλεηα ππφ θαηαζθεπή, ε ηξνπνπνίεζε δελ επεξεάδεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 ΔΛΠ 41 (Σξνπνπνίεζε) «Γεωξγία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ ηεο αγνξάο φπνπ νη ππνινγηζκνί 

εχινγεο αμίαο βαζίδνληαη ζε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο απαγφξεπζεο 

λα ιακβάλνληαη ππφςε νη βηνινγηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο.  

Δπεηδή ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ αλαιάβεη θακία γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ε ηξνπνπνίεζε 

δελ έρεη επίδξαζε ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 
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 ΔΠΥΠ 5 (Σξνπνπνίεζε) «Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη 

πξνο Πώιεζε θαη Δηαθνπείζεο Δξαζηεξηόηεηεο» (θαη επαθόινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΔΠΥΠ 1 «Πξώηε Τηνζέηεζε ηωλ Δηεζλώλ Πξνηύπωλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο»)  

Ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο κηαο ζπγαηξηθήο 

ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε εάλ έλα πξφγξακκα πψιεζεο γηα κεξηθή δηάζεζε 

θαηαιήγεη ζε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο γηα απηή ηε 

ζπγαηξηθή εθφζνλ πιεξείηαη ν νξηζκφο  γηα κηα δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα. Ζ επαθφινπζε 

ηξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΠ 1 νξίδεη φηη απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα εθαξκφδνληαη κειινληηθά απφ ηελ 

εκεξνκελία κεηάβαζεο ζε ΓΠΥΠ. 

Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη ηελ ηξνπνπνίεζε απηή κειινληηθά, εάλ ζπληξέμεη πεξίπησζε, ζε φιεο ηηο 

κεξηθέο δηαζέζεηο ζπγαηξηθψλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2010. 

 

 

Μέξνο ΗΗ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΗΗ Μέξνο ηνπ θαλνληζκνχ αλαθέξνληαη ζε αιιαγέο ζηελ 

νξνινγία ή ηξνπνπνηήζεηο εθδνηηθήο θχζεο. θαη δελ νδεγνχλ ζε ινγηζηηθέο κεηαβνιέο γηα ιφγνπο 

παξνπζίαζεο, αλαγλψξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα νη εθαξκνζηέεο ηξνπνπνηήζεηο δελ ζα έρνπλ 

επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

Σα πξφηππα ζηα νπνία έγηλαλ νη παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεηο είλαη ηα εμήο: 

- ΓΛΠ 8, Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ησλ Λνγηζηηθψλ Δθηηκήζεσλ θαη Λάζε 

- ΓΛΠ 10, Γεγνλφηα Μεηά ηελ Ζκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

- ΓΛΠ 20, Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο 

Τπνζηήξημεο (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 41, Γεσξγία) 

- Γ.Λ.Π 29 Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ ηνηρείσλ ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο 

- ΓΛΠ 34, Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 

- ΓΛΠ 40, Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 

- ΓΛΠ 41, Γεσξγία (θαη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΠ 5 Με Κπθινθνξνχληα 

Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο, Γ.Λ.Π. 2 

Απνζέκαηα, Γ.Λ.Π. 36 Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ). 

 

 

3. Δλνπνίεζε 

Οη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο “VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..” θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο (« Ο Όκηινο») πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 

 

Επωλπκία Εηαηξείαο Δξαζηεξηόηεηα Έδξα 
Πνζνζηό 

πκκεηνρήο 

Μέζνδνο 

Ελνπνίεζεο 

ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ 

ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100% ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 

     

Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ  ΤΚΔΤΩΝ Δκπνξηθή ΔΛΛΑΓΑ 100% ΟΛΗΚΖ ΔΝΩΜΑΣΩΖ 
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Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – 

ΔΝΓΤΜΑΣΑ, ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ηδξχζεθε ζηηο 15/9/1986 

(Φ.Δ.Κ. 2933/18.9.1986), είρε σο έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ (Γπξξαρίνπ 62, επφιηα) ελψ ηελ 2/5/2007 ε 

έδξα ηεο κεηαθέξζεθε ζην Γήκν Μεηακνξθψζεσο Αηηηθήο (νδφο Σαηνΐνπ 112). Δίλαη εγγεγξακκέλε ζην 

Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Ννκαξρίαο Αζελψλ κε ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033 θαη ε δηάξθεηά 

ηεο ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο έρεη νξηζηεί γηα 50 έηε, ήηνη κέρξη ηελ 15/9/2036. 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο εκπνξίαο πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ νηθηαθήο ή θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο θαη αληαιιαθηηθψλ – εμαξηεκάησλ απηψλ θαη 

εκπνξίαο ξαπηνκεραλψλ θαη πιεθηνκεραλψλ θαη εμαξηεκάησλ – αληαιιαθηηθψλ απηψλ. χκθσλα κε ηελ 

θαηάηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ θιάδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ 

ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» (Κιάδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03). 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 2003 είλαη αληηπξφζσπνο θαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο 

ησλ πξντφλησλ «Singer» ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα. Σν φλνκα «Singer», κε πάλσ απφ 150 ρξφληα 

δηεζλνχο παξνπζίαο είλαη έλα εκπνξηθφ ζήκα κεγάιεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο θαη εληζρχεη 

ζεκαληηθά ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ ζηνλ ηνκέα ηεο εκπνξίαο ειεθηξηθψλ εηδψλ νηθηαθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ  

ΤΚΔΤΩΝ» ζπζηάζεθε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 23.792/12.5.2006 πξάμεο ηεο πκβνιαηνγξάθνπ 

Αζελψλ. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 11798/22.5.2006 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ δφζεθε άδεηα ζχζηαζεο 

θαη εγθξίζεθε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο καδί κε ηελ παξαπάλσ 

εγθξηηηθή πξάμε δεκνζηεχζεθαλ ζην ππ’ αξηζκ. 3489/24.05.2006 ΦΔΚ η. ΑΔ & ΔΠΔ. Ζ Δηαηξεία 

θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηελ 22.05.2006, κε αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ 

Δηαηξηψλ (ΑΡ.Μ.Α.Δ.) 60697/01/Β/06/247 θαη είρε σο έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ (Θέηηδνο 10) ελψ ηελ 

9/3/2009 ε έδξα ηεο κεηαθέξζεθε ζην Γήκν Μεηακνξθψζεσο Αηηηθήο (νδφο Σαηνΐνπ 112). 

Αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη θπξίσο ε παξαγσγή, ε θαηαζθεπή, ε 

επεμεξγαζία, ε εηζαγσγή, ε πψιεζε (ρνλδξηθή – ιηαληθή) ζηελ Διιάδα θαη ηελ αιινδαπή θαη ε εκπνξία 

ελ γέλεη θάζε είδνπο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ, κεραλεκάησλ, ζθεπψλ, ζπζθεπψλ θαη ελ γέλεη 

αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη πξψησλ πιψλ θαη αληαιιαθηηθψλ απηψλ, θσηηζηηθψλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, 

θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ θαη γεληθψο αληηθεηκέλσλ παληφο είδνπο νηθηαθήο ρξήζεσο θαη εηδψλ 

εμνπιηζκνχ νηθηψλ ελ γέλεη. χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ θιάδν 

«Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» 

(Κιάδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03). 

ήκεξα ε εηαηξεία «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.» θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηελ αγνξά ησλ νηθηαθψλ 

κηθξνζπζθεπψλ, θαζψο είλαη απνθιεηζηηθφο εηζαγσγέαο θαη δηαλνκέαο κεγάισλ μέλσλ νίθσλ ειεθηξηθψλ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, φπσο PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES B.V., ARIETE S.P.A. θαη 

πξνζθάησο HELEN OF TROY (απνθιεηζηηθή αληηπξνζσπία γηα ηα δηεζλή brands VIDAL SASSOON, 

ΣΟΝΗ & GUY, SCHOLL, & VEET (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) ζηελ Διιάδα). 
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(α) Απφθηεζε ζπγαηξηθήο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» - Πξψηε Δλνπνίεζε 

 
Σελ 29.1.2009 ε «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..»  πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηνπ 100% 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ  ΤΚΔΤΩΝ», ε νπνία ζήκεξα εδξεχεη ζηελ Μεηακφξθσζε Αηηηθήο θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εηζαγσγή θαη εκπνξία ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Απφ ηελ εκεξνκελία 

απηή θαη κεηά, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο λέαο ζπγαηξηθήο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο. 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο νξηζηηθήο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο, θαηαβιήζεθε απφ 

ηε «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..» πξνο ηνλ κνλαδηθφ κέηνρν ηεο «Δ. 

ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.», έλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο επξψ 3.300.000, πνζφ επξψ 1.365.000. Σν 

ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ επξψ 1.935.000 ζα θαηαβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο σο άλσ ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο κεηνρψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θ. Δπηχρηνπ Εεηνπληάηε ζε ηπρφλ κεηαηξέςηκν ζε κεηνρέο νκνινγηαθφ δάλεην ηεο «VELL 

INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..» ή ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο. 

Οη ζπλαιιαγέο ινγίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο θαη ε ππεξαμία πνπ πξνέθπςε επξψ 2.301.805,25  

αλαγλσξίζηεθε ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ. 

Ζ δεκηά κεηά απφ θφξνπο κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε εηαηξεία «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ  ΤΚΔΤΩΝ» ζηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ 

απφ ηελ εκεξνκελία απφθηεζήο ηεο (29.1.2009) έσο ηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (30.9.2009) αλήιζε 

ζε επξψ 679.243,17. 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 

(1.1.2009 – 30.9.2009) αλήιζε ζε € 4.020.640,40. 

Ζ δεκηά κεηά απφ θφξνπο ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο γηα ην δηάζηεκα 1.1.2009 – 30.9.2009 αλήιζε 

ζε € 768.434,77. 

Δάλ ε εμαγνξά ηεο λέαο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο είρε ιάβεη ρψξα απφ ηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 

(1.1.2009), ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ ζα είραλ αλέιζεη ζην 

πνζφ ησλ € 25.041.303,48 θαη € 2.339.653,29 αληίζηνηρα. 

 

Ζ Λνγηζηηθή θαη Δχινγε αμία ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο «Δ. 

ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» φπσο 

δηακνξθψζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ελζσκάησζήο ηεο (29.1.2009), έρεη σο εμήο: 
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Πνζά ζε επξώ Ζκεξνκελία 

ελζσκάησζεο 

28/01/2009 

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Αθίλεηα (εγθαηαζηάζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ) 10.820,00 

Άιια ελζψκαηα πάγηα 98.558,07 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.446,55 

Αλαβαιιφκελε απαίηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 25.997,45 

Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 10.290,00 

 152.112,07 

Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Απνζέκαηα 2.141.705,99 

Πειάηεο 3.189.688,36 

Πξνθαηαβνιέο θαη άιιεο απαηηήζεηο  631.590,45 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 1.480.888,64 

 7.443.873,44 

χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7.595.985,51 

  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ  

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 17.801,19 

Λνηπέο πξνβιέςεηο 104.000,00 

 121.801,19 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

Πξνκεζεπηέο 3.916.109,92 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 2.019.110,27 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 78.991,09 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 188.403,27 

Λνηπνί θφξνη θαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 119.685,84 

Άιιεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 153.689,18 

 6.475.989,57 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 6.597.790,76 

  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΘΖΚΔ 998.194,75 

Σίκεκα εμαγνξάο 3.300.000,00 

Τπεξαμία απφ απφθηεζε ζπγαηξηθήο 2.301.805,25 

  

Σακηαθέο ξνέο γηα ηελ εμαγνξά:  

πλνιηθφ Σίκεκα εμαγνξάο 3.300.000,00 

Μείνλ: Οθεηιφκελν ηίκεκα εμαγνξάο πνπ δελ έρεη θαηαβιεζεί -1.935.000,00 

Μείνλ: Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη Ηζνδχλακα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά -1.480.888,64 

Σειηθή ηακηαθή ξνή (εηζξνή) θαηά ηελ εμαγνξά 115.888,64 
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 (β) Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ζηνλ Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ 

 

Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηνλ Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ αθνξνχλ ζηελ ζπκκεηνρή ηεο 

Μεηξηθήο Δηαηξείαο θαηά πνζνζηφ 95% ζηελ εηαηξεία «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.». 

 

Αληηθείκελν ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο είλαη ε εκπνξία αληαιιαθηηθψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ service 

ζηηο ζπζθεπέο νηθηαθήο ρξήζεσο πνπ εηζάγεη θαη δηαζέηεη ε VELL INTERNATIONAL GROUP 

Α.Δ.Δ.Ζ.. ζηνπο πειάηεο ηεο. 

 

Ζ Δηαηξεία δελ πεξηιακβάλεη ζηηο ελνπνηεκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, πνπ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. ηε ζπγαηξηθή ηεο «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.», θαζψο 

ε εηαηξεία απηή κέρξη ζήκεξα ηεξεί ηα ειάρηζηα θνξνινγηθά βηβιία θαη απφ ηα ηεξνχκελα βηβιία ηεο (Β΄ 

Καηεγνξίαο Κ.Β..) δελ πξνθχπηνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν θφζηνο ζχληαμεο ηέηνησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη δπζαλάινγν ηεο σθέιεηαο πνπ ζα πξνθχςεη, δεδνκέλνπ φηη ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

5% ησλ αληηζηνίρσλ κεγεζψλ ησλ ελδηάκεζσλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία απνηηκάηαη ζηα βηβιία ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ζην θφζηνο θηήζεσο 

θαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο. 

 

Οη ζπλαιιαγέο κε ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.», θαζψο θαη νη πάζεο 

θχζεσο απαηηήζεηο / ππνρξεψζεηο πεξηγξάθνληαη ζηηο «πλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» ζηε 

εκείσζε αξηζκ. 10. 
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4. Δλζψκαηα πάγηα 

 

 4.1 Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Δλζσκάησλ Παγίσλ 

  Πνζά πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 2008 
Γήπεδα - 

Οηθφπεδα 

 Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ 

 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

 Έπηπια & 

Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο 

 

χλνιν 

 Απνζβέζηκε Αμία          

 Αμία ηελ 1.1.2008 2.044.655,48  6.378.071,78  295.417,95  1.159.048,38  9.877.193,59 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  1.211,88  0,00  9.921,83  11.133,71 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  -3.505,34  -3.505,34 

 ύλνιν 31.12.2008 (α) 2.044.655,48  6.379.283,66  295.417,95  1.165.464,87  9.884.821,96 

           

 Απνζβέζεηο          

 Απνζβέζεηο ηελ 1.1.2008 0,00  612.618,10  273.791,23  870.066,17  1.756.475,50 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  159.668,86  4.097,93  53.838,11  217.604,90 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  -4.280,38  -4.280,38 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2008 (β) 0,00  772.286,96  277.889,16  919.623,90  1.969.800,02 

           

 Αλαπφζβεζηε Αμία 31.12.2008  (α)-(β) 2.044.655,48  5.606.996,70  17.528,79  245.840,97  7.915.021,94 
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 4.2 Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Δλζσκάησλ Παγίσλ 

  Πνζά ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 1.1 - 30.9.2009 
Γήπεδα - 

Οηθφπεδα 

 Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ 

 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

 Έπηπια & 

Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο 

 

χλνιν 

 Απνζβέζηκε Αμία          

 Αμία ηελ 1.1.2009 2.044.655,48  6.379.283,66  295.417,95  1.165.464,87  9.884.821,96 

 Δλζσκάησζε ζπγαηξηθήο (εκ. 3) 0,00  48.989,16  0,00  118.430,88  167.420,04 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  330,00  0,00  26.573,89  26.903,89 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ* -1.533.005,48  -5.161.174,55  0,00  -175,14  -6.694.355,17 

 ύλνιν 30.9.2009 (α) 511.650,00  1.267.428,27  295.417,95  1.310.294,50  3.384.790,72 

           

 Απνζβέζεηο          

 Απνζβέζεηο ηελ 1.1.2009 0,00  772.286,96  277.889,16  919.623,90  1.969.800,02 

 Δλζσκάησζε ζπγαηξηθήο (εκ. 3) 0,00  38.169,16  0,00  19.872,81  58.041,97 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  127.587,35  1.143,74  53.015,55  181.746,64 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  -806.433,50  0,00  -175,11  -806.608,61 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.2009 (β) 0,00  131.609,97  279.032,90  992.337,15  1.402.980,02 

           

 Αλαπφζβεζηε Αμία 30.9.2009  (α)-(β) 511.650,00  1.135.818,30  16.385,05  317.957,35  1.981.810,70 
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 4.3 Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Δλζσκάησλ Παγίσλ Δηαηξείαο 

  Πνζά πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 2008 
Γήπεδα - 

Οηθφπεδα 

 Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ 

 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

 Έπηπια & 

Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο 

 

χλνιν 

 Απνζβέζηκε Αμία          

 Αμία ηελ 1.1.2008 1.533.005,48  5.161.174,55  265.710,95  758.403,00  7.718.293,98 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  5.377,06  5.377,06 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  -4.376,42  -4.376,42 

 ύλνιν 31.12.2008 (α) 1.533.005,48  5.161.174,55  265.710,95  759.403,64  7.719.294,62 

           

 Απνζβέζεηο          

 Απνζβέζεηο ηελ 1.1.2008 -  580.632,12  263.493,94  695.270,76  1.539.396,82 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   129.029,36  1.942,64  22.412,73  153.384,73 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ   0,00  0,00  -4.366,36  -4.366,36 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.2008 (β) -  709.661,48  265.436,58  713.317,13  1.688.415,19 

           

 Αλαπφζβεζηε Αμία 31.12.2008  (α)-(β) 1.533.005,48  4.451.513,07  274,37  46.086,51  6.030.879,43 
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 4.4 Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Δλζσκάησλ Παγίσλ Δηαηξείαο 

  Πνζά ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 1.1 – 30.9.2009 
Γήπεδα - 

Οηθφπεδα 

 Κηίξηα / 

Δγθαηαζηάζεηο 

Κηηξίσλ 

 

Μεηαθνξηθά 

Μέζα 

 Έπηπια & 

Λνηπφο 

Δμνπιηζκφο 

 

χλνιν 

 Απνζβέζηκε Αμία          

 Αμία ηελ 1.1.2009 1.533.005,48  5.161.174,55  265.710,95  759.403,64  7.719.294,62 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  6.597,36  6.597,36 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ* -1.533.005,48  -5.161.174,55  0,00  -0,03  -6.694.180,06 

 ύλνιν 30.9.2009 (α) 0,00  0,00  265.710,95  766.000,97  1.031.711,92 

           

 Απνζβέζεηο          

 Απνζβέζεηο 1.1.2009 -  709.661,48  265.436,58  713.317,13  1.688.415,19 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   96.772,02  29,72  15.012,13  111.813,87 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ   -806.433,50  0,00  0,00  -806.433,50 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.2009 (β) -  0,00  265.466,30  728.329,26  993.795,56 

           

 Αλαπφζβεζηε Αμία 30.9.2009 (α)-(β) 0,00  0,00  244,65  37.671,71  37.916,36 

 

 

 



VELL GROUP A.E.                        Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 30
εο

 επηεκβξίνπ 2009 

 28 

*ηηο 30.06.2003 ε Δηαηξία πνχιεζε ηελ νηθνπεδηθή έθηαζε 3.372,53 η.κ. θαη ηελ πνιπψξνθε νηθνδνκή 

ηεο νδνχ Σαηνΐνπ 112 ζηε Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, ζπλνιηθήο επηθαλείαο 5.265,24 η.κ. (ηξεηο φξνθνη, 

ηζφγεην, ππφγεην θαη δψκα) πξνο ηελ Emporiki Leasing A.E. κε ηαπηφρξνλε ζχλαςε ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο γηα δψδεθα έηε κε δηθαίσκα επαλαγνξάο (Sales and Lease Back), ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί σο 

γξαθεία, έθζεζε θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο.  

Με ηελ ππ’ αξ. 97.423/30-9-2009 πξάμε δειψζεσο αζθήζεσο δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο ιχζεθε ε 

αλσηέξσ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

Δηαηξία δήισζε θαη ε ΔΜΠΟΡΗΚΖ LEASING Α.Δ. απνδέρζεθε φηη δελ επηζπκεί θαη δελ πξνηίζεηαη λα 

ζπλερίζεη ηελ σο άλσ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, επηζπκεί ηελ εμαγνξά ηνπ αθηλήηνπ πξν ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ιήμεσο ηεο σο άλσ ζπκβάζεσο θαη εληεχζελ ηε ιχζε ηεο άλσ ζχκβαζεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηέβαιε ζηελ ΔΜΠΟΡΗΚΖ LEASING Α.Δ. ην πνζφ ησλ 

επξψ (4.564.180,02), πνπ απνηειεί ην ζπλνκνινγεζέλ ηίκεκα γηα ηελ εμαγνξά ηνπ αθηλήηνπ, ην νπνίν ε 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ LEASING Α.Δ. θαη παξέιαβε, ζε πιήξε θαη νινζρεξή πξνεμφθιεζε ηεο ζπκβάζεσο 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, απνδερφκελε ηελ πξνο απηήλ γελνκέλε σο άλσ δήισζε ηεο κηζζψηξηαο 

(Δηαηξία) γηα εμαγνξά ηνπ αθηλήηνπ πξν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ιήμεσο ηεο ζπκβάζεσο ρξεκαηνδνηηθήο 

κηζζψζεσο.  

ηε ζπλέρεηα, κε ην ππ’ αξηζκ. 97.424/30-9-2009 ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο ε Δηαηξία κεηαβίβαζε ην 

αλήθνλ ζε απηήλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή σο άλσ ιεπηνκεξψο πεξηγξαθφκελν αθίλεην, 

θαη κε φια ηα ζε απηφ θαη απφ απηφ πάζεο θχζεσο δηθαηψκαηά ηεο, ζηελ EFG EUROBANK ERGASIAS 

LEASING», ε νπνία θαη, αθνχ θαηέβαιε ζηελ Δηαηξία ην ζπκθσλεζέλ ηίκεκα πνζνχ € 8.750.000,00 θαη 

ε ηειεπηαία ην παξέιαβε, θαηέζηε ηέιεηα θαη απνθιεηζηηθή θπξία, λνκέαο θαη θάηνρνο απηνχ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνέθπςε σθέιεηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ πνζνχ € 

5.349.714,56 ε νπνία αλαιχεηαη σο εμήο: 

α) Πνζφ € 2.743.133,12 αθνξά ην ππφινηπν ηνπ θέξδνπο απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο κε επαλακίζζσζε γηα 12 έηε θαη δηθαίσκα επαλαγνξάο (sale & lease back) πνπ είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 30/6/2003 θαη επαλαγνξάζζεθε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία (άζθεζε δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο) ηελ 30/9/2009. 

β) Πνζφ € 2.606.581,44 αθνξά ην θέξδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ ηελ 

30/9/2009.    

εκεηψλεηαη φηη ε αγνξάζηξηα εηαηξία «EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING» πξνέβε ζηελ αγνξά 

ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ κε ππφδεημε ηεο εθ ηξίηνπ ζπκβαιιφκελεο ζην σο άλσ ππ’ αξηζκ. 

97.424/30.09.2009 ζπκβφιαην Κππξηαθήο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία «BRITAL 

HOLDINGS LIMΗTED», ε νπνία εδξεχεη ζηε Λεπθσζία Κχπξνπ, επί ζθνπψ φπσο απηφ απνηειέζεη 

αληηθείκελν ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ απηήο («EFG EUROBANK ERGASIAS 

LEASING») σο εθκηζζψηξηαο θαη ηεο «BRITAL HOLDINGS LIMΗTED» σο κηζζψηξηαο. ηηο 30 

επηεκβξίνπ 2009 ζπλήθζε ε αλσηέξσ ζχκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο κεηαμχ ηεο «EFG 

EUROBANK ERGASIAS LEASING») θαη ηεο «BRITAL HOLDINGS LIMΗTED». 
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ηε ζπλέρεηα ε κεηξηθή εηαηξεία πξνρψξεζε ζηε (ιεηηνπξγηθή) κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο έδξαο 

ηεο (Σαηνΐνπ 112 ζηε Μεηακφξθσζε Αηηηθήο) απφ ηελ εηαηξεία «BRITAL HOLDINGS LIMΗTED» γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ (ήηνη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 30/9/2015), κε κεληαίν κίζζσκα 

€ 60.000,00 αλαπξνζαξκνδφκελν εηεζίσο ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή πιένλ κίαο 

(1) πνζνζηηαίαο κνλάδαο. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο αλσηέξσ δέζκεπζεο γηα κίζζσζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) 

εηψλ, ε εηαηξεία παξαρψξεζε ηελ 30/9/2009 ζηε κηζζψηξηα «BRITAL HOLDINGS LIMΗTED» 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ Α.Δ. χςνπο € 4.632.684,00. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο εγγχεζεο 

απηήο, ε εηαηξεία ηεξεί απφ ηελ 1/10/2009 έληνθν ινγαξηαζκφ δεζκεπκέλεο θαηάζεζεο ζηελ εγγπήηξηα 

Σξάπεδα, χςνπο € 2.250.000,00.      

 

5. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 5.1 Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

  Πνζά πξνεγνχκελε ρξήζεσο 2008 ήκαηα  

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα  χλνιν 

 Αμία ηελ 1.1.08 3.500.000,00  655.496,79  4.155.496,79 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  7.797,99  7.797,99 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00 

 ύλνιν 31.12.08 (α) 3.500.000,00  663.294,78  4.163.294,78 

       

 Απνζβέζεηο ηελ 1.1.08 145.733,52  395.541,88  541.275,40 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 139.761,10  57.229,73  196.990,83 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.08(β) 285.494,62  452.771,61  738.266,23 

       

 Αλαπφζβεζηε Αμία 31.12.08 (α)-(β) 3.214.505,38  210.523,17  3.425.028,55 

 5.2 Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

  

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 

1.1 – 30.9.2009 
Τπεξαμία 

επηρείξεζεο 

 

ήκαηα  

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα  χλνιν 

         

 Αμία ηελ 1.1.09 0,00  3.500.000,00  663.294,78  4.163.294,78 

 Δλζσκάησζε Θπγαηξηθήο (εκ.3) 2.301.805,25  0,00  10.190,00  2.311.995,25 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  0,00  2.544,66  2.544,66 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00 

 ύλνιν 30.9.09 (α) 2.301.805,25  3.500.000,00  676.029,44  6.477.834,69 

         

 Απνζβέζεηο ηελ 1.1.09 0,00  285.494,62  452.771,61  738.266,23 

 Δλζσκάησζε Θπγαηξηθήο 0,00  0,00  3.743,45  3.743,45 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ 0,00  104.820,83  35.923,47  140.744,30 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ 0,00  0,00  0,00  0,00 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.09 (β) 0,00  390.315,45  492.438,53  882.753,98 

         

 Αλαπφζβεζηε Αμία 30.9.09 (α)-(β) 2.301.805,25  3.109.684,55  183.590,91  5.595.080,71 
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Σα ζήκαηα αθνξνχλ ζην ζήκα «Singer» ηεο Θπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ 

ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ, ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ην νπνίν ηεο παξαρσξήζεθε βάζεη ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο 

άδεηαο ρξήζεο ζήκαηνο (κέρξη ην 2031). 

 

 5.3 Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δηαηξείαο 

  Πνζά πξνεγνχκελε ρξήζεσο 2008   

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα  χλνιν 

 Αμία ηελ 1.1.08   264.038,83  264.038,83 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   3.670,50  3.670,50 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ   0,00  0,00 

 ύλνιν 31.12.08 (α)   267.709,33  267.709,33 

       

 Απνζβέζεηο ηελ 1.1.08   260.895,99  260.895,99 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   1.820,00  1.820,00 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ   0,00  0,00 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 31.12.08(β)   262.715,99  262.715,99 

       

 Αλαπφζβεζηε Αμία 31.12.08 (α)-(β)   4.993,34  4.993,34 

 

 

 5.4 Πίλαθαο Μεηαβνιψλ Άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δηαηξείαο 

  

Πνζά ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 

1.1 – 30.9.2009   

Λνγηζκηθά 

Πξνγξάκκαηα  χλνιν 

 Αμία ηελ 1.1.09   267.709,33  267.709,33 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   762,21  762,21 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ   0,00  0,00 

 ύλνιν 30.9.09 (α)   268.471,54  268.471,54 

       

 Απνζβέζεηο ηελ 1.1.09   262.715,99  262.715,99 

(+) Πξνζζήθεο πεξηφδνπ   1.318,11  1.318,11 

(-) Μεηψζεηο πεξηφδνπ   0,00  0,00 

 ωξεπκέλεο Απνζβέζεηο 30.9.09(β)   264.034,10  264.034,10 

       

 Αλαπφζβεζηε Αμία 30.9.09 (α)-(β)   4.437,44  4.437,44 

 

 

6. Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 1.1 – 30.9.2009  γηα ηνλ Όκηιν, ζρεκαηίζηεθε πξφβιεςε ππνηίκεζεο απαηηήζεσλ 

απφ πειάηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 387.097,09, ε νπνία βάξπλε ηα «άιια έμνδα» ηεο ελνπνηεκέλεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ. 
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ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 1.1 – 30.9.2009 γηα ηελ Δηαηξεία, ζρεκαηίζηεθε πξφβιεςε ππνηίκεζεο 

απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 183.715,86, ε νπνία βάξπλε ηα «άιια έμνδα» ηεο  

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ πεξηφδνπ. 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πνζά ζε επξώ 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008 

Πειάηεο 9.844.421,46 7.180.765,27 2.428.634,31 2.689.466,23 

Πειάηεο - απαηηήζεηο εθρσξεκέλεο                  

(Factoring) 3.108.565,58 5.399.932,47 1.313.267,93 3.404.337,61 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 3.491,40 3.491,40 1.760,84 1.760,84 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο 5.130.690,76 5.160.028,25 3.657.422,78 4.563.177,51 

χλνιν πξν απνκεηψζεσλ 18.087.169,20 17.744.217,39 7.401.085,86 10.658.742,19 

     

Απνκείσζε απαηηήζεσλ πειαηψλ -3.067.563,69 -2.603.340,79 -2.638.765,69 -2.455.049,83 

Τπφινηπν 15.019.605,51 15.140.876,60 4.762.320,17 8.203.692,36 

     

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 269.858,91 316.826,96 258.239,35 313.648,22 

Τπφινηπν ιήμεσο 15.289.464,42 15.457.703,56 5.020.559,52 8.517.340,58 

 

 

7. Λνηπέο απαηηήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο 

Πνζά ζε επξώ 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008 

Απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην 

(απφ πξνθαηαβνιέο θφξσλ θιπ) 469.065,80 371.107,77 1.412,82 14.871,82 

Πνζφ πξννξηδφκελν γηα δεζκεπκέλε 

πξνζεζκηαθή θαηάζεζε 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 1.055.478,72 767.611,75 73.965,50 105.738,31 

Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 129.246,21 46.694,94 107.446,21 9.194,94 

χλνιν πξν απνκεηψζεσλ 3.903.790,73 1.185.414,46 2.432.824,53 129.805,07 

     

Απνκείσζε απαηηήζεσλ ρξεσζηψλ -543.242,66 -543.242,66 -14.084,52 -14.084,52 

Τπφινηπν 3.360.548,07 642.171,80 2.418.740,01 115.720,55 

     

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε 27.629,29 30.046,13 0,00 9.724,50 

Τπφινηπν ιήμεσο 3.388.177,36 672.217,93 2.418.740,01 125.445,05 

 

 

8. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη 

πξνζεζκίαο. 
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Πνζά ζε επξώ 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 31/12/2008 30/9/2009 31/12/2008 

Σακείν 70.331,19 29.290,57 9.206,74 10.317,04 

Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 3.590.396,81 2.889.103,84 2.127.626,57 2.033.281,47 

Τπφινηπν ιήμεσο 3.660.728,00 2.918.394,41 2.136.833,31 2.043.598,51 

 

9.  Σξέρσλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο θαη Αλαβαιιφκελνο Φφξνο Δηζνδήκαηνο 

Α) Ο ΟΜΗΛΟ 

Αλάιπζε θφξνπ απνηειεζκάησλ ζε ηξέρνληα θαη αλαβαιιφκελν Ο Όκηινο 

 30/9/2009 30/9/2008 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο  50.599,86 28.247,85 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο  -130.938,69 -200.953,14 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  94.861,67 132.904,19 

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  -54.077,00 34.023,00 

Φφξνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ  -39.554,16 -5.778,10 

 

πκθσλία θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην απνηέιεζκα Ο Όκηινο 

θαη ηειηθνχ θφξνπ ζηα απνηειέζκαηα  

 30/9/2009 30/9/2008 

   

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ 2.454.314,74 -181.890,09 

   

Αλαινγνχλ θφξνο εηζνδήκαηνο,    

βάζεη ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 613.578,69 -45.472,52 

   

Δπίδξαζε ιφγσ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε 64.463,67 55.447,63 

Δπίδξαζε ιφγσ αθνξνινγήησλ εζφδσλ -686.986,88 -82.438,73 

Δπίδξαζε ιφγσ (αλαγλψξηζεο)/ δηαγξαθήο θνξνινγηθψλ δεκηψλ   

πξνο ζπκςεθηζκφ -124.455,03 156.206,96 

Δπίδξαζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ιφγσ κεηαβνιήο    

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 34.097,70 -275.008,95 

Λνηπέο κεηαβνιέο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο  18.963,02 18.560,32 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  94.861,67 132.904,19 

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  -54.077,00 34.023,00 

Φφξνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ (έζνδν) -39.554,16 -5.778,10 

Δμέιημε ζπλνιηθήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηνλ Ηζνινγηζκφ Ο Όκηινο 

  30/9/2009 31/12/2008 

Τπφινηπν έλαξμεο (απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο) -680.268,69 -731.711,71 

Δλζσκάησζε ζπγαηξηθήο 25.997,45 0,00 
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Υξέσζε / (Πίζησζε) ζην θφξν απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ  130.938,69 -3.718,11 

Φφξνο κεηαθεξφκελνο απ' επζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε 0,00 55.161,13 

Τπφινηπν ιήμεσο (απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο) -523.332,58 -680.268,69 

 

 
Αλάιπζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ 

Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ Ο Όκηινο 

 30/9/2009 31/12/2008 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο    

Δλζψκαηα πάγηα -276.780,92 -274.380,60 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  -673.925,44 -702.257,09 

χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ  -950.706,36 -976.637,69 

   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο    

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 19.704,20 17.355,20 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  134.973,88 116.078,91 

Απνζέκαηα 48.238,04 41.190,20 

χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ  202.916,12 174.624,31 

Αλαβαιιφκελε ππνρξέσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο -747.790,24 -802.013,38 

 
Αλάιπζε αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ζηνλ 

Δλνπνηεκέλν Ηζνινγηζκφ Ο Όκηινο 

 30/9/2009 31/12/2008 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο    

Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήηνπ 0,00 -224.885,05 

Λνηπά ζηνηρεία ηζνινγηζκνχ  -16.738,57 -1.458,33 

χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ  -16.738,57 -226.343,38 

   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο    

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 32.598,60 24.925,79 

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο  20.615,95 0,00 

Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 3.363,93 3,65 

Απνζέκαηα 25.300,00 0,00 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 1.635,33 1.685,60 

Φνξνινγηθή δεκηά πξνο ζπκςεθηζκφ 157.682,42 321.473,00 

χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ  241.196,23 348.088,04 

Αλαβαιιφκελε απαίηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 224.457,66 121.744,66 
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Β) Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

Αλάιπζε θφξνπ απνηειεζκάησλ ζε ηξέρνληα θαη αλαβαιιφκελν Ζ Δηαηξεία 

 30/9/2009 30/9/2008 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο  0,00 0,00 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο  88.602,19 822,12 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  0,00 118.736,00 

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  0,00 -50.000,00 

Φφξνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ  88.602,19 69.558,12 

 

   

πκθσλία θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην απνηέιεζκα Ζ Δηαηξεία 

θαη ηειηθνχ θφξνπ ζηα απνηειέζκαηα  

 30/9/2009 30/9/2008 

   

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ 3.350.259,20 -165.191,77 

   

Αλαινγνχλ θφξνο εηζνδήκαηνο,    

βάζεη ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 837.564,80 -41.297,94 

   

Δπίδξαζε ιφγσ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε 61.972,28 55.447,63 

Δπίδξαζε ιφγσ αθνξνινγήησλ εζφδσλ -686.986,88 -82.438,73 

Δπίδξαζε ιφγσ (αλαγλψξηζεο)/ δηαγξαθήο θνξνινγηθψλ δεκηψλ   

πξνο ζπκςεθηζκφ -144.558,03 156.206,96 

Δπίδξαζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ιφγσ κεηαβνιήο    

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 1.647,00 -105.656,12 

Λνηπέο κεηαβνιέο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο  18.963,02 18.560,32 

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ  0,00 118.736,00 

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ  0,00 -50.000,00 

Φφξνο ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ (έμνδν) 88.602,19 69.558,12 

 

 

Δμέιημε ζπλνιηθήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ζηνλ Ηζνινγηζκφ Ζ Δηαηξεία 

  30/9/2009 31/12/2008 

Τπφινηπν έλαξμεο (απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο) 121.744,66 252.663,86 

Υξέσζε / (Πίζησζε) ζην θφξν απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ  -88.602,19 -130.919,20 

Τπφινηπν ιήμεσο (απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο) 33.142,47 121.744,66 
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Αλάιπζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ Ζ Δηαηξεία 

  30/9/2009 31/12/2008 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο     

Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήηνπ 0,00 -224.885,05 

Λνηπά ζηνηρεία Ηζνινγηζκνχ -10,30 -1.458,33 

χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ -10,30 -226.343,38 

    

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο   

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 31.513,79 24.925,79 

Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο 3,65 3,65 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 1.635,33 1.685,60 

Φνξνινγηθή δεκία πξνο ζπκςεθηζκφ 0,00 321.473,00 

χλνιν αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ  33.152,77 348.088,04 

Αλαβαιιφκελε απαίηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 33.142,47 121.744,66 

 

 

10. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Σα έζνδα, έμνδα θαη ηα ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο κε ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε - θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 - γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν (1.1-30.9.2009) θαη ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν (1.1 - 30.9.2008), έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

Α) πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε 

  

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 30/9/2008 30/9/2009 30/9/2008 

Πσιήζεηο αγαζψλ & ππεξεζηψλ πξνο ζπγαηξηθή 

εηαηξεία (κε ελνπνηνχκελε) 20.762,41 37.627,04 20.762,41 33.627,04 

Πσιήζεηο αγαζψλ & ππεξεζηψλ πξνο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο (ελνπνηνχκελεο) 0,00 0,00 90.722,11 35.163,94 

Πσιήζεηο αγαζψλ & ππεξεζηψλ πξνο ινηπά 

ζπλδεδεκέλα κέξε 9.000,00 9.350,00 0,00 0,00 

Αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ απφ ζπγαηξηθή 

εηαηξεία (κε ελνπνηνχκελε) 72.810,01 76.027,99 72.584,77 71.866,17 

Αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ απφ ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο (ελνπνηνχκελεο) 0,00 0,00 112.599,93 109.548,22 

Αγνξέο αγαζψλ & ππεξεζηψλ απφ ινηπά 

ζπλδεδεκέλα κέξε 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Β) Απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε 

  

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/09 30/9/08 30/9/09 30/9/08 

Απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία (κε 

ελνπνηνχκελε) 262.060,73 344.144,69 255.014,07 340.965,95 

Απαηηήζεηο απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο (ελνπνηνχκελεο) 0,00 0,00 2.592,28 300,00 

Απαηηήζεηο  απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 21.465,52 18.025,12 0,00 0,00 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

(ελνπνηνχκελεο) 0,00 0,00 40.242,71 94.516,92 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπγαηξηθή εηαηξεία (κε 

ελνπνηνχκελε) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 31.813,59 32.105,01 0,00 0,00 

Τπνρξέσζε πξνο κεηφρνπο λέαο ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απφ ηίκεκα εμαγνξάο 1.935.000,00 0,00 1.935.000,00 0,00 

Τπνρξέσζε πξνο κεηφρνπο ελνπνηνχκελεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο απφ πιεξσηέα κεξίζκαηα 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 

 
 

 

 

Γ) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα κε Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 

  

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/09 30/9/08 30/9/09 30/9/08 

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

κειψλ ηεο Γηνίθεζεο 1.612.677,79 1.389.467,07 754.958,79 678.297,78 

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 13.961,95 1.076,71 933,00 500,00 

Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο (νθεηιφκελα πνζά ακνηβψλ θαη ινηπψλ 

παξνρψλ) 54.259,45 47.056,26 31.976,39 6.207,36 
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11. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

 

Σν ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ & ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, βξίζθνληαη ζηε δψλε ηνπ Δπξψ (Διιάδα)  

Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη εληαία (Δκπφξην Γηαξθψλ Καηαλαισηηθψλ Αγαζψλ) 

 

Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα 

 

  

Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

30/9/09 30/9/08 30/9/09 30/9/08 

Υψξεο 

Εψλεο Δπξψ 

 

Λνηπέο 

Υψξεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

Σξίηεο 

Υψξεο 

 

Υψξεο 

Εψλεο Δπξψ 

 

Λνηπέο 

Υψξεο 

Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

Σξίηεο 

Υψξεο 

 

Υψξεο 

Εψλεο Δπξψ 

Σξίηεο 

Υψξεο 

 

Υψξεο 

Εψλεο Δπξψ 

 

Σξίηεο 

Υψξεο 

 

Κχθινο 

Δξγαζηψλ 

Πσιήζεηο) 22.614.436,02 1.618.438,00 283.519,01 22.449.914,69 1.014.378,07 370.748,40 6.894.855,98 1.892,40 10.007.322,92 6.637,60 

Κφζηνο 

πσιεζέλησλ -15.422.834,36 -1.376.196,99 -208.280,63 -14.613.984,57 -851.811,03 -277.497,32 -4.685.240,99 -1.442,16 -6.664.430,14 -4.901,58 

Μηθηά 

Κέξδε 7.191.601,66 242.241,01 75.238,38 7.835.930,12 162.567,04 93.251,08 2.209.614,99 450,24 3.342.892,78 1.736,02 
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12. Άιια έζνδα 

Πνζά ζε επξώ 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 30/9/2008 30/9/2009 30/9/2008 

Κέξδε απφ εθπνίεζε παγίσλ * 5.349.780,55 316.525,32 5.349.724,53 316.525,32 

Δηζπξαηηφκελα έμνδα 173.380,68 717.454,91 179.487,68 674.616,39 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο 44.369,75 47.378,29 15.531,79 12.408,59 

Έζνδα απφ ελνίθηα θηηξίσλ 35.898,87 34.863,38 24.645,84 21.297,78 

Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 171,70 304,08 0,00 0,00 

Άιια έζνδα 129.595,60 25.716,16 4.124,41 1.724,01 

χλνιν 5.733.197,15 1.142.242,14 5.573.514,25 1.026.572,09 

 

* ηα θέξδε από εθπνίεζε παγίσλ πεξηιακβάλεηαη πνζό € 2.743.133,12 ην νπνίν αθνξά ην ππόινηπν ηνπ θέξδνπο από 

ηελ εθπνίεζε αθηλήηνπ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο  κε επαλακίζζσζε γηα 12 έηε & δηθαίσκα επαλαγνξάο (sale & lease 

back) πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 30/6/2003 θαη επαλαγνξάζζεθε από ηε κεηξηθή εηαηξεία (άζθεζε δηθαηώκαηνο 

πξναίξεζεο) ηελ 30/9/2009.  ηε ζπλέρεηα θαη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ην παξαπάλσ αθίλεην εθπνηήζεθε θαη 

πξνέθπςε θέξδνο πνζνύ € 2.606.581,44 ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζην θνλδύιη «θέξδε από εθπνίεζε παγίσλ».  

 

 

13. Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 

 
Πνζά ζε επξώ 

Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 30/9/2008 30/9/2009 30/9/2008 

Υξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα 974.570,25 958.885,06 362.058,39 506.493,07 

Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα -16.743,97 -100.935,50 -4.931,04 -99.507,30 

Έζνδα απφ κεξίζκαηα -4.814,40 -13.239,60 -4.814,40 -13.239,60 

Τπφινηπν ιήμεσο 953.011,88 844.709,96 352.312,95 393.746,17 

 

 

 

14. Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο εηαηξείαο 

έρεη σο αθνινχζσο: 

Πνζά ζε επξώ 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 30/9/2008 30/9/2009 30/9/2008 

Άηνκα 143 125 68 71 
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15. Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο ζηα αηνκηθά θαη ελνπνηεκέλα ζηνηρεία θαηάζηαζεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ: 

 

- Απνζέκαηα 

Ζ παξνπζηαδφκελε αχμεζε απνζεκάησλ ηνπ νκίινπ θαηά € 1.735.069,86 ή 22,80% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ελζσκάησζε γηα πξψηε θνξά απνζεκάησλ κε πνζφ € 

2.299.625,28 ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..», ε νπνία εμαγνξάζζεθε ηελ 

29/01/2009. Ζ κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηεο εηαηξείαο θαηά πνζφ € 1.126.508,82 ή 25,23% νθείιεηαη 

θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αγνξψλ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

-  Πειάηεο 

Ζ παξνπζηαδφκελε κείσζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο θαηά πνζφ € 3.496.781,06 ή 41,05% ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ιφγσ ηεο πθηζηάκελεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ζ ελζσκάησζε γηα πξψηε θνξά κε πνζφ € 2.231.504,01 ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

«Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..», ε νπνία εμαγνξάζζεθε ηελ 29/01/2009 αληηζηάζκηζε κεξηθψο ηελ 

παξαπάλσ κείσζε ζε επίπεδν νκίινπ. 

 

- Λνηπέο απαηηήζεηο θαη πξνθαηαβνιέο 

Ζ αχμεζε ησλ ινηπψλ απαηηήζεσλ θαη πξνθαηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο θαηά πνζφ € 2.293.294,96 ή 

1.828,13% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν νθείιεηαη ζην φηη πεξηιακβάλεηαη ζην ελ ιφγσ θνλδχιη 

πνζφ € 2.250.000,00 (κέξνο ηνπ εηζπξαρζέληνο ηηκήκαηνο απφ ηελ εθπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο νδνχ 

Σαηνΐνπ 112 ζηε Μεηακφξθσζε Αηηηθήο) πνπ αθνξά εγγχεζε ζε ηξάπεδα γηα ρνξήγεζε πξνο ηελ 

εηαηξεία εγγπεηηθήο επηζηνιήο αμίαο € 4.632.684,00. Γηα ηνλ ίδην ιφγν απμήζεθαλ νη ινηπέο απαηηήζεηο 

θαη πξνθαηαβνιέο ηνπ νκίινπ θαηά πνζφ € 2.715.959,43 ή 404,03% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίνδν πιένλ ηνπ φηη ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά πνζφ € 383.123,92 ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

«Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..», ε νπνία εμαγνξάζζεθε ηελ 29/01/2009.    

  

- Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 

Ζ αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ νκίινπ θαηά € 742.333,59 ή 25,44% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ελζσκάησζε γηα πξψηε θνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

«Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» κε πνζφ € 594.485,09. 

 

- Πξνκεζεπηέο 

Ζ παξνπζηαδφκελε κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο ηεο εηαηξείαο θαηά € 2.796.181,72 ή 

57,96%  ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεησκέλεο αγνξέο ιφγσ ηεο πηψζεο 

ησλ πσιήζεσλ. Ζ κείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο ηνπ νκίινπ θαηά € 704.589,89 ή 12,19% ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο ίδηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε ελζσκάησζε 
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φκσο γηα πξψηε θνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» κε πνζφ € 

2.166.619,33, πεξηφξηζε ηελ παξαπάλσ κείσζε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο κεηξηθήο. 

 

- Βξαρππξφζεζκνο Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο 

Οη απμεκέλεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαηά € 3.594.236,61 ή 35,42% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ελζσκάησζε γηα πξψηε θνξά ηεο ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» κε πνζφ € 2.840.700,08 θαζψο επίζεο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.» θαηά πνζφ 

€ 1.253.536,53 γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο πνπ πξνέθπςαλ γηα θεθάιαην θίλεζεο. 

 

- Λνηπέο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί (Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) 

Ζ παξνπζηαδφκελε αχμεζε ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηφζν ηεο εηαηξείαο 

θαηά πνζφ € 2.147.818,50 ή 217,51% φζν θαη ηνπ νκίινπ θαηά πνζφ € 3.027.099,32 ή 167,93%  ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν νθείιεηαη θπξίσο ζην νθεηιφκελν ηίκεκα απφ ηελ εμαγνξά ηεο 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» πνζνχ € 1.935.000,00 θαη γηα ηνλ φκηιν επίζεο 

νθείιεηαη ζηελ ελζσκάησζε γηα πξψηε θνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» 

κε πνζφ € 398.875,92. 

 

- Κχθινο Δξγαζηψλ 

Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο θαηά € 3.117.212,14 ή 31,13% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 

πξνεγνχκελε πεξίνδν, νθείιεηαη ζηελ θάκςε ζηηο πσιήζεηο θιηκαηηζηηθψλ ζηελ αγνξά θαη ζηελ 

εηαηξεία, θαηά € 2.024.760,97 θαη γεληθφηεξα ζηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επεξέαζε θαη ηνλ 

θιάδν ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ παξαπάλσ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο επεξέαζε 

κεησηηθά θαη ηνλ ελνπνηεκέλν θχθιν εξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν. Ζ 

ελζσκάησζε φκσο γηα πξψηε θνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» ε νπνία 

εμαγνξάζζεθε ηελ 29/01/2009, κε θχθιν εξγαζηψλ πνζνχ € 3.495.719,95 ππεξθάιπςε ηελ παξαπάλσ 

κείσζε πνπ πξνήιζε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία. 

 

16. Γεζκεχζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

 

Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη 

άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Οη θπξηφηεξεο παξαζρεζείζεο εγγπήζεηο 

αθνξνχλ:  

 Δλέγγπεο πηζηψζεηο αμίαο ζε $ 113.579,60 ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο, έρνπλ δνζεί απφ ηελ εηαηξεία 

σο εγγχεζε γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ απφ πξνκεζεπηέο. 
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 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο αμίαο ζε € 298.118,26 εθδνζείζεο απφ ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο θαη αμίαο € 

203.403,72 εθδνζείζεο απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία σο εγγχεζε γηα 

αγνξά εκπνξεπκάησλ απφ πξνκεζεπηέο. 

 Σνλ Απξίιην θαη ην Μάην ηνπ 2009 ε κεηξηθή εηαηξεία ππέγξαςε ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο 

εγγπάηαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ππέξ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» κέρξη ηνπ πνζνχ € 6.500.000,00. 

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ε κεηξηθή εηαηξεία εγγπήζεθε ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ γηα ζχκβαζε 

Factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο κέρξη ηνπ πνζνχ € 700.000,00 ππέξ ηεο θαηά 100% 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..». 

 Ζ κεηξηθή εηαηξεία (βιέπε ζεκείσζε 4) πξνρψξεζε ζηε (ιεηηνπξγηθή) κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο 

έδξαο ηεο (Σαηνΐνπ 112 ζηε Μεηακφξθσζε Αηηηθήο) απφ ηελ εηαηξεία «BRITAL HOLDINGS 

LIMΗTED» γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ (ήηνη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 

30/9/2015), κε κεληαίν κίζζσκα € 60.000,00 αλαπξνζαξκνδφκελν εηεζίσο ζχκθσλα κε ηνλ 

επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή πιένλ κίαο (1) πνζνζηηαίαο κνλάδαο. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο 

αλσηέξσ δέζκεπζεο γηα κίζζσζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ, ε εηαηξεία παξαρψξεζε ηελ 

30/9/2009 ζηε κηζζψηξηα «BRITAL HOLDINGS LIMΗTED» εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο 

Κχπξνπ Α.Δ. χςνπο € 4.632.684,00. Πξνο εμαζθάιηζε ηεο εγγχεζεο απηήο, ε εηαηξεία ηεξεί απφ 

ηελ 1/10/2009 έληνθν ινγαξηαζκφ δεζκεπκέλεο θαηάζεζεο ζηελ εγγπήηξηα Σξάπεδα, χςνπο € 

2.250.000,00.   

 Δλέγγπεο πηζηψζεηο αμίαο ζε $ 168.729,54 ζε δηάθνξεο ηξάπεδεο έρνπλ δνζεί απφ ηε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» σο εγγχεζε γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ απφ 

πξνκεζεπηέο. 

 Δλέγγπεο πηζηψζεηο αμίαο ζε $ 2.179.386,68 θαη αμίαο ζε € 264.810,89 θαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

αμίαο ζε € 224.928,95 ζε δηάθνξεο ηξάπεδεο έρνπλ δνζεί απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΑΦΟΗ 

ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.» σο εγγχεζε γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ απφ πξνκεζεπηέο. 

 

Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο δελ έρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή 

δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ νη νπνίεο λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 

17. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Δηαηξείαο θαη Οκίινπ: 

 

α) Ζ κεηξηθή εηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2006, 2007 θαη 2008, ε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.» δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 

2007 θαη 2008, ελψ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά 

έσο θαη ηε ρξήζε 2008. 
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β) Ζ ζσξεπκέλε πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ 

ζρεκαηίζζεθε βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ειέγρσλ απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Πνζά ζε επξώ 
Ο Όκηινο Ζ Δηαηξεία 

30/9/2009 30/9/2009 

Λνηπά θνξνινγηθά αληηθείκελα 90.000,00 90.000,00 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 195.323,00 0,00 

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ 285.323,00 90.000,00 

 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 01/01 – 30/09/09 γηα ηελ εηαηξεία ζρεκαηίζηεθε πξφβιεςε θφξσλ αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ (γηα ινηπά θνξνινγηθά αληηθείκελα) πνζνχ € 18.000,00, ε νπνία βάξπλε ηα απνηειέζκαηα πξν 

θφξσλ ηεο πεξηφδνπ. 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 01/01 – 30/09/09 γηα ηνλ φκηιν ζρεκαηίζηεθε πξφβιεςε θφξσλ αλέιεγθησλ 

ρξήζεσλ πνζνχ € 67.923,00, ε νπνία βάξπλε ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ. εκεηψλεηαη 

φηη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» ειέγρζεθε θνξνινγηθά γηα ηελ 

ππεξδσδεθάκελε ρξήζε 2006-2007 θαη γηα ηε ρξήζε 2008. Ο θφξνο πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ έιεγρν 

αλήιζε ζην πνζφ € 94.861,67. Έλαληη ηνπ παξαπάλσ πνζνχ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε 

ηζφπνζε πξφβιεςε, απφ ηελ ήδε ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε, γηα ηηο αλέιεγθηεο απηέο ρξήζεηο πνζνχ € 

104.000,00. Σν ππφινηπν πνζφ (€ 9.138,33) ηεο πξφβιεςεο απηήο σθέιεζε ηα ελνπνηεκέλα 

απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ.   

 

18. Λνηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο 

 

 Γελ ππάξρνπλ αζπλήζε ζηνηρεία ε θχζε, ην κέγεζνο ή ε πεξίπησζε ησλ νπνίσλ λα επεξεάδεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα θαζαξά θέξδε ή ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο δελ έρνπλ δεζκεχζεηο γηα ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ. 

 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ππήξμε ππνηίκεζε απνζεκάησλ ή αλαζηξνθή πξνεγνχκελεο 

ππνηίκεζεο. 

 Γελ ππάξρεη θακία παξάβαζε φξσλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. 

 Γελ ππήξμαλ εθδφζεηο, επαλαγνξέο ή εμνθιήζεηο νκνινγηψλ θαη κεηνρψλ ζηελ ηξέρνπζα ή ηελ 

ζπγθξίζηκε πεξίνδν ζηελ εηαηξεία θαη ζηνλ φκηιν. 

 Σα νθεηιφκελα κεξίζκαηα αλαθέξνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

 Σελ 15/2/2010 ιήγεη ε ηειεπηαία αλαλέσζε ηεο χκβαζεο Αληηπξνζψπεπζεο ηνπ νίθνπ De’Longhi κε 

ηε κεηξηθή εηαηξεία VELL INTERNATIONAL GROUP, ε νπνία κέρξη ζήκεξα - απφ ηελ εκεξνκελία 
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ηεο πξψηεο ππνγξαθήο ηεο (15/2/1990) – έρεη αλαλεσζεί δηαδνρηθά ζηε ιήμε ηεο ηξεηο (3) θνξέο, γηα 

πεληαεηή δηαζηήκαηα (1995, 2000, 2005). 

ήκεξα, ε κεηξηθή εηαηξεία VELL INTERNATIONAL GROUP βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο αλαλέσζεο ηεο χκβαζεο Αληηπξνζψπεπζεο κε ηνλ νίθν ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Γπλάκεη ηεο πξναλαθεξζείζαο χκβαζεο, ε κεηξηθή εηαηξεία πξαγκαηνπνηεί ην 82% πεξίπνπ ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο. 

 

19. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

 

ηηο 2/10/2009 ν βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο χςνπο € 2.500.000,00 

κεηψζεθε θαηά  € 1.500.000,00. Έηζη ζήκεξα ν βξαρππξφζεζκνο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ € 1.000.000,00.  

 

 

Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, 26ε Ννεκβξίνπ 2009  

 

Γηα ηε «VELL INTERNATIONAL GROUP 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» 

 
Ο Πξφεδξνο 
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Ο Γηεπζχλσλ 
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Ο Οηθνλνκηθφο 

Γηεπζπληήο 

Ο Πξντζηάκελνο 
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Κσλζηαληίλνο 

Β. Βειάλεο 

Γεκήηξηνο Ν. 

Μάξθνπ 

Θεφδσξνο Η. 

Βεξβαηληψηεο 

Αιέμαλδξνο Γ. 
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