Γ.E. ∆HMHTPIOY ANΩNYMH EMΠOPIKH ETAIPEIA
AP.M.A.E.15353/06/B/87/07
E∆PA: KHΦIΣOY 6 - 1 22 42 AIΓAΛEΩ

ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ ΠEPIO∆OY AΠO 01 IANOYAPIOY 2012 - 31 MAPTIOY 2012
(Σύµφωνα µε την Aπόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς)
(Tα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε EYPΩ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.E. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιουδήποτε 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 επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Eταιρείας :
http://www.gedsa.gr
Hµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Oικονοµικών Kαταστάσεων:
30 Mαϊου 2012
Oρκωτός ελεγκτής - λογιστής :
Kωνσταντίνος M. Λώλος - AM ΣOEΛ 13821
Eλεγκτική Eταιρεία :
ΣOΛ A.E.O.E.
Tύπος Έκθεσης Eπισκόπησης :
∆εν απαιτείται

ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 30.811.317,03
Eπενδύσεις σε ακίνητα
13.340.572,14
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
13.043.669,84
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.771.457,06
Aποθέµατα
8.071.713,38
Aπαιτήσεις από πελάτες
13.155.606,04
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
7.602.904,60
--------ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
90.797.240,09
==========
I∆IA KEΦAΛAIA & YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο
26.307.991,64
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-11.175.325,43
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 15.132.666,21
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
129.370,61
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β)
15.262.036,82
==========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
22.610.815,56
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρ.
5.144.971,97
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
38.314.251,96
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
9.465.163,78
---------Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
75.535.203,28
==========
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN
& YΠOXPEΩΣEΩN (γ) + (δ)
90.797.240,09
==========

30.824.481,32
13.340.572,14
13.106.170,01
4.780.174,40
8.702.517,22
20.016.215,25
9.377.212,07
--------100.147.342,41
==========

13.631.035,91 13.483.019,00
13.340.572,14 13.340.572,14
11.422.466,03 11.461.949,31
6.889.286,31
6.890.946,78
5.494.924,60
5.969.462,39
14.663.515,91 20.503.162,91
-11.323.836,03
--------- -13.577.148,12
--------76.765.636,93 85.226.260,65
========== ==========

22.161.627,04
-9.033.344,55
13.128.282,49
220.857,53
---------13.349.140,02
==========
27.884.204,31
5.078.501,47
43.924.775,89
9.910.720,72
---------86.798.202,39
==========

26.307.991,64 22.161.627,04
-8.860.474,20
-7.506.634,74
17.447.517,44 14.654.992,30
0,00
0,00
---------- ---------17.447.517,44
14.654.992,30
========== ==========
15.852.374,58 20.996.748,83
3.647.200,05
3.594.948,68
30.824.487,00 35.040.189,71
8.994.057,86 10.939.381,13
---------- ---------59.318.119,49
70.571.268,35
========== ==========

----------

100.147.342,41

==========

---------- ----------

76.765.636,93

85.226.260,65

========== ==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
31.03.2012
31.03.2011
31.03.2012
31.03.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2012 & 01.01.2011 αντίστοιχα)
13.349.140,02
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-2.185.698,40
Aυξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
4.098.595,20
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.03.2012 & 31.03.2011 αντίστοιχα)
15.262.036,82
==========

15.935.575,14
-1.773.633,03
2.386,80
---------14.164.328,91

==========

14.654.992,30

17.440.282,39

-1.306.070,06
-399.936,10
4.098.595,20
2.386,80
---------- ---------17.447.517,44

17.042.733,09

========== ==========

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 17 των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων.
2. Tο ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όµιλο και στην εταιρεία την 31.03.2012, έχει αναλυτικά ως εξής:
Όµιλος
Eταιρεία
Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
498.962,00
220.000,00
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 76 άτοµα για την εταιρεία και 108 για
τον όµιλο, ενώ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 23 άτοµα για την εταιρεία και 126 άτοµα για τον όµιλο.
4. Oι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2012 - 31.03.2012 και τα υπόλοιπα κατά την 31.03.2012, µε τα συνδεδεµένα
µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε ε
Όµιλος
Eταιρεία
α) Eισροές
600,00
465.135,03
β) Eκροές
0,00
342.692,76
γ) Aπαιτήσεις
254.383,94 12.486.469,26
δ) Yποχρεώσεις
14,76 2.734.065,50
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
248.555,99
210.225,95
στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
369.415,29
211.148,45
ζ) Yποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
1.693.237,22 1.687.842,00
5. Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους αναφέρονται στη σηµείωση 4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. ∆εν υπήρξε µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης.
6. Στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνονται η κατά 95% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.” και
η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ενοποιούµενης “DELTA HOTELIA A.E.”, “S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.” (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων ).
7. Tα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου (1.1.2011-31.03.2011) για την εταιρεία, δεν είναι συγκρίσιµα, διότι δεν περιλαµβάνουν την κατά 100% θυγατρική εταιρεία “Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.” η οποία απορροφήθηκε από τη
µητρική την 30.06.2011.
8. H αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά E 4.146.364,60 προήλθε από τη µετατροπή 5.810 οµολογιών σε
12.195.190 µετοχές της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου (Μ.Ο.∆.), την 31.03.2012 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 9 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων ).
9. Tην 28.05.2012 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας η οποία αποφάσισε την τροποποίηση των όρων τριών οµολογιακών δανείων που έχουν συναφθεί µεταξύ της εταιρείας και της τράπεζας “EFG EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε.” (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 18 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων).

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣO∆ΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
1.1-31.03.2012
1.1-31.03.2011
1.1-31.03.2012 1.1-31.03.2011
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
Kύκλος εργασιών
6.286.786,98
Mικτά κέρδη / (ζηµίες)
2.122.290,91
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσµάτων
-478.093,68
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
-1.916.098,42
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A)
-2.185.698,40
- Iδιοκτήτες µητρικής
-2.094.211,48
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-91.486,92
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B)
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
µετά από φόρους (A) + (B)
-2.185.698,40
- Iδιοκτήτες µητρικής
-2.094.211,48
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-91.486,92
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους
ανά µετοχή - βασικά (σε ε)
-0,0323
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµ/τικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων
-91.899,46

6.685.666,84
2.212.164,44

5.648.009,82
1.866.389,26

100.385,23
12.999,82

-727.958,97
-1.921.076,75
-1.773.633,03
-1.737.530,48
-36.102,55
0,00

-158.426,64
-1.250.447,34
-1.306.070,06
-1.306.070,06
0,00
0,00

-492.753,82
-498.359,29
-399.936,10
-399.936,10
0,00
0,00

-1.773.633,03
-1.737.530,48
-36.102,55

-1.306.070,06
-1.306.070,06
0,00

-399.936,10
-399.936,10
0,00

-0,0331

-0,0201

-0,0076

-391.806,47

17.668,27

-489.465,62

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
Έµµεση µέθοδος
1.1-31.03.2012
1.1-31.03.2011
1.1-31.03.2012 1.1-31.03.2011
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-1.916.098,42
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις
386.194,22
Προβλέψεις
-74.062,59
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
-3.519,91
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1.441.524,65
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
630.803,84
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
7.791.545,01
(Mείωση) / αύξηση
υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-348.493,42
Mείον :
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβληµένα -783.132,17
Kαταβεβληµένοι φόροι
-56.134,34
---------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
7.068.626,87
λειτουργικές δραστηριότες (α)
==========
Eπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
0,00
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων
-310.529,85
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων
3.520,00
Tόκοι εισπραχθέντες
0,00
--------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότες (β)
-307.009,85
==========
Xρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Eισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
0,00
Eξοφλήσεις δανείων
-7.441.040,16
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
-106.990,27
--------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότες (γ)
-7.548.030,43
==========
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α+β+γ)
-786.413,41
Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα έναρξης περιόδου
4.195.824,42
---------Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα λήξης περιόδου
3.409.411,01
==========

-1.921.076,75

-1.250.447,34

-498.359,29

336.152,50
-98.306,04

176.094,91
-77.549,34

3.288,20
7.443,47

-20.901,44
1.170.431,00

-3.519,91
1.095.540,61

-12.532,96
32.892,60

801.520,61
-83.585,58

474.537,79
7.532.287,07

-213.388,63
124.145,94

1.730.694,05

-1.917.732,09

501.114,77

-1.259.573,20
-56.781,84

----------

-701.491,53
-8.074,05

----------

----------

598.573,31

5.319.646,12

-91.295,36

==========

==========

==========

7.431,12
-9.859,83

0,00
-284.628,63

0,00
-84,99

24.425,45

3.520,00

1.119,38

13.427,37
---------

0,00
---------

13.026,76
---------

35.424,11

-281.108,63

14.061,15

==========

==========

==========

2.261.042,77
0,00

0,00
-5.550.974,99

0,00
-1.000.000,00

-63.298,07
---------

-84.425,27
---------

0,00
---------

2.197.744,70

-5.635.400,26

-1.000.000,00

==========

==========

==========

2.831.742,12

-596.862,77

-1.077.234,21

4.222.591,05

----------

3.889.417,73

----------

----------

7.054.333,17

==========

3.292.554,96

==========

Aιγάλεω, 30 Mαϊου 2012
O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOE∆POΣ

O OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ

O ΠPOΪΣTAMENOΣ ΛOΓIΣTHPIOY

ΓEΩPΓIOΣ E. ∆HMHTPIOY
P 225253

APIΣTOTEΛHΣ Π. AΪBAΛIΩTHΣ
AB 576337

ΠANAΓIΩTHΣ ∆. ΣOΛΩMOΣ
X 581720

AΛEΞAN∆POΣ Γ. TEPEZAKHΣ
AZ 541538

ΠPIΣMA 210 92 11 400

-35.899,46
0,00

1.194.459,39

117.225,18

==========

www.prismadv.gr

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
31.03.2012
31.12.2011
31.03.2012
31.12.2011

