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Πνζά εθθξαζκέλα ζε € Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 30.6.2013 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2012

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ 

Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 33.400.426,58 32.038.910,35 14.621.872,47 14.703.763,78 (01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα) 13.730.565,60 13.349.140,02 13.881.854,44 14.654.992,30

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 13.340.572,14 13.340.572,14 13.340.572,14 13.340.572,14 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζη/ηεο) -4.482.725,84 -4.604.630,21 -2.869.678,74 -2.236.999,85

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12.656.043,78 12.777.247,88 11.131.740,37 11.220.979,30 Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 4.082.375,38 0,00 4.082.375,38

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.338.999,02 4.556.651,29 6.419.544,69 6.638.674,95 ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ

Απνζέκαηα 11.246.543,25 9.929.606,19 9.355.069,42 8.012.414,34 (30.06.2013 θαη 30.06.2012 αληίζηνηρα) 9.247.839,76 12.826.885,19 11.012.175,70 16.500.367,83

Απαηηήζεηο από πειάηεο 15.882.091,21 16.777.707,12 17.773.031,55 19.237.306,87

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.270.700,68 6.208.602,99 7.272.460,87 8.542.360,79

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 95.135.376,66 95.629.297,96 79.914.291,51 81.696.072,17

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μεηνρηθό Κεθάιαην 26.307.991,64 26.307.991,64 26.307.991,64 26.307.991,64

Λνηπά ζηνηρεία Ιδίσλ Κεθαιαίσλ -16.954.704,07 -12.690.904,92 -15.295.815,94 -12.426.137,20

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 9.353.287,57 13.617.086,72 11.012.175,70 13.881.854,44 Πνζά εθθξαζκέλα ζε € ΟΜΗΛΟ  ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο (β) -105.447,81 113.478,88 0,00 0,00 1.1.2013 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2012

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ (γ) = (α) + (β) 9.247.839,76 13.730.565,60 11.012.175,70 13.881.854,44 30.06.2013 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2012

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 22.806.249,52 22.784.026,20 16.503.058,32 16.188.245,00 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 6.498.412,24 5.076.378,10 4.104.580,33 3.592.656,96 Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) -3.576.168,56 -4.297.542,56 -2.302.602,37 -2.140.168,79

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 36.839.712,93 37.171.850,82 31.421.329,99 32.562.053,29 Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 19.743.162,21 16.866.477,24 16.873.147,17 15.471.262,48 Απνζβέζεηο 830.469,66 781.884,73 428.725,09 353.079,22

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 85.887.536,90 81.898.732,36 68.902.115,81 67.814.217,73 Πξνβιέςεηο 734.245,37 910.689,04 516.064,00 440.513,98

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 95.135.376,66 95.629.297,96 79.914.291,51 81.696.072,17 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 581.703,11 0,00 581.703,11 0,00

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 244.542,23 1.755,14 241.028,23 1.755,14

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.833.644,86 3.097.122,21 2.382.632,24 2.373.324,77

Πλέον/ μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες

ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ -1.466.937,06 -2.567.792,29 -1.492.655,08 -2.501.864,26

Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ 1.514.615,33 6.706.078,84 1.777.362,18 5.263.820,21

(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 2.817.645,30 9.997.035,61 -268.865,43 7.186.582,45

Μείνλ:

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -2.757.357,56 -2.791.903,66 -2.303.160,96 -2.376.273,10

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη -19.644,05 -178.117,50 -19.644,05 -3.335,60

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηεριόηεηες (α) 1.736.758,63 11.659.209,56 -459.413,04 8.597.434,02

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απόθηεζε ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ θαη ινηπώλ επελδύζεσλ -100.000,20 0,00 -100.000,20 0,00

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ -2.074.686,43 -943.591,55 -257.984,49 -342.044,53

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ζπγαηξηθώλ, ζπγγελώλ, θνηλνπξαμηώλ & ινηπώλ επελδύζεσλ 0,00 8.579,72 0,00 8.579,72

Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
339,23 5.395,00 338,23 5.395,00

Σόθνη εηζπξαρζέληεο 0,00 36.060,45 0,00 28.777,82

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηεριόηεηες (β) -2.174.347,40 -893.556,38 -357.646,46 -299.291,99

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα/ αλαιεθζέληα δάλεηα 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -7.441.022,10 -10.294.100,35 -6.951.198,02 -7.874.432,84

Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) -146.167,00 -215.316,89 -98.169,00 -169.807,89

Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρεμαηοδοηικές δραζηεριόηεηες (γ) -587.189,10 -10.509.417,24 -49.367,02 -8.044.240,73

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Υξήζεο (α) + (β) + (γ) -1.024.777,87 256.235,94 -866.426,52 253.901,30

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 1.771.603,70 4.195.824,42 1.554.381,35 3.889.417,73

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 746.825,83 4.452.060,36 687.954,83 4.143.319,03

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. & Γηεπζύλωλ ύκβνπινο Ο Αληηπξόεδξνο Ο Οηθνλνκηθόο Γηεπζπληήο Ο Πξνϊζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

ΓΔΩΡΓΗΟ Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Π.ΑΪΒΑΛΗΩΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Γ. ΟΛΩΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Γ. ΣΔΡΔΕΑΚΖ

ΑΓΣ  ΑΚ 648882 ΑΓΣ  ΑΒ 576337 ΑΓΣ Υ 581720 ΑΓΣ  ΑΕ 541538

ΑΡ. ΑΓ. Α' ΣΑΞΖ 19228

(Σα θαηωηέξω πνζά αλαθέξνληαη ζε ΔΤΡΩ)

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07

ΔΓΡΑ: ΚΖΦΗΟΤ 6 - 122 42 ΑΗΓΑΛΔΩ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2013 έσο 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013

(ύκθσλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.04.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)

Αηγάιεω,  29 Απγνύζηνπ 2013

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ

εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή, όπνηε απηή απαηηείηαη.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πξόζζεηα ζηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €

1.1-31.06.2013 1.1-30.06.2012 1.4-30.06.2013 1.4-30.06.2012 1.1-31.06.2013 1.1-30.06.2012 1.4-30.06.2013 1.4-30.06.2012
Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Σσνετιδόμενες 

δραζηεριόηεηες

Κύθινο εξγαζηώλ 21.629.537,60 20.534.733,01 13.899.577,80 14.247.946,03 19.748.261,12 18.401.416,04 12.558.815,32 12.753.406,22

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 6.849.592,46 7.038.553,19 4.278.112,13 4.916.262,28 6.099.379,78 5.552.886,29 3.784.571,61 3.686.497,03

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ -269.474,94 -1.078.685,44 231.487,36 -600.591,76 549.564,63 354.910,88 635.260,70 513.337,52

Κέξδε (δεκηέο) πξν θόξσλ -3.576.168,56 -4.297.542,56 -1.756.544,46 -2.381.444,38 -2.302.602,37 -2.140.168,79 -1.116.548,35 -889.721,45

Κέξδε (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α) -3.882.737,52 -4.604.630,21 -1.738.991,34 -2.418.932,05 -2.337.725,11 -2.236.999,85 -1.094.742,36 -930.929,79

Καηανέμονηαι ζε:

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -3.663.810,83 -4.367.440,31 -1.668.286,03 -2.277.818,93 -2.337.725,11 -2.236.999,85 -1.094.742,36 -930.929,79

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -218.929,69 -237.189,90 -70.705,31 -141.113,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β) -599.988,32 0,00 -54.000,00 0,00 -531.953,63 0,00 -54.000,00 0,00

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β) -4.482.725,84 -4.604.630,21 -1.792.991,34 -2.418.932,05 -2.869.678,74 -2.236.999,85 -1.148.742,36 -930.929,79

Καηανέμονηαι ζε:

- Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο -4.263.799,15 -4.367.440,31 -1.722.286,03 -2.277.818,93 -2.869.678,74 -2.236.999,85 -1.148.742,36 -930.929,79

- Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο -218.926,69 -237.189,90 -70.705,31 -141.113,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέξδε κεηά από θόξνπο  αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €) -0,0553 -0,0614 -0,0223 -0,0291 -0,0372 -0,0314 -0,0149 -0,0113

Πξνζαξκνζκέλα (ζε €) -0,0523 -0,0571 -0,0211 -0,0318 -0,0352 -0,0293 -0,0141 -0,0135

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ

ζηνηρείσλ 1.270.125,64 630.787,32 1.358.219,05 722.686,78 1.483.806,72 1.077.990,10 1.356.255,84 1.060.321,83

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκ/ηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 560.994,72 -296.800,71 649.088,13 -204.901,25 978.289,72 707.990,10 850.738,84 690.321,83

ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 18 ηεο εμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. 

2. Σν πνζό ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζηνλ όκηιν θαη ζηελ εηαηξεία ηελ 30/06/2013, έρεη αλαιπηηθά σο εμήο: 

 

 Όκηινο Δηαηξεία 

Πξνβιέςεηο γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 475.474,60 238.512,60 

 

3. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ήηαλ 94 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία θαη 205 γηα ηνλ όκηιν, ελώ ζην ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπ ήηαλ 73 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία θαη 198 άηνκα  γηα ηνλ όκηιν. 

4. Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν 01/01/2013-30/06/2013 θαη ηα ππόινηπα θαηά ηελ 30/06/2013, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24, έρνπλ σο 

εμήο: 

 

Πνζά ζε € Όκηινο Δηαηξεία 

α) Δηζξνέο 1.200,00 1.675.046,41 

β) Δθξνέο 0,00 225.310,31 

γ) Απαηηήζεηο  257.664,94 11.258.353,41 

δ) Τπνρξεώζεηο  
258.382,94 784.708,75 

ε) πλαιιαγέο θαη Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ 

ηεο δηνίθεζεο 
323.465,42 323.282,92 

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 
97.375,02 88.469,98 

δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 

δηνίθεζεο 
548.556,25 548.097,99 

 

5. Οη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηεο εμακεληαίαο 

Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο. Γελ ππήξμε  κεηαβνιή ζηε κέζνδν ελζσκάησζεο. 

6. ηελ ελνπνίεζε δελ πεξηιακβάλνληαη ε θαηά 95% ζπγαηξηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ο.Δ.» θαη ε θαηά 100%  ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο 

ελνπνηνύκελεο  «DELTA HOTELIA A.E.», « S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L. » (αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε ζεκείσζε 4 ηεο εμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο 

Έθζεζεο). 

7.  Σα πνζά θαη ε θύζε ησλ ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδσλ κεηά από θόξνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

 

 

 

 

 

 

8. Σα παξαηηζέκελα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ (Απνηειέζκαηα Α΄ εμακήλνπ 2012) ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Μεηξηθήο, δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ (Α΄ εμάκελν 2013) δηόηη δελ πεξηιακβάλνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ θαηά 100% ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ 

«SIBA ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ», θαη «DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΣΙΑΣΟΡΙΩΝ» νη νπνίεο ζπγρσλεύζεθαλ κε απνξξόθεζε ηελ 31.12.2012 κε εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνύ ηελ 30.6.2012  θαη παξνπζηάζηεθαλ γηα πξώηε θνξά 

ελζσκαησκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο ηελ 31.12.2012 (αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 4 ηεο εμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Φύζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδωλ κεηά από θόξνπο Όκηινο Δηαηξεία 

Κέξδε / (δεκίεο) απνηίκεζεο δηαζεζίκσλ πξνο πώιεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ 
54.000,00 54.000,00 

Πξνζαξκνγή αλαβαιιόκελνπ θόξνπ απνζεκαηηθώλ εύινγεο αμίαο 545.988,32 477.953,63 

http://www.gedsa.gr/

