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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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«ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» 

δ.τ. “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. – DELONGHI” 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2006 – 31/12/2006 
__________________ 

 
1. Η έκθεση αυτή συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 136 του κ.ν. 2190/1920, ακολουθεί τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006, που συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, προκειμένου να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες επ’ αυτών 
αλλά και της εν γένει διαχείρισης των εταιρικών θεμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
2. Η παρούσα έκθεση συντάσσεται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εξελέγη 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2/3/2007. Έτσι η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει 
την έκθεση πεπραγμένων και τον απολογισμό της προηγούμενης διοίκησης της Εταιρείας, επί των 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2006, που συνετάγησαν από τη νέα διοίκηση της Εταιρείας, 
καθώς και τα σημαντικά γεγονότα που μεσολάβησαν από την λήξη της υπολόγου χρήσης 2006 και μέχρι 
τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
3. Ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης και χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2006, παρέχουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, που 
συντάχθηκαν για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας. 
4. Με την από 06/03/2003 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. η διαπραγμάτευση της μετοχής της εταιρείας 
μεταφέρθηκε στην Αγορά Γ’ (υπό επιτήρηση), λόγω τριών συνεχών ζημιογόνων χρήσεων (Απόφαση 
64/2001 Δ.Σ. Χ.Α.). 
5. Προκειμένου να αρθούν οι λόγοι επιτήρησης η Εταιρεία υιοθέτησε και υλοποίησε ευρύ 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης / αναδιοργάνωσης (σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
17/12/2002), το οποίο συνετέλεσε στην επαναφορά της εταιρείας σε κερδοφορία στις χρήσεις 2003 και 
2004. Στόχος της Εταιρείας ήταν και η χρήση του 2005 να είναι κερδοφόρος, όπως και οι προηγούμενες. 
Κατά την περίοδο όμως του 2005 η Εταιρεία αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες και ουσιώδη 
χειροτέρευση των οικονομικών της μεγεθών. Ειδικότερα κατά τη χρήση 2005, η Εταιρεία αντιμετώπισε 
(α) την οικονομική κατάρρευση σημαντικών πελατών της, εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών συσκευών στην Ελλάδα (αρχικά «ΡΑΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Α.Ε.» και «ΕLEPHANT 
Α.Ε.» και στη συνέχεια «Ν.Δ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.») και (β) απότομη μείωση του κύκλου εργασιών και 
ταυτόχρονα μείωση του ποσοστού του μικτού κέρδους σε 26% έναντι 37%. Έτσι τα λειτουργικά κέρδη 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση 2005 σε ζημίες € 2.106.173,84 (-16% επί του κύκλου 
εργασιών) έναντι κερδών € 1.606.389,48 κατά την αμέσως προηγούμενη χρήση 2004 (9% επί του κύκλου 
εργασιών). Και συνακόλουθα τα συνολικά αποτελέσματα χρήσεως 2005 διαμορφώθηκαν σε ζημία 
€3.105.200,70. 
6. Κατά την χρήση 2006, η διοίκηση της Εταιρείας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, να 
βελτιστοποιήσει τον κύκλο εργασιών και τα αποτελέσματά της και να αναστρέψει τα ζημιογόνα 
αποτελέσματα της χρήσης 2005. Έτσι κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 - και από τις 
συνυποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ότι - επιτεύχθησαν τα ακόλουθα: 
6.1. Ο Κύκλος Εργασιών χρήσης 2006 διαμορφώθηκε σε € 16.042.083,49 έναντι €12.947.695,90 τη 
χρήση 2005, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 23,90%. 
6.2. Το Μικτό Κέρδος χρήσης 2006 ανήλθε σε €5.147.614,51 έναντι €3.407.649,41 κατά τη χρήση 
2005, σημειώνοντας σημαντική άνοδο κατά ποσοστό 51%. 
6.3. Το μέσο Ποσοστό Μικτού Κέρδους κατά τη χρήση 2006 διαμορφώθηκε σε 32,09% έναντι μέσου 
ποσοστού μικτού κέρδους 26,32% της χρήσης 2005, σημειώνοντας άνοδο κατά 5,77 εκατοστιαίες 
μονάδες. 
6.4. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικού κόστος και αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση 2006 σε κέρδη € 557.850,53 ευρώ, έναντι ζημίας € 2.069.903,05 κατά 
την χρήση 2005. 
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6.5. Τα αποτελέσματα χρήσεως 2006 προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €61.721,90 έναντι ζημίας 
€ 2.695.345,87 κατά τη χρήση 2005. 
6.6. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας χρήσης 2006 διαμορφώθηκαν σε 
ζημία € 37.451,34 έναντι ζημίας € 3.105.200,70 τη χρήση 2005, δηλαδή διαμορφώθηκαν οριακά 
ζημιογόνα. 
7. Τα αποτελέσματα χρήσεως 2006 έχουν επιβαρυνθεί σε σχέση με τα αποτελέσματα της χρήσης 
2005: 
 (α) με πρόσθετες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων € 450.097,70 (προβλέψεις χρήσης 2006 € 
1.695.445,45 έναντι προβλέψεων €1.245.347,75 το 2005), προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες 
ζημίες της Εταιρείας από την μη είσπραξη απαιτήσεών της κατά της αλυσίδας λιανικής πώλησης «Α. 
ΣΥΚΑΡΗΣ Α.Ε.», ποσού € 344.222,04 και λοιπών μικροαπαιτήσεων. 
 (β) με πρόσθετη απομείωση της αξίας βραδέως κινούμενων αποθεμάτων της Εταιρείας κατά € 
220.296,73. 
8. Κατά την υπόλογο χρήση παρατηρήθηκαν ακόμη θετικές μεταβολές στα ταμειακά διαθέσιμα της 
Εταιρείας, τα οποία αυξήθηκαν την 31.12.2006 σε € 2.073.843,37 έναντι € 335.453,97 την 31/12/2005, 
ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της εταιρείας να περιορίσει σημαντικά τα αποθέματα εμπορευμάτων. 
9. Η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά τη λήξη της περιόδου των ετησίων οικονομικών 
καταστάσεων χρήσεως 2006 ανήρχετο σε € 9.874.928,82, έναντι € 9.931.353,59, σημειώνοντας ελάχιστη 
μείωση κατά €56.424,77 ή 0,5% περίπου. 
10. Η Εταιρεία δεν διατηρούσε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, αλλά ούτε και κατά το χρόνο 
σύνταξης και έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, καμία απολύτως ληξιπρόθεσμη υποχρέωση προς 
το δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους οργανισμούς ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή και τους 
προμηθευτές της. 
11. Έτσι τα αποτελέσματα χρήσεως 2006 διαμορφώθηκαν σε οριακή ζημία και κατά την άποψη της 
διοίκησης της Εταιρείας θέτουν τη βάση, προκειμένου η Εταιρεία να επιτύχει εντός της χρήσεως 2007, 
την δυναμική επαναφορά της στην κερδοφορία. 
12. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα της χρήσης 2006 και μετά τη δημοσίευσή τους η εταιρεία 
θα φροντίσει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το ΧΑ για την άρση της υπαγωγής της 
στο καθεστώς επιτήρησης και την επανένταξη των μετοχών της Εταιρείας σε καθεστώς κανονικής 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 
 
13. Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2006: 
(α) να εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να απαλλάξουν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη σύνταξη αυτών, καθώς και τα μέλη του προηγούμενου διοικητικού 
συμβουλίου της Εταιρείας για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων της υπολόγου 
χρήσεως 2006. (β) να απαλλάξουν τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας από πάσης 
ευθύνης για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2006 (γ) να εκλέξουν 
εταιρεία ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και να 
καθορίσουν την αμοιβή της. (δ) να εγκρίνουν τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Τασόγλου κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 
2006, σύμφωνα με την από 26/6/2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που 
ανήλθαν σε € 480.000,00, καθώς και την αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ντόκου που ανήλθαν σε € 13.200 ευρώ, ενημερώνοντας 
ταυτόχρονα τη Γενική Συνέλευση ότι το έτερο των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών κ. Αγαθάγγελος 
Τασόγλου, αρνήθηκε να λάβει αμοιβές για την συμμετοχή του, υπό την ανωτέρω ιδιότητά του, στις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
14. Το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η διοίκηση της Εταιρείας ενήργησε κατά την υπόλογο χρήση 
με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της Εταιρίας και με αίσθημα ευθύνης αντιμετώπισε τα 
προβλήματα, που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Πιστεύουμε ότι υπό τις συνθήκες που 
αντιμετώπισε η Εταιρεία, το Διοικητικό  Συμβούλιο ενήργησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά τη 
χρήση 2006. 
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15. Μετά τη λήξη της υπολόγου χρήσεως 2006, αποφασίσθηκε από την Εταιρεία η αγορά του 
συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί – 
Πλεκτομηχαναί - Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία», σύμφωνα με τους όρους του 
από 22/01/2007 προσυμφώνου, καθόσον κρίθηκε ότι η απόκτηση της εταιρείας αυτής, ενόψει και της 
ταυτότητας του αντικειμένου εργασιών αυτής και της Εταιρείας, και οι συνακόλουθες συνέργειες, είναι 
δυνατόν να έχουν ευμενείς συνέπειες στις εργασίες και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Η παραπάνω 
συμφωνία ευρίσκεται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων. Έναντι της παραπάνω εξαγοράς έχει καταβληθεί ως προκαταβολή στους μετόχους της 
εταιρείας «Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί – Πλεκτομηχαναί - Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική 
& Βιομηχανική Εταιρεία», ποσό € 1.500.000. 
16. Επίσης μετά τη λήξη της υπολόγου χρήσεως 2006, επήλθαν σημαντικές μεταβολές στην μετοχική 
σύνθεση της Εταιρείας, καθώς ο κύριος μέτοχος κ. Σπυρίδων Τασόγλου μεταβίβασε την 5/2/2007 το 33% 
των μετοχών της Εταιρείας (ήτοι 11.048.400 ΚΟ μετοχές) προς την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία 
«Asbavel Trading Limited» συμφερόντων κ. Κωνσταντίνου Βελλάνη, καθώς και το 5% των μετοχών της 
Εταιρείας (ήτοι 1.674.000 ΚΟ μετοχές) προς τον κ. Σοφοκλή Βελάνη. Μετά τις μεταβιβάσεις αυτές ο κ. 
Σπυρίδων Τασόγλου συμμετέχει πλέον στο κεφάλαιο της Εταιρείας με (11.359.650) ΚΟ Μετοχές ή 
ποσοστό 33,93 %, πλήν όμως ασκεί τα δικαιώματα ψήφου μόνον (4.663.650) μετοχών ή ποσοστό 
13,93%, ενώ τα δικαιώματα ψήφου των υπολοίπων (6.696.000) μετοχών (20% του συνόλου των μετοχών 
της Εταιρείας) ασκούνται από την Τράπεζα Κύπρου, ως ενεχυρούχο δανείστρια. 
17. Με την από 02 Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας αποφασίσθηκαν τα παρακάτω: 1) η αντικατάσταση της διοίκησης της Εταιρείας, η οποία πλέον 
αποτελείται από τους: (α) Κων/νο Βελάνη του Βασιλείου, Πρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος, (β) Σοφοκλή 
Βελάνη του Βασιλείου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος, (γ) Σπυρίδωνα Τασόγλου του 
Αναστασίου, Αντιπρόεδρο, εκτελεστικό μέλος, (δ) Νικόλαο Τσουτσάνη του Ταξιάρχου,  Ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος και (ε) Κων/νο Τζέλλο του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 2) η 
αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» δ.τ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI» σε «VELL 
INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» δ.τ. 
«VELL GROUP A.E.». 3) η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για την 
υπογραφή από το Δ.Σ. των εξής συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.: α) Της σύμβασης αγοράς 
του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί-
Πλεκτομηχαναί-Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία», σύμφωνα με τους όρους του 
από 22/01/2007 προσυμφώνου, οι οποίοι έχουν ήδη ανακοινωθεί και β) Της σύμβασης εξαρτημένης 
εργασίας πενταετούς διάρκειας του κ. Σπυρίδωνος Τασόγλου, ως συμβούλου διοίκησης της Εταιρείας. 
 
18. Κατά τη χρήση του έτους 2007, η Εταιρεία καλείται, υπό τη νέα Διοίκησή της, να καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να επιτύχει μία δυναμική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μεταμόρφωση Αττικής, 6 Μαρτίου 2007 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΛΛΑΝΗΣ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΣΟΓΛΟΥ 

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΛΛΑΝΗΣ 

   

 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΕΛΛΟΣ 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  
 
Προς τους Μετόχους της 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον 
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, 
εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον 
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
 Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση 
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 
Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της γνώμης μας. 
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 
άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, την χρηματοοικονομική 
της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα  
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, 
εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 8 που παρατίθεται στις Σημειώσεις των οικονομικών 
καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 
2003 έως και 2006 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 
 
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες  οικονομικές 
καταστάσεις.         
 
 
Αθήνα, 7η Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μ. Λώλος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13821 

 

 

  
ΦΦωωκκ..  ΝΝέέγγρρηη  33,,  ΑΑθθήήνναα  
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1. Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου Σημειώσεις 31/12/2006  31/12/2005 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια 5 6.312.513,74  6.465.225,05
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 51.107,78  53.039,33
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.981,34  3.740,16
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  2.850,01  2.850,01
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 8 265.181,07  259.883,94
Λοιπές απαιτήσεις 9 19.226,39  19.461,27
  6.652.860,33  6.804.199,76
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέματα 10 3.726.345,86  7.301.554,96
Πελάτες 11 11.613.742,91  11.943.098,08
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 12 319.721,67  317.456,23
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 13 1.584,74  1.584,74
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 14 2.073.843,37  335.453,97
  17.735.238,55  19.899.147,98
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  24.388.098,88  26.703.347,74
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ    

Μετοχικό κεφάλαιο 15 11.383.200,00  11.383.200,00
Υπέρ το άρτιο  327.190,07  327.190,07
Λοιπά Αποθεματικά 16 2.062.799,21  1.640.778,75
Αποτελέσματα εις νέον  -3.898.260,46  -3.419.815,23
Σύνολο καθαρής θέσης  9.874.928,82  9.931.353,59
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 17 5.302.593,82  5.680.131,39
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 18 254.455,00  287.797,23
Λοιπές προβλέψεις 19 394.771,00  394.771,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & μεταβατικοί 
λογαριασμοί 20 3.165.153,56  3.587.174,00
  9.116.973,38  9.949.873,62
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές 21 4.074.244,78  4.757.460,38
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 17 274.163,00  345.511,94
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 22   600.000,00

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 23 1.047.788,90  1.119.148,21
  5.396.196,68  6.822.120,53
Σύνολο υποχρεώσεων  14.513.170,06  16.771.994,15
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων  24.388.098,88  26.703.347,74
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2. Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων περιόδου 1/1 – 31/12/2006  
 Σημειώσεις 2006  2005 
     
Πωλήσεις 25 16.042.083,49  12.947.695,90

Κόστος πωληθέντων 10 -10.894.468,98  -9.540.046,49

Μικτό κέρδος  5.147.614,51  3.407.649,41

Άλλα έσοδα 26 2.487.171,70  928.780,65

Έξοδα διαθέσεως 27 -3.927.541,04  -3.768.581,55

Έξοδα διοικήσεως 27 -1.614.615,11  -1.582.952,56

Άλλα έξοδα 29 -1.704.667,16  -1.288.424,93

  387.962,90  -2.303.528,98

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 30 -449.684,80  -428.087,68

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις  0,00  36.270,79

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων  -61.721,90  -2.695.345,87

Φόρος εισοδήματος 31 24.270,56  -409.854,83

Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου   -37.451,34  -3.105.200,70

    

Αποδιδόμενο σε:    

Μετόχους μητρικής  -37.451,34  -3.105.200,70

    

Κέρδη / (ζημιές) κατά μετοχή 

αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής    

Βασικά  -0,001  -0,093
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3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
περιόδου 1/1 – 31/12/2006 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Άλλα 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής Θέσης 

Υπόλοιπο την 1.1.2005 11.383.200,00 327.190,07 1.302.898,81 374.136,49 13.387.425,37 

Φόρος εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση     -16.071,08 -16.071,08 

Καθαρή ζημία που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 -16.071,08 -16.071,08 

Καθαρή ζημιά περιόδου 1/1 - 31/12/2005  -3.105.200,70 -3.105.200,70 

Συνολική ζημιά περιόδου 0,00 0,00 0,00 -3.121.271,78 -3.121.271,78 

Μεταφορές σε αποθεματικά  433.520,46 -433.520,46 0,00 

Μερίσματα  -95.640,52 -239.159,48 -334.800,00 

 0,00 0,00 337.879,94 -672.679,94 -334.800,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2005 11.383.200,00 327.190,07 1.640.778,75 -3.419.815,23 9.931.353,59 

      

Υπόλοιπο την 1.1.2006 11.383.200,00 327.190,07 1.640.778,75 -3.419.815,23 9.931.353,59 
Φόρος εισοδήματος προς και από την καθαρή θέση  -18.973,43 -18.973,43 
Καθαρή ζημία που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 -18.973,43 -18.973,43 
Καθαρή ζημιά περιόδου 1/1 - 31/12/2006  -37.451,34 -37.451,34 
Συνολική ζημιά περιόδου 0,00 0,00 0,00 -56.424,77 -56.424,77 
Μεταφορές σε αποθεματικά  422.020,46 -422.020,46 0,00 
Υπόλοιπο την 31/12/2006 11.383.200,00 327.190,07 2.062.799,21 -3.898.260,46 9.874.928,82 
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 4. Κατάσταση Ταμιακών Ροών περιόδου 1/1 – 31/12/2006 2006  2005 
   
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων -61.721,90   -2.695.345,87
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις 169.887,63   197.355,14
Προβλέψεις 1.630.010,42   1.175.668,80
Συναλλαγματικές διαφορές -101,66   412,12
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -423.256,01   -488.999,66
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00   -158.918,20
Πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00   679.366,66
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 469.136,56   442.932,25
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:    
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.575.209,10   1.162.235,16
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.336.038,53   1.260.600,18
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -754.249,41   -554.688,52
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -469.136,56   -442.932,25
Καταβεβλημένοι φόροι 0,00   -192.588,53
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.799.739,64   385.097,28
Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -13.485,99   -6.532,58
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 1.235,61   3.394,92
Μερίσματα εισπραχθέντα  0,00    36.270,79
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -12.250,38   33.133,13
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια  0,00   600.000,00
Εξοφλήσεις δανείων  -600.000,00   0,00
Μείωση  μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών -22,50   -2.587.282,95
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -448.886,51   -280.718,26
Μερίσματα πληρωθέντα -190,85   -329.561,80
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.049.099,86   -2.597.563,01
Καθαρή αύξηση / (μείωση) 
στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) 1.738.389,40   -2.179.332,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 335.453,97   2.514.786,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.073.843,37   335.453,97
 
Οι ακόλουθες σημειώσεις (σελ. 12 έως 44) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 
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5. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

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” και με το διακριτικό τίτλο 

“ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.”. Συγκεκριμένα προήλθε από τη μετατροπή και εισφορά της 

περιουσίας της ετερόρρυθμης εταιρίας “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, η οποία είχε ιδρυθεί στις 

3 Μαΐου 1980 (Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Πρωτοδικείο Πειραιά 1746/5.5.1980) από το Σπύρο Τασόγλου και 

τη μητέρα του Μαρία συζ. Αναστασίου Τασόγλου και είχε ως αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικών 

συσκευών. 

Κατόπιν η επωνυμία της Εταιρίας, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 1 του Αρχικού 

Καταστατικού που αποφασίσθηκε από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.6.1994 (ΦΕΚ 

4449/25.7.1994), έγινε ”ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος μετετράπη σε  “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.”. 

Η σημερινή επωνυμία της Εταιρίας, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 1 του Αρχικού 

Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10.3.1995 (Αριθ. Πρωτ. 

Νομαρχίας 3351/28.3.1995),είναι “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ” και ο διακριτικός τίτλος “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI”. 

 

Η αρχική έδρα της Εταιρίας ήταν ο Δήμος Κορυδαλλού Αττικής, ενώ η σημερινή της έδρα, σύμφωνα με 

την τροποποίηση του Άρθρου 3 του Αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση της 30.6.1992 (ΦΕΚ 4647/7.10.1992), είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 

112, Τ.Κ. 144 52, τηλ. (210) 28.84.000. 

 

Η Εταιρία είναι σήμερα καταχωρημένη στα Μητρώα των Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας 

Ανατολικής Αττικής με αριθμό 15353/06/Β/87/07. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε μέχρι 31.12.2080. 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

Η  ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI ασχολείται με την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, τις εισαγωγές 

και τη χονδρική πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, κυρίως, αλλά και άλλων σκευών. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους ακόλουθους τομείς: 

α) Εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ηλεκτρικών 

συσκευών, κλιματιστικών, θερμαντικών, οπτικοακουστικών  και  λοιπών  συσκευών  οικιακής ή και 
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επαγγελματικής χρήσεως καθώς και πάσης φύσεως άλλες οικιακές και επαγγελματικές συσκευές, καθώς 

και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά τους, 

(β) Ανάληψη της διανομής και διάθεσης προϊόντων και εμπορευμάτων παραγωγής τρίτων οίκων, στην 

Ελλάδα ή και σε χώρες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών, 

(γ) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής των προϊόντων και εμπορευμάτων της 

Εταιρίας,   

(δ) Μίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας ή κατοχής της Εταιρίας, προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, 

(ε) Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.α.  

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, ΣΤΑΚΟΔ – 03). 

 

Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2006, είχε ως εξής: 

 

Περίοδος
Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Μέλος 

Από Έως

Σπύρος Αν. Τασόγλου 
Πρόεδρος & Δ/νων 
Σύμβουλος Εκτελεστικό 1/1/2006 2/3/2007

 
Νικόλαος Δημ. Μονέος Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό 1/11/2006 2/3/2007
 
Θεόδωρος Ιωάν. 
Βερβαινιώτης Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό 1/1/2006 1/11/2006
 
Μιχαήλ Γεωργ. 
Κωνσταντινίδης Μέλος Μη εκτελεστικό 22/1/2007 2/3/2007
 
Αγαθάγγελος Σπ. 
Τασόγλου Μέλος Μη εκτελεστικό 1/1/2006 22/1/2007
 
Κυριακή Χαρ. Φαρμάκη Μέλος Μη εκτελεστικό 1/1/2006 22/1/2007
 
Δημήτριος Γεωργ. 
Καρβουντζής Μέλος 

Ανεξάρτητο, μη 
εκτελεστικό 22/1/2007 2/3/2007

 
Καλλιόπη Χρήστου 
Τσιάγκα Μέλος 

Ανεξάρτητο, μη 
εκτελεστικό 23/1/2007 2/3/2007

Ντόκος Παν. Γεώργιος Μέλος 
Ανεξάρτητο, μη 
εκτελεστικό 1/1/2006 23/1/2007

 

 

Με την από 2/3/2007 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας, ως ακολούθως: 
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Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Μέλος 

Κων/νος Βασ. Βελλάνης Πρόεδρος Μη εκτελεστικό 

Σοφοκλής Βασ. Βελλάνης Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό 

Σπυρίδων Αν. Τασόγλου Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό 

Νικόλαος Ταξ. Τσουτσάνης Μέλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 

Κων/νος Δημ. Τζέλλος Μέλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας την 6η Μαρτίου 2007. 

 

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 
 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ. έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) (περιλαμβανομένων και των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών 

των Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν 

υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(Η εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου 

καταθέσεων, όπως παρουσιάζεται στο ΔΛΠ 39) 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων 

οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί 

σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

Τροποποιήσεις Προτύπων και διερμηνείες: 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η παρούσα εκτίμηση της εταιρείας 

σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών συνοψίζεται ως 

ακολούθως: 
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 ΔΠΧΠ 7 – Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Επιπλέον γνωστοποιήσεις εισάγονται, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με 

τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Η εταιρεία θα εφαρμόσει τυχόν επιπλέον γνωστοποιήσεις - στην 

περίπτωση που απαιτούνται - από την επόμενη χρήση (1/1/2007). 

 

 ΔΠΧΠ 8 – Τομείς δραστηριοτήτων (Το Πρότυπο αυτό δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ε.Ε.) 

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σχετικά με την 

Πληροφόρηση κατά τομέα. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8, οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής 

οντότητας και εξετάζονται σε συστηματική βάση από τη Διοίκησή της και παρουσιάζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με την εσωτερική αυτή κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία θα εφαρμόσει 

το νέο πρότυπο - στην περίπτωση που απαιτείται - από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

 ΔΕΕΧΠ 7 – Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 («Χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την 

εφαρμογή του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη 

υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της χωρίς να ισχύει το ίδιο στην 

προγενέστερη περίοδο. Η εταιρεία δε λειτουργεί σε υπερπληθωριστική οικονομία. 

 

 ΔΕΕΧΠ 8 – Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την 

έκδοση συμμετοχικών τίτλων, προκειμένου να καθοριστεί ένα εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του 

ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν επηρεάζει την οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

 ΔΕΕΧΠ 9 – Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παραγώγων 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική οντότητα να 

αξιολογήσει αν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία 

αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο, όταν η οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος 

στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

 ΔΕΕΧΠ 10 – Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και Απομείωση 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006 και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που 

αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο και αφορούν την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς 

τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο κόστος να αντιστραφούν σε 

ισολογισμούς μεταγενεστέρων ημερομηνιών. Η διερμηνεία αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας. 
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 ΔΕΕΧΠ 11 – ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμα 

υιοθετηθεί από την Ε.Ε.) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και παρέχει διευκρινήσεις για συναλλαγές 

μετοχών μητρικής εταιρείας και υπαλλήλων θυγατρικών της, καθώς και για τύπους συναλλαγών 

μετρητοίς ή με διακανονισμό. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

 ΔΕΕΧΠ 12 – Συμφωνίες παραχώρησης (Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την 

Ε.Ε.) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε εταιρείες που 

συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία. 

 

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. 

 

 

2.2 Ενοποίηση 

 

(α) Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις: 

 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αφορούν στην συμμετοχή της 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 ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. στους πελάτες της. 

 

Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. με τη 

μοναδική 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 της 

μητρικής εταιρείας. 
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Κατά το παρελθόν, για τους ίδιους λόγους και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 97 παρ. 1 και 

παρ. 3β του Κ.Ν. 2190/1920 η θυγατρική εταιρεία αυτή δεν συμπεριλαμβανόταν στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία αποτιμάται στα βιβλία της μητρικής εταιρείας στο κόστος κτήσεως 

και υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης. 

Οι συναλλαγές με τη θυγατρική εταιρεία καθώς και οι πάσης φύσεως απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

περιγράφονται στις «Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών» στη Σημείωση των Οικονομικών 

Καταστάσεων αριθμ. 24 

 

(β) Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

 

Θεωρούνται οι νομικές οντότητες που η συμμετοχή (με τα δικαιώματα ψήφου) κινείται μεταξύ 20% και 

50% και ταυτόχρονα ασκείται ουσιώδης επιρροή. 

Αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως και λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

Οι συμμετοχές σε εταιρείες με ποσοστό που κινείται μεταξύ 20% και 50% για τις οποίες: 

• Δεν υπάρχει αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, 

• Δεν υφίσταται καμία συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της, 

• Δεν υπάρχει ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού ή άλλων στελεχών, 

• Δεν υπάρχει ανταλλαγή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης και 

• Δεν ασκούνται ουσιώδεις συναλλαγές, 

• δεν κατατάσσονται στις «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις». 

 

2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του 

οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 

υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 
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εκτός από την περίπτωση κατά την οποία χαρακτηρίζονται ως αντιστάθμιση επενδυτικών κινδύνων, 

οπότε καταχωρούνται απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 

εύλογη αξία, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ των διαθεσίμων προς πώληση στην 

Καθαρή Θέση. 

 

2.4. Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως 

χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της εκμίσθωσης στη χαμηλότερη αξία 

που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

μισθωμάτων. 

Κάθε καταβολή μισθώματος αναλύεται στο τμήμα εκείνο που μειώνει την υποχρέωση και στο τμήμα που 

αφορά τη χρηματοοικονομική δαπάνη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο σε όλη τη 

διάρκεια της υπολειπόμενης χρηματοδοτικής υποχρέωσης. 

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις καταχωρούνται στις υποχρεώσεις χωρίς να 

περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές δαπάνες και κατανέμονται σε μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες, ανάλογα με το χρόνο καταβολής τους. 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν με σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται 

σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων.  

Στην περίπτωση που μια συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης καταλήγει σε χρηματοδοτική 

μίσθωση, η θετική διαφορά του προϊόντος της πώλησης του ενσώματου στοιχείου αυτού πάνω στη 

λογιστική αξία του, δεν καταχωρείται άμεσα ως έσοδο από τον πωλητή – μισθωτή, αλλά καταχωρείται 

ως έσοδο επομένων περιόδων και κατανέμεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

(β) Λειτουργικές μισθώσεις 

Εισπράξεις και πληρωμές που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα, με βάση ένα σταθερό ρυθμό κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 
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2.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως, μετά την αφαίρεση των 

σωρευμένων αποσβέσεων και απαξιώσεων, εκτός από την κατηγορία των γηπέδων / οικοπέδων, τα οποία 

απεικονίζονται στο ιστορικό κτήσεως απαλλαγμένο από τυχόν απαξιώσεις. 

Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των ενσωμάτων 

στοιχείων. 

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων μόνο εάν 

πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος τους μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 

(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 

στη ωφέλιμη ζωή τους, η οποία – για κυμαίνεται ως εξής: 

 

 

 

2.6 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε ακίνητα που κατέχονται με σκοπό την απόκτηση εσόδων από 

μισθώματα ή κέρδους από τη μεταπώλησή τους. 

Απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως, μετά την αφαίρεση των σωρευμένων αποσβέσεων και 

απαξιώσεων. 

 

 

Κατηγορία ακινητοποιήσεων Ωφέλιμη διάρκεια 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα………………………………………………… 40 έτη 

Επενδύσεις σε ακίνητα…………………………………..................................... 20 έτη 

Μεταφορικά Μέσα……………………………………………………………... 9 - 10 έτη 

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός…………………………………………………... 5 - 10 έτη 



ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. – DELONGHI                       Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 

 20

2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η 

οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως έξοδα 

όταν γίνονται, εκτός αν υπάρχει η προοπτική να προσδώσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, οπότε 

καταχωρούνται στα άυλα στοιχεία. 

 

2.8 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και 

οι μεταβολές από την αποτίμηση καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, από όπου και 

μεταφέρονται στα κέρδη ή τις ζημίες με την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ή όταν τα 

στοιχεία αυτά απομειωθούν. 

Σε περίπτωση που για κάποιους συμμετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει αξιόπιστη αποτίμηση της εύλογης 

αξίας τους, τότε αυτοί αποτιμώνται στο κόστος, μείον τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 

2.9 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα (εμπορεύματα) αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης, μέσα στα πλαίσια της συνήθους 

εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μείον το υπολογιζόμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να 

πραγματοποιηθεί η πώληση, εφόσον αυτό είναι διακεκριμένο και σημαντικής αξίας. 

Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου και περιλαμβάνει τις 

δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τα ειδικά έξοδα αγοράς τους (μεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ).  

Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 

 

2.10 Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των 

ζημιών απομείωσης. 
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Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική 

απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 

συμβατικούς όρους. 

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

2.11 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία Αποτιμώμενα στην Εύλογη Αξία με τις 

μεταβολές καταχωρούμενες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με 

κύριο σκοπό το κέρδος από βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στην τιμή τους και διαπραγματεύονται σε 

ενεργές αγορές (ήτοι μετοχές εταιρειών, Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων κ.α.). 

 

2.12 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

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

βραχυπρόθεσμες - μέχρι 3 μήνες - επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.13 Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

 

(β) Παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που μισθοδοτούνται από αυτήν για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με τον χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται 

με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλημένο στην παρούσα αξία του, σε σχέση με τον προβλεπόμενο 

χρόνο καταβολής του. 

 

2.14 Λοιπές Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν: 
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- Υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, 

- Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της δέσμευσης και, 

- Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

2.16 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

2.13 Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και βασίζεται 

στα αποτελέσματα της εταιρείας όπως αυτά αναμορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, 

εφαρμόζοντας τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιμάται 

ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.14 Αναγνώριση εσόδων  

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την αξία πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, απαλλαγμένη από το Φ.Π.Α., τις 

επιστροφές και τις εκπτώσεις. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται  όταν οι κίνδυνοι και οι 

ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή. Τα έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως δεδουλευμένα σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες και την 

πραγματική παροχή της υπηρεσίας. Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται σε καθορισμένα χρονικά 

διαστήματα, αφού ληφθούν υπόψη το οφειλόμενο κεφάλαιο και το πραγματικό επιτόκιο μέχρι τη λήξη 

της περιόδου, εφόσον υπάρχει η βεβαιότητα ότι τα έσοδα αυτά θα εισπραχθούν. Τα έσοδα από μερίσματα 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει κατοχυρωθεί. 
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2.15 Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε διαφορετικό γεωγραφικό τομέα διέπονται από 

κινδύνους και αποδόσεις που χαρακτηρίζουν το οικονομικό περιβάλλον του συγκεκριμένου τομέα και 

διαφέρουν από τους κινδύνους και τις αποδόσεις που ισχύουν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. 

Το ίδιο ισχύει και για τους τομείς ανά επιχειρηματική δραστηριότητα της οντότητας οι οποίοι 

προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και διαφορετικές 

αποδόσεις απ’ ότι ισχύει σε άλλες δραστηριότητες. 

 

3. Εκτίμηση εύλογης αξίας 

 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένη αγορά, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και παραδοχές οι οποίες βασίζονται στις 

συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, όπως για παράδειγμα 

εκτιμήσεις μελλοντικών ταμιακών ροών κ.α. 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία διενεργεί εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν εισαγωγές αποθεμάτων από 

χώρες του εξωτερικού. Λόγω του ύψους των συναλλαγών αυτών και του νομίσματος της συναλλαγής, η 

εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

  

Κίνδυνος επιτοκίου 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από διακυμάνσεις 

επιτοκίων. 

Η έκθεση σε κίνδυνο από διακυμάνσεις επιτοκίων για τις υποχρεώσεις παρακολουθείται σε 

προϋπολογιστική βάση. Η χρηματοδότηση της εταιρείας έχει διαμορφωθεί με προκαθορισμένο 

συνδυασμό σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος από μεταβολές 

επιτοκίου. 

Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των χρηματοδοτήσεων και το συνδυασμό επιτοκίων λαμβάνονται 

ξεχωριστά για κάθε περίπτωση και επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις 

ανάγκες.  
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Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται (κλάδος χονδρικού εμπορίου 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών).  

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της εταιρείας καθώς και οι συνθήκες της παροχής των 

πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση της 

εταιρείας. 

Επίσης, στις περιπτώσεις για τις οποίες εκτιμάται ως απαραίτητο από τη Διοίκηση, υφίσταται 

ασφαλιστική κάλυψη με εγγύηση της παρασχεθείσας πίστωσης. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος 

ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, καθώς η εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστά διαθέσιμα 

αλλά και αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε 

προσωρινή πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. 

 

5. Ενσώματα Πάγια 

 

Στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνεται και το ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της έδρας της εταιρείας 

(Μεταμόρφωση Αττικής), το οποίο η εταιρεία κατέχει ως μισθωτής, βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής 

μίσθωσης. 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι οποίες ανέρχονται την 31.12.2006 σε € 5.576.756,82, είναι 

εξασφαλισμένες με το μισθωμένο ενσώματο πάγιο (ακίνητο), το οποίο περιέρχεται στον εκμισθωτή σε 

περίπτωση αδυναμίας του μισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. 

 

Οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων της χρήσεως 2006 αύξησαν κατά € 44.181,90 τα έξοδα διοίκησης και 

κατά ευρώ 121.317,87 τα έξοδα διαθέσεως. 

Αντίστοιχα, οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων της προηγούμενης χρήσεως 2005 αύξησαν κατά € 

51.784,02 τα έξοδα διοίκησης και κατά ευρώ 127.206,87 τα έξοδα διαθέσεως. 
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 Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων         

  Γήπεδα - Οικόπεδα 

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Σύνολο 

 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2005      

       

 Αποσβέσιμη Αξία      

 Αξία την 1.1.2005 1.533.005,48 5.161.174,55 309.378,06 775.001,93 7.778.560,02 

(+) Προσθήκες περιόδου - - - 6.417,58 6.417,58 

(-) Μειώσεις περιόδου - - -25.567,92 -900,00 -26.467,92 

 Σύνολο 31.12.2005 (α) 1.533.005,48 5.161.174,55 283.810,14 780.519,51 7.758.509,68 

   

 Αποσβέσεις  

 Αποσβέσεις 1.1.2005 0,00 193.544,04 277.035,43 669.282,16 1.139.861,63 

(+) Προσθήκες περιόδου - 129.029,36 12.200,54 37.760,99 178.990,89 

(-) Μειώσεις περιόδου - - -25.567,89 - -25.567,89 

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2005 (β) 0,00 322.573,40 263.668,08 707.043,15 1.293.284,63 

   

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005  (α)-(β) 1.533.005,48 4.838.601,15 20.142,06 73.476,36 6.465.225,05 
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 Πίνακας Μεταβολών Ενσωμάτων Παγίων         

  Γήπεδα - Οικόπεδα 

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός 

Σύνολο 

 Ποσά τρέχουσας χρήσεως 2006      

       

 Αποσβέσιμη Αξία      

 Αξία την 1.1.2006 1.533.005,48 5.161.174,55 283.810,14 780.519,51 7.758.509,68 

(+) Προσθήκες περιόδου - - 360,00 12.428,50 12.788,50 

(-) Μειώσεις περιόδου - - -12.472,49 -838,24 -13.310,73 

 Σύνολο 31.12.2006 (α) 1.533.005,48 5.161.174,55 271.697,65 792.109,77 7.757.987,45 

   

 Αποσβέσεις  

 Αποσβέσεις 1.1.2006 0,00 322.573,40 263.668,08 707.043,15 1.293.284,63 

(+) Προσθήκες περιόδου - 129.029,36 9.569,56 26.900,85 165.499,77 

(-) Μειώσεις περιόδου - - -12.472,49 -838,20 -13.310,69 

 Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2006 (β) 0,00 451.602,76 260.765,15 733.105,80 1.445.473,71 

   

 Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006  (α)-(β) 1.533.005,48 4.709.571,79 10.932,50 59.003,97 6.312.513,74 
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6. Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε ακίνητο το οποίο αποκτήθηκε μέσω πλειστηριασμού (Μακρυνεία, 

Ν. Αιτωλοακαρνανίας). 

Οι αποσβέσεις των επενδύσεων σε ακίνητα της χρήσεως 2006 αύξησαν κατά € 251,10 τα έξοδα 

διοίκησης και κατά €  1.680,45 τα έξοδα διαθέσεως. 

Αντίστοιχα, οι αποσβέσεις των επενδύσεων σε ακίνητα της προηγούμενης χρήσεως 2005 αύξησαν 

ισόποσα τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης. 

 

Πίνακας Μεταβολών Επενδύσεων σε Ακίνητα 

 Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια / 
Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 
Σύνολο 

Ποσά προηγούμενη χρήσεως 2005       
    
Αποσβέσιμη Αξία    
Κόστος 1.1.2005 18.271,44 38.630,99 56.902,43
Προσθήκες περιόδου - - 0,00
Μειώσεις περιόδου - - 0,00
Σύνολο 31.12.2005 (α) 18.271,44 38.630,99 56.902,43
    
Αποσβέσεις    
Αποσβέσεις 1.1.2005 0,00 1.931,55 1.931,55
Προσθήκες περιόδου - 1.931,55 1.931,55
Μειώσεις περιόδου - - 0,00
Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2005 (β) 0,00 3.863,10 3.863,10
  
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005  (α)-(β) 18.271,44 34.767,89 53.039,33
    
Ποσά τρέχουσας χρήσεως 2006       
    
Αποσβέσιμη Αξία    
Κόστος 1.1.2006 18.271,44 38.630,99 56.902,43
Προσθήκες περιόδου - - 0,00
Μειώσεις περιόδου - - 0,00
Σύνολο 31.12.2006 (α) 18.271,44 38.630,99 56.902,43
  
Αποσβέσεις  
Αποσβέσεις 1.1.2006 0,00 3.863,10 3.863,10
Προσθήκες περιόδου - 1.931,55 1.931,55
Μειώσεις περιόδου - - 0,00
Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2006 (β) 0,00 5.794,65 5.794,65
  
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006  (α)-(β) 18.271,44 32.836,34 51.107,78
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Πίνακας Μεταβολών Αύλων περιουσιακών στοιχείων 
  Λογισμικά 

Προγράμματα Η/Υ 
Ποσά προηγούμενη χρήσεως 2005 
 
Αποσβέσιμη Αξία 
Κόστος 1.1.2005 260.839,34
Προσθήκες περιόδου 115,00
Μειώσεις περιόδου 
Σύνολο 31.12.2005 (α) 260.954,34
 
Αποσβέσεις 
Αποσβέσεις 1.1.2005 240.781,48
Προσθήκες περιόδου 16.432,70
Μειώσεις περιόδου 
Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2005 (β) 257.214,18
 
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2005  (α)-(β) 3.740,16
 
Ποσά τρέχουσας χρήσεως 2006  
 
Αποσβέσιμη Αξία 
Κόστος 1.1.2006 260.954,34
Προσθήκες περιόδου 697,49
Μειώσεις περιόδου 
Σύνολο 31.12.2006 (α) 261.651,83
 
Αποσβέσεις 
Αποσβέσεις 1.1.2006 257.214,18
Προσθήκες περιόδου 2.456,31
Μειώσεις περιόδου 
Σωρευμένες Αποσβέσεις 31.12.2006 (β) 259.670,49
  
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2006  (α)-(β) 1.981,34

 

 

Οι αποσβέσεις των αύλων περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως 2006 αύξησαν κατά € 1.719,43 τα έξοδα 

διοίκησης και κατά ευρώ 736,88 τα έξοδα διαθέσεως. 

Αντίστοιχα, οι αποσβέσεις των αύλων περιουσιακών στοιχείων της προηγούμενης χρήσεως 2005 

αύξησαν κατά € 11.502,97 τα έξοδα διοίκησης και κατά  € 4.929,73 τα έξοδα διαθέσεως. 
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8. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης 

περιόδου (στην ίδια φορολογική αρχή), πριν το συμψηφισμό τους, έχει ως εξής: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     

 
Υπόλοιπο 

1/1/2005 

Χρέωση / 
Πίστωση στα 
αποτελέσματα 

Χρέωση / 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

Υπόλοιπο 
31/12/2005 

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 201.629,11 -104.453,75 97.175,36 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 71.949,32 -50.657,76 21.291,56 
Αναγνώριση φορολογικής ζημίας προηγουμένων χρήσεων προς συμψηφισμό 430.000,00 -211.175,36 218.824,64 
Απομείωση στοιχείων ενεργητικού 32.566,96 -23.260,04 9.306,92 
Επενδύσεις σε ακίνητα 545,86 -545,86 0,00 
  736.691,25 -390.092,77 0,00 346.598,48 

     
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     

 
Υπόλοιπο 

1/1/2005 

Χρέωση / 
Πίστωση στα 
αποτελέσματα 

Χρέωση / 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση 

Υπόλοιπο 
31/12/2005 

Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου 48.568,60 21.851,15 16.071,08 86.490,83 
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης 2.312,80 -2.312,80 0,00 
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 223,71 223,71 
  50.881,40 19.762,06 16.071,08 86.714,54 

  
Αναβαλλόμενος φόρος 31/12/2005 685.809,85 -409.854,83 -16.071,08 259.883,94 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις     

 
Υπόλοιπο 

1/1/2006

Χρέωση / 
Πίστωση στα 
αποτελέσματα

Χρέωση / 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση

Υπόλοιπο 
31/12/2006 

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 97.175,36 -57.715,14 39.460,22 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 21.291,56 -8.335,55 12.956,01 
Αναγνώριση φορολογικής ζημίας προηγουμένων χρήσεων προς συμψηφισμό 218.824,64 131.715,14 350.539,78 
Απομείωσης στοιχείων ενεργητικού 9.306,92 -9.306,92 0,00 
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 0,00 
  346.598,48 56.357,53 0,00 402.956,01 

     
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις     

 
Υπόλοιπο 

1/1/2006

Χρέωση / 
Πίστωση στα 
αποτελέσματα

Χρέωση / 
Πίστωση στην 
καθαρή θέση

Υπόλοιπο 
31/12/2006 

Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου 86.490,83 31.291,76 18.973,43 136.756,02 
Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης 0,00 25,64 25,64 
Επενδύσεις σε ακίνητα 223,71 769,57 993,28 
  86.714,54 32.086,97 18.973,43 137.774,94 

  
Αναβαλλόμενος φόρος 31/12/2006 259.883,94 24.270,56 -18.973,43 265.181,07 
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Ο χρόνος ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύεται ως 

ακολούθως: 

31.12.2006 31.12.2005

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:   

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 334.132,56 125.306,92

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών 68.823,45 221.291,56

 402.956,01 346.598,48

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:  

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 137.749,30 86.714,54

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών 25,64 -

 137.774,94 86.714,54

  

Σύνολο 265.181,07 259.883,94

 

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005 και 2006. 

 

9. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις (μίσθωσης αυτοκινήτων, ΔΕΗ 

κ.ο.κ.) 

 

 

10. Αποθέματα 

 

 Ανάλυση αποθεμάτων: 31.12.2006 31.12.2005

 Εμπορεύματα 3.913.787,26 7.915.736,16

μείον: Απομείωση αποθεμάτων -627.023,65 -615.632,49

 Υπόλοιπο εμπορευμάτων 3.286.763,61 7.300.103,67

πλέον: Αγορές υπό παραλαβή 439.582,25 1.451,29

Υπόλοιπο 3.726.345,86 7.301.554,96

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1 – 31/12/2006, η εταιρεία αναγνώρισε στο κόστος των αποθεμάτων 

ποσό € 220.296,73 για απομείωση εμπορευμάτων στην εκτιμώμενη καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. Η 

αντίστοιχη απομείωση στην περίοδο 1/1 – 31/12/2005 ανήλθε στο ποσό των € 615.632,49. 

 

Η ζημία βάρυνε το κόστος πωληθέντων της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου. 
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Το συνολικό κόστος των αποθεμάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων ανέρχεται 

την παρούσα χρήση σε € 10.894.468,98. Το αντίστοιχο κόστος που καταχωρήθηκε στη χρήση 2005 

ανήλθε σε € 9.540.046,49. 

 

Η εξέλιξη της απομείωσης που συμπεριλαμβάνεται στο τελικό απόθεμα της 31/12/2006 έχει ως 

ακολούθως: 

 

Αξία απομείωσης 31/12/2005 615.632,49

Μείον: Απομείωση σε πωληθέντα αποθέματα περιόδου 1/1 – 31/12/2006 -208.905,57

Υπόλοιπο απομείωσης προηγουμένων χρήσεων 406.726,92

Πλέον: Απομείωση περιόδου 1/1 – 31/12/2006 220.296,73

Αξία απομείωσης 31/12/2006 627.023,65

 

 

 

11. Πελάτες 31.12.2006 31.12.2005

Πελάτες 7.688.440,87 7.005.685,53

Απαίτηση από θυγατρική εταιρεία 407.605,89 447.373,46

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.760,84 1.760,84

Επιταγές μεταχρονολογημένες 6.934.001,69 6.211.681,62

Σύνολο 15.031.809,29 13.666.501,45

Ζημίες απομείωσης -3.418.066,38 -1.723.403,37

Υπόλοιπο 11.613.742,91 11.943.098,08

 

Η εταιρεία κατά την διάρκεια της περιόδου 1/1 – 31/12/2006 αναγνώρισε € 1.695.445,45 για απομείωση 

εμπορικών απαιτήσεων στο ανακτήσιμο ποσό τους. (Αντίστοιχα, την προηγούμενη χρήση αναγνώρισε 

για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων € 1.245.347,75). 

Η ζημία έχει περιληφθεί στα λοιπά έξοδα της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 

 

12. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 31.12.2006 31.12.2005

Απαίτηση από θυγατρική εταιρεία 0,00 94.650,43

Λοιπές απαιτήσεις 308.903,84 134.552,31

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 10.817,83 88.253,49

Σύνολο 319.721,67 317.456,23
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13. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων 

31.12.2006 31.12.2005

Ομολογίες Ελληνικών δανείων 1.584,74 1.584,74

 1.584,74 1.584,74

 

 

14. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    31.12.2006    31.12.2005

Ταμείο 9.971,58 7.681,37 

Καταθέσεις όψεως 2.063.871,79 327.772,60 

Σύνολο 2.073.843,37 335.453,97 

 

 

15. Μετοχικό κεφάλαιο 
Το σύνολο των εκδοθεισών ονομαστικών κοινών μετοχών είναι 33.480.000 με ονομαστική αξία € 0,34 

ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

 

 

16. Άλλα αποθεματικά 31.12.2006 31.12.2005 

Τακτικό αποθεματικό 414.440,57 414.440,57

Έκτακτα (φορολογηθέντα) αποθεματικά 378.246,19 378.246,19

Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 129.007,10 129.007,10

Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 100.899,08 100.899,08

Μείον: Φόρος τόκων καταθέσεων που έχει παρακρατηθεί -14.844,88 -14.844,88

Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Άρθρ. 6 Ν. 3220/04 

 (κέρδη από sale & lease back) 1.055.051,15 633.030,69

Σύνολο 2.062.799,21 1.640.778,75

 

17. Μισθώσεις 

 

(α) Χρηματοδοτική μίσθωση 

 

Στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ποσά, τα οποία η Εταιρεία κατέχει ως μισθωτής, 

βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
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31.12.2006 31.12.2005

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτικών μισθώσεων 6.694.180,03 6.694.180,03

Σωρευμένες αποσβέσεις 451.602,76 322.573,40

Καθαρή λογιστική αξία 6.242.577,27 6.371.606,63

 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι εξασφαλισμένες με τα μισθωμένα ενσώματα πάγια τα 

οποία περιέρχονται στον εκμισθωτή σε περίπτωση αδυναμίας του μισθωτή να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις 

του. 

 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει υπολογιστεί με το επιτόκιο 

εσωτερικής απόδοσης το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του χρηματοοικονομικού κόστους 

και του χρεολυσίου των πληρωτέων μισθωμάτων και κατανέμεται ως εξής: 

 

Περίοδος 
Παρούσα Αξία υποχρέωσης 

από μισθώματα 

Χρηματοδοτικό 

κόστος 
Σύνολο 

Μέχρι 1 έτος 274.163,00 283.874,73 558.037,73

Από 1 έως 5 έτη 1.903.119,15 1.332.604,05 3.235.723,20

Μετά τα 5 έτη 3.399.474,67 627.077,00 4.026.551,68

Σύνολο 5.576.756,82 2.243.555,78 7.820.312,61

 

(β) Λειτουργικές μισθώσεις: 

 

Περιγραφή των σημαντικότερων μισθωτικών συμφωνιών της εταιρείας ως εκμισθωτής 

Μισθωτής Εκμισθούμενο ακίνητο 

Διάρκεια 

συμφωνίας 

Συμβατικό 

μηνιαίο μίσθωμα 

σε € 

KENWOOD Μ.Ε.Π.Ε. 

Μεταμόρφωση Αττικής 

(υπεκμίσθωση) 

1/1/2006 – 

31/12/2007 1.700,00 

GLOBALFON ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 

Α.Β.Ε.Ε >> (υπεκμίσθωση γραφείων) Αορίστου διάρκειας 1.384,52 

GLOBALFON ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 

Α.Β.Ε.Ε >> (υπεκμίσθωση αποθήκης) 

1/10/2003 – 

31/12/2012 120,00 

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

>> (δωρεάν παραχώρηση 

υπεκμίσθωσης) Αορίστου διάρκειας 0,00 

ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μακρυνεία, Ν. Αιτωλοακαρνανίας Αορίστου διάρκειας 222,54 
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18. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

1/1 –  
31/12/2006 

1/1 – 
31/12/2005

 
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό          254.455,00  287.797,23 
  
Ποσά αναγνωρισμένα στο λογαριασμό Αποτελεσμάτων  
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 24.897  
Τόκος στην υποχρέωση 13.814   
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 38.711  -
Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού εργασίας 29.114  
Συνολικό έξοδο στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 67.825  -
  
Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης  
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 287.797  287.797 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης                      24.897  
Κόστος τόκου                      13.814  

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 
  

(43.291) 
Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα / (έσοδα)                      29.114  

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) 
  

(57.876) 
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 254.455 287.797
  
Ποσά τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης  

Παρούσα αξία υποχρέωσης 
  

(254.455) (287.797)

Πλεόνασμα / (Έλλειμμα) 
  

(254.455) (287.797)
Εμπειρικές Προσαρμογές στις υποχρεώσεις                      57.876  -
  
Αναλογιστικές παραδοχές  
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,10% 4,80%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,00% 3,00%
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 17,50 18,50
  
Κατάσταση Αναγνωρισμένων (Κερδών) και Ζημιών 57.876  -
  
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον 
Ισολογισμό  
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους 287.797,23 287.797,23
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη -43.291,23 -1.356,71
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων 67.825,00 1.356,71
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 312.331,00 287.797,23
Κατάσταση Αναγνωρισμένων (Κερδών) και Ζημιών -57.876,00 0,00
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους 254.455,00 287.797,23
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19. Λοιπές προβλέψεις 31.12.2006 31.12.2005

Πρόστιμο κεφαλαιαγοράς 366.838,00 366.838,00

Πρόστιμο Κ.Β.Σ. 27.933,00 27.933,00

 394.771,00 394.771,00

 

20. Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 

Ανάλυση 31.12.2006 31.12.2005

Κέρδη από εκποίηση παγίων 3.165.153,56 3.587.174,00

 

Προέρχονται από την εκποίηση ακινήτου σε προηγούμενη χρήση με επαναμίσθωσή του και δικαίωμα 

επαναγοράς (κέρδος από σύμβαση sale & lease back). Τα κέρδη αυτά κατανέμονται στα αποτελέσματα 

με βάση τη διάρκεια της σχετικής σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το κέρδος που αναλογεί στην 

επόμενη χρήση απεικονίζεται στις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

21. Προμηθευτές 31.12.2006 31.12.2005

Προμηθευτές 3.669.133,73 4.355.698,96

Προκαταβολές πελατών 74.306,18 63.005,49

Γραμμάτια πληρωτέα 11.362,05 11.362,05

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 319.442,82 327.393,88

Σύνολο 4.074.244,78 4.757.460,38

 

22. Βραχυπρόθεσμα δάνεια 31.12.2006 31.12.2005

Δάνειο από Τράπεζα Αττικής 0,00  500.000,00

Δάνειο από Εμπορική Τράπεζα 0,00  100.000,00

Σύνολο 0,00 600.000,00

 

23. Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 31.12.2006 31.12.2005
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη   97.015,63    263.720,88

Ασφαλιστικοί οργανισμοί   93.261,35      85.783,59

Μερίσματα πληρωτέα     5.047,35        5.238,20  

Αξία μετοχών προς απόδοση λόγω μείωσης κεφαλαίου    79.264,50      79.287,00

Πιστωτές διάφοροι 290.604,16    221.372,50

Κέρδη από εκποίηση παγίων (βλ. σημ. 19) 422.020,44    422.020,44

Έξοδα χρήσεως δουλεμένα   60.575,47      41.725,60

Σύνολο 1.047.788,90  1.119.148,21
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24. Συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα της μέρη 2006 2005

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (προς θυγατρική εταιρεία) 109.150,86 158.437,50

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών (από θυγατρική εταιρεία) 106.512,52 96.434,93

γ) Απαιτήσεις από θυγατρική εταιρεία 407.605,89 447.083,18

δ) Υποχρεώσεις προς θυγατρική εταιρεία - -58.379,64

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 

διοίκησης 674.436,23 731.016,92

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 47,00 875,91

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης 152.728,63 186.437,75

 

Αποτελέσματα περιόδου 
 

25. Ανάλυση κύκλου εργασιών κατά δραστηριότητα (ΣΤΑΚΟΔ) 

Κωδ. Περιγραφή Ε.Σ.Υ. 2006 2005

514.3 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών 

και τηλεοπτικών συσκευών 15.736.250,91 12.647.051,31

514.9 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης      201.762,09      184.628,28

524.5 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και 

τηλεοπτικών συσκευών, καθώς και μουσικών οργάνων και συναφών 

ειδών      104.070,49      116.016,31

 Σύνολο 16.042.083,49 12.947.695,90

 

 

26. Άλλα έσοδα 2006 2005

Έσοδα από κατάπτωση ποινικής ρήτρας 1.188.554,66 0,00

Κέρδη από εκποίηση παγίων * 424.456,01 424.515,33

Εισπραττόμενα έξοδα 457.756,34 328.606,77

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 237.440,39 14.436,34

Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 41.124,71 20.162,87

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 133.260,03 69.678,95

Κέρδη από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 54.216,45

Άλλα έσοδα 4.579,56 17.163,94

Σύνολο 2.487.171,70 928.780,65

 

* Στα κέρδη από εκποίηση παγίων περιλαμβάνεται και ποσό € 422.020,44 το οποίο αφορά στην αναλογία του κέρδους 

από την εκποίηση ακινήτου με επαναμίσθωση & δικαίωμα επαναγοράς (sale & lease back). 
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27. Έξοδα κατ΄ είδος 2006 2005 

 

Έξοδα 

διοικήσεως 

Έξοδα 

διαθέσεως 

Έξοδα 

διοικήσεως 

Έξοδα 

διαθέσεως 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 1.072.269,35 1.418.743,93 1.024.995,34 1.421.618,13

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 73.500,18 152.316,27 80.953,06 108.724,77

Ασφάλιστρα 20.400,98 138.936,00 61.318,72 70.746,68

Αποθήκευτρα 0,00 383.219,02 0,00 567.338,17

Επισκευές & συντηρήσεις 26.704,01 103.979,02 24.014,65 113.863,48

Λοιπές παροχές (τηλεφωνικά, ενοίκια, 

ρεύμα κ.α.) 68.420,72 113.384,35 65.218,66 111.494,27

Φόροι - τέλη 16.896,37 50.418,69 12.917,80 52.497,52

Έξοδα μεταφορών 7.755,71 404.945,74 6.864,13 336.423,42

Έξοδα ταξειδίων 10.164,09 114.900,95 11.114,06 121.388,83

Έξοδα προβολής, διαφήμισης & 

προώθησης πωλήσεων 6.888,48 904.192,92 9.461,64 711.628,12

Εισφορές 236.237,73 0,00 189.499,91 0,00

Διάφορα έξοδα 29.225,06 18.768,95 33.056,47 19.041,12

Αποσβέσεις ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος 46.152,43 123.735,20 63.538,12 133.817,04

Σύνολο 1.614.615,11 3.927.541,04 1.582.952,56 3.768.581,55

 

 

 

28. Παροχές σε εργαζομένους 2006 2005

Μισθοί και ημερομίσθια * 1.655.158,55 1.629.084,17

Μισθοί Δ.Σ. 480.000,00 480.000,00

Εργοδοτικές εισφορές 352.264,33 333.938,90

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 3.590,40 3.590,40

Κόστος παροχών σε εργαζόμενους 2.491.013,28 2.446.613,47

(* συμπεριλαμβανομένου και του κόστους παροχών τερματισμού απασχόλησης) 

 

31/12/2006 31/12/2005

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 76 άτομα 80 άτομα
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29. Άλλα έξοδα 2006 2005

Απομείωση απαιτήσεων 

(Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις) 
-1.695.445,45 -1.245.347,75

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές -3.429,20 -32.782,89

Ζημίες από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 -5.090,51

Λοιπά έξοδα -5.792,51 -5.203,78

Σύνολο -1.704.667,16 -1.288.424,93

 

 

30. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 2006 2005

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 469.136,56 442.932,25

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα -19.451,76 -14.844,57

Σύνολο 449.684,80 428.087,68

 

 

31. Φόρος Εισοδήματος 

 

Ανάλυση φόρου σε τρέχων και αναβαλλόμενο 2006 2005

Τρέχων φόρος 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος - 24.270,56 409.854,83

Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως - 24.270,56 409.854,83

 

 

Ανάλυση φόρου εισοδήματος 2006 2005
Αποτελέσματα (Ζημίες) προ φόρων -61.721,90  -2.695.345,87  

     

Φόρος εισοδήματος (έσοδο φόρου) -17.899,35 29,00% -862.510,68 32,00% 

    

Έσοδα μη υποκείμενα σε φόρο -122.385,93  -165.428,37  

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες 498.500,83  411.540,61  

Προσαρμογή αναβαλλόμενης απαίτησης φόρου 
εισοδήματος στο συντελεστή συμψηφισμού (25%) -6.499,00  -5.371,03  

Προσαρμογή αναβαλλόμενης απαίτησης φόρου 
εισοδήματος στο ανακτήσιμο ποσό (εκτίμηση 
συμψηφισμού της με μελλοντικά φορολογικά κέρδη) -375.987,11  1.031.624,29  

Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως -24.270,56 39,32% 409.854,83 -15,21% 
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32. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  

Στην Τράπεζα Αττικής έχουν δοθεί για εγγύηση έναντι εγγυητικών επιστολών επιταγές χαρτοφυλακίου 

(μεταχρονολογημένες) αξίας € 197.986,92, καθώς επίσης έχουν δοθεί εγγυητικές επιστολές αξίας € 

139.760,06 για καλή εκτέλεση συμβάσεων με προμηθευτές. 

 

33. Αναταξινομήσεις κονδυλίων: 

 

Τα κονδύλια της προηγούμενης χρήσεως 2005 που παρατίθενται στους ακόλουθους πίνακες 

αναταξινομήθηκαν για λόγους παρουσίασης: 

 

1) Αναταξινομήσεις Ισολογισμού  

Συγκριτική 
παράθεση

στη χρήση 2006 

Παρουσίαση 
στη χρήση 

2005  
 Σημ. 31/12/2005 31/12/2005 Μεταβολή 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 1 259.883,94 346.598,48 -86.714,54
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2 5.680.131,39 6.025.643,33 -345.511,94
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1 0,00 86.714,54 -86.714,54
Λοιπές υποχρεώσεις 
& μεταβατικοί λογαριασμοί 2 3.587.174,00 4.009.194,44 -422.020,44
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 2 345.511,94 0,00 345.511,94
Λοιπές υποχρεώσεις 
& μεταβατικοί λογαριασμοί 2 1.119.148,21 697.127,77 422.020,44
 

1. Συμψηφισμός αναβαλλόμενων απαιτήσεων & υποχρεώσεων φόρου εισοδήματος (στην ίδια φορολογική 

αρχή) 

2. Διαχωρισμός για διακεκριμένη εμφάνιση βραχυπρόθεσμου μέρους 
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1) Αναταξινομήσεις Ταμιακών Ροών  

Συγκριτική 
παράθεση
στη χρήση 

2006 
Παρουσίαση στη 

χρήση 2005   
 Σημ. 31/12/2005 31/12/2005 Μεταβολή 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 1 -488.999,66 -66.979,22 -422.020,44
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
(πλην τραπεζών) 1 -554.688,52 -976.708,96 422.020,44
 

1. Τακτοποίηση μη ταμιακών κονδυλίων 

 

 

 

34. Λοιπές πληροφορίες 

 

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις 

 

Α) «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΕ» 31/12/2006 31/12/2005

Αξία κτήσεως 1.320.339,49 1.320.339,49

Απομείωση συμμετοχής (πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης) -1.320.339,49 -1.320.339,49

Υπόλοιπο αξίας συμμετοχής στα βιβλία 0,00 0,00

 

Η εταιρεία κατατάσσει τη συμμετοχή της στην εταιρεία «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΕ» 

(με ποσοστό συμμετοχής 33,40%) στην κατηγορία των Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, (δεν εντάσσεται σε καμία άλλη από τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων), καθώς δεν ασκείται ουσιώδης επιρροή, διότι: 

 Την 13/2/2004 παραιτήθηκαν όλα τα προερχόμενα από την εταιρεία «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.» μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας «GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΕ», 

συνεπώς δεν υφίσταται καμία αντιπροσώπευση στο Δ.Σ. της εταιρείας «GLOBALFON 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΕ». 

 Δυνάμει της από 01/3/2004 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» και 

«GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΒΕΕ», διεκόπη η από 25/04/2000 σύμβαση 

management. 

 Δεν υφίσταται καμία συμμετοχή στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής της εταιρείας, 

 Δεν υπάρχει ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού ή άλλων στελεχών 

 Δεν υπάρχει παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης μεταξύ των εταιρειών και 

 Δεν ασκούνται ουσιώδεις συναλλαγές με την εταιρεία. 
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Β) «Ν.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.» 31/12/2006 31/12/2005

Αξία κτήσεως 1.467.182,69 1.467.182,69

Απομείωση συμμετοχής (πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης) -1.467.182,69 -1.467.182,69

Υπόλοιπο αξίας συμμετοχής στα βιβλία 0,00 0,00

 

Η εταιρεία κατατάσσει τη συμμετοχή της στην εταιρεία «Ν.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.» (με ποσοστό 

συμμετοχής 10,97 %) στην κατηγορία των Διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, (δεν εντάσσεται σε καμία άλλη από τις κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων), καθώς δεν ασκείται ουσιώδης επιρροή. 

 

Η εταιρεία διατηρεί απαίτηση κατά της «Ν.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε.» δυνάμει του από 11.5.2001 Ιδιωτικού 

Συμφωνητικού πωλήσεως εμπορευμάτων και Συμβάσεως Εμπορικής Συνεργασίας, από κατάπτωση 

ποινικής ρήτρας, συνολικού ποσού € 1.188.554,66 που κατέπεσε την 31.12.2005, καλυπτόμενη από 

ισόποση επιταγή, η οποία κατά το χρόνο εμφανίσεώς της ευρέθη ακάλυπτη και δεν πληρώθηκε, λόγω 

οικονομικής αδυναμίας της οφειλέτριας εταιρείας, η οποία τελεί υπό καθεστώς επιτροπείας σύμφωνα με 

το άρθρο 45 του Ν. 1892/1990. 

Η απαίτηση αυτή της εταιρείας από την κατάπτωση ποινική ρήτρας αναγνωρίστηκε στα «Άλλα έσοδα» 

της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Σημ. 26) και ταυτόχρονα απομειώθηκε στο σύνολό της, ως 

λίαν αμφιβόλου εισπράξεως. Η ζημία απομείωσης εμφανίστηκε στα «Άλλα έξοδα» της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Σημ 29). 

 

 

35. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 

Α) Εξέλιξη απαίτησης κατά «Ν.Δ. Βασιλάκης Α.Ε.» 

 

Με την υπ’ αριθμ. 23/2007 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, επικυρώθηκε το από 18/9/2006 

Παράρτημα Δ της από 27/4/2006 «Συμφωνίας πιστωτών και επιχειρήσεως» κατά το άρθρο 44 του Ν. 

1892/1990. 

Σύμφωνα με τους όρους της παραπάνω συμφωνίας, υπό τον όρο και την προϋπόθεση της εκτέλεσής της, 

η Εταιρεία θα εισπράξει από τον πελάτη «Ν.Δ. Βασιλάκης Α.Ε.» το ποσό των ευρώ 632.951,38. Η 

αρχική απαίτηση της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 2.028.086,44 και μετά την απομείωσή της – 

λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία περιήλθε ο πελάτης – εμφανίζεται την 31η Δεκεμβρίου 

2006 με υπόλοιπο ευρώ 150.000, το οποίο καλύπτεται από εμπράγματη εξασφάλιση 1ης υποθηκικής 

τάξης ποσού ευρώ 225.000. 
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Β) Εξαγορά επιχείρησης «Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί – Πλεκτομηχαναί - 

Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία» 

 

Την 22/1/2007, συμφωνήθηκε η αγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί 

Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί – Πλεκτομηχαναί - Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική 

Εταιρεία» από την Εταιρεία. 

Για την εξαγορά αυτή υπεγράφη σχετικό προσύμφωνο και κατεβλήθη ως προκαταβολή στους μετόχους 

της εταιρείας «Αφοί Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί – Πλεκτομηχαναί - Ενδύματα Ανώνυμος 

Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία», το ποσό των ευρώ 1.500.000. Η συμφωνία αυτή υλοποιείται 

κανονικά μέχρι σήμερα. 

 

Γ) Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας 

 

Επίσης, μετά τη λήξη της υπολόγου χρήσεως 2006, επήλθαν σημαντικές μεταβολές στην μετοχική 

σύνθεση της Εταιρείας, καθώς ο κύριος μέτοχος κ. Σπυρίδων Τασόγλου μεταβίβασε την 5/2/2007 το 33% 

των μετοχών της Εταιρείας (ήτοι 11.048.400 ΚΟ μετοχές) προς την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία 

«Asbavel Trading Limited» συμφερόντων κ. Κωνσταντίνου Βελλάνη, καθώς επίσης και το 5% των 

μετοχών της Εταιρείας (ήτοι 1.674.000 ΚΟ μετοχές) προς τον κ. Σοφοκλή Βελάνη. Μετά τις 

μεταβιβάσεις αυτές, ο κ. Σπυρίδων Τασόγλου συμμετέχει πλέον στο κεφάλαιο της Εταιρείας με 

11.359.650 ΚΟ Μετοχές ή ποσοστό 33,93 %, πλην όμως ασκεί τα δικαιώματα ψήφου μόνον 4.663.650 

μετοχών ή ποσοστό 13,93%, ενώ τα δικαιώματα ψήφου των υπολοίπων 6.696.000 μετοχών (20% του 

συνόλου των μετοχών της Εταιρείας) ασκούνται από την Τράπεζα Κύπρου, ως ενεχυρούχο δανείστρια. 

 

Δ) Μεταβολές στην Επωνυμία και τη Διοίκηση της Εταιρείας  

 

Με την από 02 Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 

αποφασίσθηκαν τα παρακάτω: 

 

1) η αντικατάσταση της Διοίκησης της Εταιρείας, η οποία πλέον αποτελείται από τους: 

(α) Κωνσταντίνο Βελάνη του Βασιλείου, Πρόεδρο, Μη εκτελεστικό μέλος, 

(β) Σοφοκλή Βελάνη του Βασιλείου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Εκτελεστικό μέλος, 

(γ) Σπυρίδωνα Τασόγλου του Αναστασίου, Αντιπρόεδρο, εκτελεστικό μέλος, 

(δ) Νικόλαο Τσουτσάνη του Ταξιάρχου,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και  

(ε) Κωνσταντίνο Τζέλλο του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

 



ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. – DELONGHI                       Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 

 44

2) η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» δ.τ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI» σε «VELL 

INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ» δ.τ. «VELL GROUP A.E.». 

 

3) η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για την υπογραφή από το Δ.Σ. των 

εξής συμβάσεων της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ.: 

(α) Της σύμβασης αγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί 

Βασιλείου Βελλάνη Ραπτομηχαναί – Πλεκτομηχαναί - Ενδύματα Ανώνυμος Εμπορική & 

Βιομηχανική Εταιρεία», σύμφωνα με τους όρους του από 22/01/2007 προσυμφώνου, οι οποίοι 

έχουν ήδη ανακοινωθεί και 

(β) Της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πενταετούς διάρκειας του κ. Σπυρίδωνος Τασόγλου, ως 

συμβούλου διοίκησης της Εταιρείας. 

 
 

Μεταμόρφωση Αττικής, 6 Μαρτίου 2007 
 

Για τη «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» 
 

Ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. 

Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός 

Διευθυντής 

Ο Προϊστάμενος 

Λογιστηρίου 

 

 

 

   

Κωνσταντίνος Β. 

Βελλάνης 

Σοφοκλής Β. 

Βελλάνης 

Θεόδωρος Ι. 

Βερβαινιώτης 

Αλέξανδρος Γ. 

Τερεζάκης 

Ξ 140505 Σ 564220 Τ 105277 Ν 148043 
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