Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΟΥ 6 - 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε ΕΥΡΩ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο)
Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών
καταστάσεων

: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενική Γραμ/τεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων ΑΕ & Αθλητικών ΑΕ
: http://www.gedsa.gr

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

: 29 Σεπτεμβρίου 2017
: ΕΥΘΥΜΙΑ Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 15411

Ελεγκτική Εταιρία

: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ελεγκτών

: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2016

30.6.2017

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.6.2017

30.6.2016

30.6.2017

30.6.2016

-16.688.902,83

-10.533.664,44

-13.135.801,59

-6.969.376,88

-1.104.790,43

-3.293.963,56

-627.732,15

-2.395.622,25

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

(01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)

7.018.469,11

7.113.385,58

5.644.030,22

5.730.346,92

43.381,58

43.381,58

43.381,58

43.381,58

10.089.481,05

10.174.826,90

2.202,68

9.859.715,13

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00

0,00

0,00

390.597,30

348.175,56

4.952.375,50

3.339.439,68

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων

0,00

0,00

-979.186,39

0,00

4.852.893,90

5.637.505,12

2.015.043,51

5.022.279,26

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

10.013.975,47
1.943.137,03

8.991.171,88
1.558.668,61

2.327.718,75
1.045.522,88

10.048.280,69
1.462.584,59

-17.793.693,26

-13.827.628,00

-14.742.720,13

-9.364.999,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

34.351.935,44

33.867.115,23

16.030.275,12

35.506.027,85

Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστ/τες)

(30.6.2017 και 30.6.2016 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

26.307.991,64
-43.914.159,51

26.307.991,64
-42.818.435,28

26.307.991,64
-41.050.711,77

26.307.991,64
-39.443.793,23

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

-17.606.167,87
-187.525,39

-16.510.443,64
-178.459,19

-14.742.720,13
0,00

-13.135.801,59
0,00

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

-17.793.693,26

-16.688.902,83

-14.742.720,13

-13.135.801,59

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

4.046.117,75

5.737.739,93

4.046.117,75

5.737.739,93

Αποσβέσεις

192.235,80

225.730,38

89.019,88

154.537,46

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.984.839,54

4.154.239,79

2.401.039,53

3.732.084,74

Προβλέψεις

407.288,69

1.699.625,78

465.602,52

1.354.447,00

22.497.676,92
21.616.994,49

21.548.374,19
19.115.664,15

12.978.569,91
11.347.268,06

21.116.320,45
18.055.684,32

-218.153,33

-52.973,59

-70.589,10

-52.893,08

59.416,46

10.364,81

20,01

-81,44

1.292.427,91

1.431.596,22

1.054.181,99

1.369.435,40

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

52.145.628,70

50.556.018,06

30.772.995,25

48.641.829,44

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

34.351.935,44

33.867.115,23

16.030.275,12

35.506.027,85

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

1.1.2017
30.6.2017

1.1.2016
30.6.2016

1.1.2017
30.6.2017

1.1.2016
30.6.2016

-1.263.106,10

-3.314.723,49

-873.785,62

-2.395.505,55

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

784.611,22

-845.830,96

755.392,86

-1.038.273,41

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-972.233,36

-3.958.129,40

3.765.518,33

-4.328.292,16

2.411.187,47

2.271.226,02

-817.770,50

2.156.287,84

-1.207.008,46

-1.578.321,77

-1.010.826,29

-1.517.564,40

1.486.666,30

-4.111.436,00

3.356.764,08

-4.297.902,34

0,00

-70.000,00

-24.006,62

0,00

-12.221,49

-12.593,63

-1.911,86

-12.593,63

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

1.
Το θέμα έμφασης της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στη δυνατότητα επιχειρηματικής συνέχειας της δραστηριότητας του ομίλου και της εταιρείας.
(βλ. Σημείωση 2.2 Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης).
2.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 15 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
3.
Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όμιλο την 30/06/2017 για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 236.962,00 ευρώ.
4.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 22 άτομα για την εταιρεία και 74 για τον όμιλο, ενώ στο τέλος της προηγούμενης
περιόδου ήταν 67 άτομα για την εταιρεία και 78 άτομα για τον όμιλο.
5.
Οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01/01/2017-30/06/2017 και τα υπόλοιπα κατά την 30/06/2017, με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24,
έχουν ως εξής:
Όμιλος

Ποσά σε €
α) Εισροές

477.482,65

β) Εκροές

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

Εταιρεία

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

7.030.349,86

228,00

37.595,29

228,00

190,00

-11.993,49

-44.998,34

-25.690,48

-12.403,63

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

1.596,60

141.451,26

γ) Απαιτήσεις

589.623,83

2.321.358,77

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

δ) Υποχρεώσεις

620.768,36

2.853.603,86

ε) Συναλλαγές & Αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης

322.579,96

221.432,69

Εξοφλήσεις δανείων

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

62.962,78

38.153,34

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

60.284,06

49.371,35

6.
Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημείωση 4 Εξαμηνιαίας
Οικονομικής Έκθεσης.
7.
Στην ενοποίηση δεν περιλαμβάνονται α) η κατά 95% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) η κατά 100% θυγατρική
εταιρεία «S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.» (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 4 Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης).
8.
Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, ποσού €230.188,50 για τον όμιλο και €230.647,70 για την εταιρεία, αφορούν αποτίμηση στην εύλογη αξία διαθεσίμων προς
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων.
9.
Η εταιρεία κατέχει 250.000 ίδιες μετοχές αξίας κτήσεως € 85.000.
10.
α) Την 28/3/2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου εμπορίας και τεχνικής υποστήριξης της Εταιρείας και την εισφορά
του στην νεοϊδρυθείσα κατά, 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, ενέκρινε την καταρτισθείσα λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία 31.12.2016, καθώς και
την έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου κλάδου. Η παραπάνω απόσχιση ολοκληρώθηκε την 19/5/2017. Τέλος ενέκρινε την
αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Σοφοκλή Βελάνη από τον κ. Ιωάννη Βελάνη.
β) Από 01/01/2017 διακόπηκε η σύμβαση διανομής μεταξύ της Μητρικής και της κατά 100% θυγατρικής SSM ΑΕ (πρώην Αφοί Β. Βελλάνη ΑΒΕΕ) των προϊόντων με
το σήμα Singer και επανήρθε στην κατά 100% θυγατρική SSM ΑΕ, η οποία είναι ο αντιπρόσωπος και αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων «Singer» στην Ελλάδα.
γ) Την 27/6/2017 η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ογδόντα πέντε
χιλιάδων Ευρώ (85.000 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 77.376.446 σε 77.126.446 ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 250.000 ιδίων μετοχών της
Εταιρείας η οποία εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με την απόφαση 848131/17-7-2017 .

0,00

4.254.458,11

0,00

4.417.014,90

-1.438.693,22

0,00

-3.394.679,07

0,00

Μείωση / (αύξηση) λογαριασμών δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων

-69.907,31

0,00

-12.061,79

0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

-94.212,04

0,00

-94.212,04

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-1.602.812,57

4.254.458,11

-3.500.952,90

4.417.014,90

-128.139,76
348.396,03

98.023,77
201.401,49

-169.879,30
287.159,00

106.708,93
135.593,63

220.256,27

299.425,26

117.279,70

242.302,56

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

δ) Την 26/07/2017 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την από 3.7.2017 ανασυγκρότηση του Δ.Σ., εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας, αποτελούμενο από επτά (7) μέλη και αποφάσισε την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4449/2017.
ε) Την 25/09/17 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την παροχή εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών της για τραπεζικές
χρηματοδοτήσεις μέχρι του ποσού των 4.000.000,00 ευρώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1.2017 - 30.6.2017

1.1.2016 - 30.6.2016

1.1.2017 - 30.6.2017

1.1.2016 - 30.6.2016

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών

13.785.059,91

14.501.684,89

7.177.303,06

4.415.075,88

4.377.659,49

502.928,44

4.322.833,81

-6.216,90

-1.898.313,27

262.885,70

-1.053.228,45

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων

-1.263.106,10

-3.314.723,49

-873.785,62

-2.395.505,55

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Κατανέμονται σε:

-1.334.978,93

-3.294.029,56

-858.379,85

-2.395.688,25

-1.325.912,73

-3.265.636,73

-858.379,85

-2.395.688,25

-9.066,20

-28.392,83

0,00

0,00

230.188,50

66,00

230.647,70

66,00

-1.104.790,43

-3.293.963,56

-627.732,15

-2.395.622,25

-1.095.724,23

-3.265.570,73

-627.732,15

-2.395.622,25

-9.066,20

-28.392,83

0,00

0,00

-0,0172

-0,0423

-0,0111

-0,0311

0,0000

-0,0419

0,0000

-0,0307

348.505,62

164.938,21

615.788,15

501.306,01

186.018,90

-1.672.582,89

351.905,58

-898.690,99

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων

- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προσαρμοσμένα (σε €)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων συνολικών
αποσβέσεων και προβλέψεων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

14.123.075,62

Αιγάλεω, 30 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ

ΑΔΤ ΑΚ 648882

ΑΔΤ Χ 656694

ΑΔΤ Χ 581720

ΑΔΤ ΑΖ 541538
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 19228

