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Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Ζ παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηελ ππ’
αξηζκφλ 7/448/11.10.2007 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη
πεξηιακβάλεη:
(α) Γειψζεηο Δθπξνζψπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
(β) Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2012 - 30.06.2012
(γ) Έθζεζε Δπηζθφπεζεο Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή
(δ) Σηο Δμακεληαίεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηφδνπ 01.01.2012 - 30.06.2012
(ε) ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ 1.1.2012 - 30.06.2012
Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 01.01.2012 - 30.06.2012 είλαη εθείλε
πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ, ηελ 29ε Απγνχζηνπ 2012.
Ζ παξνχζα Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηφδνπ 01.01.2012 - 30.06.2012 είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.gedsa.gr, φπνπ θαη ζα παξακείλεη ζηε δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπληάμεσο θαη δεκνζηνπνηήζεσο ηεο.
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Ι. ΓΗΛΩΔΙ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ (ΜΔΛΩΝ) ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
(ζύκθσλα κε ην Άξζξν 5, §2(γ) ηνπ Ν. 3556/2007)
Οη θάησζη ππνγξάθνληεο, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»:




Γεψξγηνο Δπαγγ. Γεκεηξίνπ,
Αξηζηνηέιεο Π. Ατβαιηψηεο,
Αλαζηάζηνο Β. Καηζίξεο,

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ & Γηεπζχλσλ χκβνπινο,
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δληεηαικέλνο χκβνπινο

Τπφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά καο, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξ. 2 ηνπ Ν. 3556/2007
θαη νξηζζέληεο εηδηθψο πξνο ηνχην κε ηελ απφ 29/08/2012 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο αλψλπκεο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», (εθεμήο θαη σο
«Δηαηξεία» ή «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.») φηη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε:
Οη ζπλεκκέλεο εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3
έσο 5 ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007.
Ζ ζπλεκκέλε εμακεληαία έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνχληαη απφ ηελ παξάγξαθν 6, ηνπ Άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3556/2007.
Οη ζπλεκκέλεο εμακεληαίεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε εμακεληαία νηθνλνκηθή
έθζεζε, είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 29εο
Απγνχζηνπ 2012.
Αηγάιεσ, 29ε Απγνύζηνπ 2012
Οη δεινύληεο
Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ο Δληεηαικέλνο ύκβνπινο

Γεώξγηνο Δπαγγ. Γεκεηξίνπ

Αξηζηνηέιεο Π. Ατβαιηώηεο

Αλαζηάζηνο Β. Καηζίξεο

ΑΓΣ Ρ225253

ΑΓΣ ΑΒ576337

ΑΓΣ Π764963
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ΙΙ. ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (εθεμήο θαινχκελε θαη σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηελ
ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2012 (01.01.2012 - 30.6.2012). H Έθζεζε ζπληάρζεθε
θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ Ν. 3556/2007 (ΦΔΚ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο θαη’
εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζεο εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο (7/448/11.10.2007 θαη 1/434/2007).
Ζ Έθζεζε δηαιακβάλεη θαηά ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο νπζηαζηηθφ (ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο), φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο – ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ θαη ινηπέο ηζρχνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο – θαη
απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπλάξηεζε κε ην κέγεζνο
θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο, δηαιακβάλεη θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο - φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη
αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο - πξνθεηκέλνπ λα εμάγεηαη κηα νπζηαζηηθή θαη
εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξήζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» (εθεμήο θαινχκελεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο
σο «Eηαηξεία»), θαζψο θαη ηνπ Οκίινπ [ζηνλ νπνίν Όκηιν, πεξηιακβάλνληαη εθηφο ηεο Δηαηξείαο θαη νη
ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ (ζπγαηξηθέο) εηαηξείεο (α) αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ, ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ &
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100%, (β) ε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL», ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99%, (γ) ε
αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,964%, (δ) ε αλψλπκε εηαηξεία
κε ηελ επσλπκία «DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ
ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ» ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,98%, (ε) ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 79,95%, (ζη) ) ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«APPLICATIONS
SERVICE
PROVIDERS
ΔΜΠΟΡΗΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ζηελ νπνία ε
Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 65%], κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο (κε ελνπνηεκέλα) νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο
Δηαηξείαο, κφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο. Σαπηνρξφλσο ε παξνχζα Έθζεζε πεξηγξάθεη ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη
ε Δηαηξεία θαη νη ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρεηξήζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.
Ζ παξνχζα Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ινηπά
απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο ζηελ Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ηελ πεξίνδν
ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηεο ρξήζεσο 2012 θαη ρσξίδεηαη ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ έρνπλ φπσο αθνινπζνχλ:
Α.

Οηθνλνκηθόο Απνινγηζκόο 1νπ Δμακήλνπ 2012

11.
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ θαηά ην 1ν εμάκελν 2012 αλήιζε ζε €20.535 ρηι έλαληη € 22.363 ρηι
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά, 8,18% πεξίπνπ.
Ο θύθινο εξγαζηώλ ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ δηακνξθώζεθε σο εμήο:
(α)
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν αλήιζε ζε € 18.401 ρηι. έλαληη € 19.722 ρηι
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά, 6,70% πεξίπνπ.
(β)
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο «ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.» γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν αλήιζε ζε €151
ρηι..έλαληη €2.562 ρηι ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά, 94.10% πεξίπνπ.
(γ)
Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο «G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL» γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν αλήιζε ζε
€2.356 ρηι. έλαληη € 2.183 ρηι ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 7,92%.
δ) Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.» γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν αλήιζε ζε €351 ρηι έλαληη €304 ρηι
ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 15,46%.
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(ε) Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο «DELTA HOTELIA Α.Δ.» γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν αλήιζε ζε € 442 ρηι έλαληη
€1.400 ρηι ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 68,42%.
(ζη) Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο «CAPO DI CORFU Α.Δ.» γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν αλήιζε ζε € 824 ρηι έλαληη
€165,5 ρηι ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 397,89%.
(δ) Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Δ.» γηα ηελ επίκαρε πεξίνδν
αλήιζε ζε €131 ρηι έλαληη €175,5 ρηι ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011 παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 25,36%.
Ζ κείσζε θαηά 94,10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.»
νθείιεηαη θπξίσο ζην φηη ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ δχν εηαηξεηψλ επαλεμέηαζαλ ην ζέκα ησλ ζπλεξγεηψλ ηνπο
ζηα πιαίζηα ηνπ Οκίινπ, θαη κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο, ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ηελ ελίζρπζε
ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζπγαηξηθήο κε κέζα ηεο κεηξηθήο, θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ
Οκίινπ, ε Δηαηξεία θαη ε αλσηέξσ ζπγαηξηθή ηεο πξνρψξεζαλ ζηε ζχλαςε ηνπ απφ 1-4-2011 Ηδησηηθνχ
πκθσλεηηθνχ πλεξγαζίαο, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ε ζπγαηξηθή κεηέθεξε ζηελ Δηαηξεία κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
πνπ είρε αλαπηχμεη ζηα πιαίζηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζήκαηνο SINGER.
H αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «CAPO DI CORFU Α.Δ.» θαηά € 658,5 ρηι. ή
397,89% νθείιεηαη ζηελ κεηαβνιή ηεο εθκεηάιιεπζεο απφ 01/01/2012 ηνπ μελνδνρείνπ ηεο ζηελ Κέξθπξα.
πγθεθξηκέλα απφ 01/01/2012 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Capo Di Corfu αλέιαβε ε ίδηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
μελνδνρείνπ ηεο, ελψ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, ε εηαηξεία είρε εθκηζζψζεη ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν θαη
παξνπζίαδε έζνδα απφ κηζζψκαηα.
Γεληθφηεξα ε κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηφζν ζε επίπεδν νκίινπ φζν θαη ζε επίπεδν εηαηξείαο, νθείιεηε
θπξίσο ζηε κεηάζεζε ησλ πσιήζεσλ ζε επφκελε πεξίνδν, εμαηηίαο εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξέαζαλ ηελ αγνξά
(φπσο γηα παξάδεηγκα παξαηεηακέλε πεξίνδνο εθινγψλ).
2. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ θαηά ην 1ν εμάκελν ηνπ 2012 αλήιζαλ ζε € 7.088 ρηι. έλαληη € 7.896 ρηι.
θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 10,23%.
Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο Δηαηξείαο θαηά ην 1ν εμάκελν ηνπ 2012 αλήιζαλ ζε € 5.820 ρηι. έλαληη € 5.627
ρηι. θαηά ην 1ν εμάκελν 2011, παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 3,42%,
3. Οη δεκηέο πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ ην 1ν εμάκελν ηνπ
2012 αλήιζαλ ζε € 1.079 ρηι. έλαληη θεξδψλ € 760 ρηι. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
Σα θέξδε πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο ην 1ν εμάκελν ηνπ
2011 αλήιζαλ ζε € 355 ρηι. έλαληη θεξδψλ € 1.499 ρηι. θαηά ην 1ν εμάκελν 2011.
4. Οη δεκηέο πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ ηνπ
Οκίινπ ην 1ν εμάκελν ηνπ 2012 αλήιζαλ ζε € 297 ρηι. έλαληη θεξδψλ € 1.289 ρηι. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν
ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ ηεο Δηαηξείαο ην 1ν εμάκελν ηνπ 2012αλήιζαλ ζε € 708 ρηι.
έλαληη θεξδψλ € 1.782 ρηι. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
5. Σα Καζαξά Απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ (κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο) θαηά ην 1ν εμάκελν
ηνπ 2012αλήιζαλ ζε δεκίεο € 4.367 ρηι. έλαληη δεκηψλ € 1.903 ρηι. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα Καζαξά Απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο (κεηά από θόξνπο) θαηά ην 1ν εμάκελν ηνπ
2012 αλήιζαλ ζε δεκίεο € 2.237ρηι. έλαληη δεκηψλ € 248 ρηι. θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο.
6.

Οη ζπγαηξηθέο παξνπζίαζαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα:

6.1.
ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ. Εεκηά πξν θφξσλ € 548 ρηι. ηελ 30.06.2012, έλαληη δεκηψλ
€ 677 ρηι ηελ 30/06/2011 θαη κεηά απφ θφξνπο δεκία € 686 ρηι. έλαληη δεκηψλ €673 ρηι αληηζηνίρσο.
6.2.
G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL Εεκηά πξν θφξσλ θαη κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
147 ρηι ηελ 30.06.2012, έλαληη δεκηψλ € 106 ηελ 30/6/2011
6.3.
SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. Εεκηά πξν θφξσλ € 102 ρηι ηελ 30.06.2012, έλαληη δεκηψλ € 112 ρηι ηελ
30/06/2011 θαη κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δεκία € 145ρηι έλαληη δεκηψλ €138 ρηι. αληηζηνίρσο.
6

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.E.

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

6.4.
DELTA HOTELIA Α.Δ. Εεκηά πξν θφξσλ € 273 ρηι ηελ 30.06.2012, έλαληη δεκηψλ € 112 ρηι ηελ
30/06/2011 θαη κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δεκία € 282 ρηι έλαληη δεκηψλ € 234 ρηι
αληηζηνίρσο.
6.5.
CAPO DI CORFU Α.Δ. Εεκηά πξν θφξσλ € 957 ρηι. ηελ 30.06.2012, έλαληη δεκηψλ € 246 ρηι. ηελ
30/06/2011 θαη κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δεκία € 977 ρηι. έλαληη δεκηψλ € 364 ρηι
αληηζηνίρσο.
6.6.
APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Δ. Εεκηά πξν θφξσλ € 112 ρηι ηελ 30.06.2012, έλαληη
δεκηψλ € 102 ρηι ηελ 30/06/2011 θαη κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο δεκία € 114 ρηι έλαληη δεκηψλ €
102 ρηι. αληηζηνίρσο.
7.
ηε εκείσζε 12 ηεο Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο ππφ ηνλ ηίηιν «Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ», παξαηίζεληαη αλαιπηηθέο
επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο
νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.
Β.

εκαληηθά Γεγνλόηα θαηά ηε Γηάξθεηα ηνπ Α’ Δμακήλνπ 2012.
1. Μεηαηξέςηκν Οκνινγηαθό Γάλεην (Β΄ ζεηξά):

1.1. χκθσλα κε ηελ απφ 06.11.2007 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ απφ
25.10.2010, 14.01.2011, 23.02.2011, 11.03.2011 θαη 05.07.2011 απνθάζεσλ ηνπ Γ ηεο Δηαηξείαο, απνθαζίζηεθε
ε έθδνζε ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ κε δηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην Υ.Α. κε δηθαίσκα
πξνηίκεζεο ππέξ ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ, κε ηελ έθδνζε 21.040 κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο
€ 713,66 ε θάζε κία, γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ χςνπο κέρξη €15.015.406,40.
1.2. Ζ έθδνζε ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 ηνπ Ν. 3156/2003
θαη 3α ηνπ ΚΝ 2190/1920, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, πνπ
απνθαζίζηεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 06/11/2007, θαιχθζεθε θαηά
72,214% ζπγθεληξψλνληαο πνζφ Δπξψ 10.843.350,04, πνπ αληηζηνηρεί ζε 15.194 νκνινγίεο, νλνκαζηηθήο αμίαο
Δπξψ 713,66 αλά νκνινγία.
1.3. Σελ 31/03/2012, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία νη νκνινγηνχρνη κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ γηα ηξίηε θνξά ην
δηθαίσκα κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηνπο ζε κεηνρέο, αζθήζεθε ην δηθαίσκα κεηαηξνπήο 5.810 απφ ηηο 9.170
νκνινγίεο πνπ δελ είραλ κεηαηξαπεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο κεηαηξνπήο, κε έγγξαθε δήισζε ησλ
νκνινγηνχρσλ θαη θαηάζεζε ησλ νκνινγηψλ ζηελ εηαηξεία.
1.4. Σελ 02/04/2012 ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε
12.195.190 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,34 ε θαζεκία θαη ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο € 4.146.364,60.
Ζ παξαπάλσ αχμεζε πηζηνπνηήζεθε απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο ηελ 02/04/2012 θαη θαηαρσξήζεθε ζην ΜΑΔ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ ππ’ αξηζκ. Κ2-2304/18-4-2012 ζρεηηθή
αλαθνίλσζε.
1.5. Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζηηο 21/06/2012 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 12.195.190
λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη φξηζε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηελ 28
Ηνπλίνπ 2012.
1.6. Μεηά ηελ αλαθεξφκελε αλσηέξσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο
Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε € 26.307.991,64 θαη δηαηξείηαη ζε 77.376.446 θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ
κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,34.
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2. Απνθάζεηο Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο.
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 29/03/2012
Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 29/03/2012, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ έμη (6) κέηνρνη
θαη εθπξφζσπνη απηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 69,08% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο, ήηνη
45.032.630 θνηλέο κεηνρέο επί ζπλφινπ 65.181.256 θνηλψλ κεηνρψλ, απνθάζηζε νκφθσλα θαη πακςεθεί ηα
αθφινπζα:
(1) Δπί ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εγθξίζεθε νκφθσλα ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 («θνπφο
ηεο Δηαηξίαο») ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε σο εμήο:
«Άξζξν 2ν
θνπόο ηεο Δηαηξίαο
Με ηηο απφ 10/06/2008, 29/06/2010 θαη 29/03/2012 απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ,
κεηαβιήζεθε ν ζθνπφο ηεο εηαηξείαο κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο σο
εμήο:
Ο ζθνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:
1. ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε, παξαγσγή, εμαγσγή θαη ζπλαξκνιφγεζε κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ
απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ, πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, θιηκαηηζηηθψλ, ζπζηεκάησλ
θαη πξντφλησλ ςχμεο – ζέξκαλζεο, ζεξκαληηθψλ, ζεξκαληηθψλ ζπζηεκάησλ πεηξειαίνπ, ζεξκαληηθψλ
ζπζηεκάησλ pellet, αληιηψλ ζεξκφηεηαο, νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζθεπψλ, ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ αλαπαξαγσγήο –
εγγξαθήο ήρνπ θαη εηθφλαο θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ νηθηαθήο ή θαη επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο θαζψο θαη πάζεο
θχζεσο άιιεο νηθηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπζθεπέο, θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο αλαιψζηκα θαη αληαιιαθηηθά
ηνπο,
2. ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξαγσγή θαη εμαγσγή πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ ζηαζεξήο θαη
θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ή
αλαισζίκσλ ηνπο,
3. ε εκπνξία πάζεο θχζεσο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπζθεπψλ, ησλ εμαξηεκάησλ,
αληαιιαθηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ απηψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπο θαη ζπλαθψλ
ππεξεζηψλ,
4. ε παξαγσγή απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία ή ηξίηνπο, ε εηζαγσγή, εκπνξία, ζρεδίαζε, αλάπηπμε θαη εμαγσγή ή θαη
αλάιεςε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο, πάζεο θχζεσο ζπζθεπψλ, θαη επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ,
5. ε αλάιεςε ηεο δηαλνκήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ παξαγσγήο ηξίησλ νίθσλ, ζηελ Διιάδα ή
θαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πάζεο θχζεσο θαηαλαισηηθψλ εηδψλ,
6. ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, ζπληήξεζεο ή θαη επηζθεπήο ησλ πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ ηεο
Δηαηξείαο,
7. ε αλάιεςε γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ζπζθεπψλ, νη νπνίεο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ή είλαη εθηφο εγγχεζεο,
8. ε ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ θαη πάζεο θχζεσο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ,
9. ε κίζζσζε αθηλήησλ ηεο ηδηνθηεζίαο ή θαηνρήο ηεο Δηαηξείαο, πξνο θάζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν,
10. ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο,
11. ε εκπνξία θαη πψιεζε ησλ απφ ηελ Δηαηξεία παξαγνκέλσλ ή εκπνξεπνκέλσλ πξντφλησλ θαη εκπνξεπκάησλ,
κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο, ζε ηξίηα, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, είηε θαη' απνθνπή, είηε
κε βάζε ζπκβάζεηο πξνκεζείαο δηαξθνχο ραξαθηήξα, θαζψο θαη ε ελ γέλεη άζθεζε πάζεο εκπνξηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη πξάμεο, κε ηελ νπνία ζα πξνσζνχληαη νη εηαηξηθνί ζθνπνί,
12. ε εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ γεληθψο, ηα νπνία ζα αλαηίζεληαη κε νπνηαδήπνηε λφκηκε
δηαδηθαζία είηε ζε απηήλ απηνηειψο είηε ζε Κνηλνπξαμίεο ή εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ζηηο νπνίεο
απηή ζα ζπκκεηέρεη,
13. ε κε νπνηνλδήπνηε λφκηκν ηξφπν εθκεηάιιεπζε ηερληθψλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπάδεη ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο
ηεο ή ηεο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ θαη ε νπνία εθκεηάιιεπζε, ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ζα ηεο παξαρσξείηαη απφ
ηξίηνπο, κε νπνηνλδήπνηε επίζεο λφκηκν ηξφπν σο αληάιιαγκα γηα ηελ κε δηθέο ηεο δαπάλεο θαηαζθεπή ησλ ελ
ιφγσ ηερληθψλ έξγσλ,
14. ε αγνξά αθηλήησλ θαη ε κε ζθνπφ ην θέξδνο εθκίζζσζε ή πψιεζε απηψλ, θαζψο θαη ε αλέγεξζε νηθνδνκψλ
επί νηθνπέδσλ πνπ ζα αγνξάδεη ή επί νηθνπέδσλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηξίησλ, θαηά ην θξαηνχλ ζχζηεκα ηεο
αληηπαξνρήο θαη ε ελ ζπλερεία θαη παξάιιεια πξνο ηηο εξγαζίεο αλνηθνδνκήζεσο ή θαη κεηά ην πέξαο απηψλ
πψιεζε ή ε εθκίζζσζε απηψλ ζε ηξίηνπο ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθκεηάιιεπζε ή δηάζεζε ησλ απηνηειψλ
ηδηνθηεζηψλ πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζε ηξίηνπο ή κε ζθνπφ ην θέξδνο,
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15. ε κεζνιάβεζε γηα ζχλαςε ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ ζπκβάζεσλ αγνξψλ, πσιήζεσλ, αληαιιαγψλ, κηζζψζεσλ
αθηλήησλ, παξαρψξεζεο ηδηφθηεησλ θαη κε αθηλήησλ γηα αλνηθνδφκεζε επί αληηπαξνρήο κέξνπο ηνπ
αλεγεξζεζνκέλνπ ηνηνχηνπ θαη ζπλνκνινγήζεσο ρξεκαηηθψλ δαλείσλ ή ππφδεημε επθαηξίαο γηα ζχλαςε ηέηνησλ
ζπκβάζεσλ σο θαη ραξηνθπιαθίνπ θηεκαηηθψλ επελδχζεσλ,
16. ε παξαγσγή, εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή κνλσηηθψλ θαη ζηεγαλσηηθψλ πιηθψλ θαη ζπλαθψλ ρεκηθψλ
πξντφλησλ απφ πεηξειαηνεηδή θαη ινηπέο πξψηεο χιεο.
17. ε αμηνπνίεζε αηνιηθψλ, ειηαθψλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ κνξθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ηε
ζπκκεηνρή ζε επελδπηηθά ζρήκαηα θαη επηρεηξήζεηο, ε έξεπλα, ε ίδξπζε, ε θαηαζθεπή, ε ιεηηνπξγία θαη ε
εθκεηάιιεπζε κνλάδσλ παξαγσγήο αηνιηθήο, ειηαθήο ή βαζηζκέλεο ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή αλαλεψζηκεο
πεγήο ελέξγεηαο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα,
18. ε άζθεζε νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο άιισλ εηαηξεηψλ κε φκνηνπο ζθνπνχο, ζην εηαηξηθφ θεθάιαην
ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ή φρη,
19. ε αγνξά ή κίζζσζε εθηάζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ δηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ αμηνπνίεζεο ησλ
σο άλσ κνξθψλ ελέξγεηαο,
20. ε πξνκήζεηα, εκπνξία, δηαλνκή, εηζαγσγή θαη εμαγσγή θαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη γεληθά
εηδψλ πνπ δηαηίζεληαη ζε θαξκαθαπνζήθεο θαη θαξκαθεία,
21. ππεξεζίεο νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη θπθιψκαηνο δηαλνκήο απνζεκάησλ ηξίησλ (logistics),
22. ε θαηαζθεπή, εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή θσηηζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ιακπηήξσλ,
23. ε εκπνξία θαη εηζαγσγή επίπισλ ιεπθψλ εηδψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θνπδίλαο εζηηαηνξίσλ θαη μελνδνρείσλ θαη
ελ γέλεη ε εκπνξία θαη εηζαγσγή πξντφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ,
δαραξνπιαζηείσλ θαη θαθέ κπαξ,
24. ε αγνξά πξνο εθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ θαη ηειενπηηθψλ ηαηληψλ θαζψο θαη ε δηαλνκή
απηψλ,
25. ε εηζαγσγή, θαηαζθεπή, ελνηθίαζε θαη ελ γέλεη εθκεηάιιεπζε νινθιεξσκέλσλ νπηηθναθνπζηηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη εηδηθά ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξνρή θαη ιεηηνπξγία επηθνηλσληαθψλ, πιεξνθνξηαθψλ θαη
ςπραγσγηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ή νπηηθναθνπζηηθψλ δηθηχσλ θαη ινηπψλ ειεθηξηθψλ
εηδψλ πξνο ρξήζε μελνδνρείσλ, θαηνηθηψλ, λνζνθνκείσλ θαη άιισλ παξφκνησλ ρψξσλ.
Γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο ε Δηαηξεία δχλαηαη: (α) λα πξνβαίλεη ζε επελδχζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ, θηλεηψλ ή
αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ βηνκεραλνζηαζίσλ, κνλάδσλ παξαγσγήο, είηε κε αγνξά, είηε κε νξηζκέλνπ ή
ανξίζηνπ ρξφλνπ κίζζσζε, είηε κε δαλεηνδφηεζε, είηε θαη κε ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο, κε ζθνπφ ηελ
κνληκφηεξε εθκεηάιιεπζή ηνπο, (β) λα ζπκκεηέρεη ζε θαη ελαζρνιείηαη κε θαη αθφκε θαη λα ρξεκαηνδνηεί, κεξηθά
ή νιηθά, επηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, έξεπλεο θαη δηεζλή ζπλέδξηα, πνπ ζπλδένληαη νπσζδήπνηε ή κπνξνχλ λα
ππνβνεζήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο, (γ) λα ζπκκεηέρεη ζε θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθήο
επηρείξεζε εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ επηδηψθεη ηνπο ίδηνπο, παξεκθεξείο ή φρη ζθνπνχο ππφ νπνηνλδήπνηε
εηαηξηθφ ηχπν ή θνηλνπξαμία ή έλσζε πξνκεζεπηψλ θαη λα ζπγρσλεχεηαη κε άιιε εηαηξεία ή λα
απνξξνθά άιιε επηρείξεζε αηνκηθή ή εηαηξηθή ή θιάδν, νπνηνπδήπνηε εηαηξηθνχ ηχπνπ ή λα εηζθέξεη θιάδν ζε
πθηζηάκελε ή ζπληζηψκελε λέα εηαηξεία ή/θαη λα εμαγνξάδεη εηαηξηθά κεξίδηα ή ζπκκεηνρέο ή κεηνρέο ζε άιιεο
εηαηξείεο, λα ηδξχεη κφλε ή ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο κε νηνδήπνηε εηαηξηθφ
αληηθείκελν θαη ζθνπφ, (δ) λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκνεηδψλ
επηρεηξήζεσλ ή θνηλψλ πξνγξακκάησλ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, (ε) λα ζπκκεηέρεη ζε
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο δηεζλείο δηαγσληζκνχο πξνκήζεηαο ησλ παξαγνκέλσλ ή εκπνξεπνκέλσλ απφ απηήλ
πξντφλησλ, λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο, λα ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο νπνηαζδήπνηε
θχζεσο ηνπ Γεκνζίνπ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη
γεληθά Οξγαληζκψλ, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, κειεηψλ θαη γεληθψο έξγσλ παξνρήο ππεξεζηψλ σο αλαδφρνπ ή ππεξγνιάβνπ, (ζη) λα
ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή θνηλνπξαμίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή
εμσηεξηθνχ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ππνγξάθνπζα θάζε είδνπο ζπκβάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη ζπκβάζεηο
franchising ή λα αλαζέηεη κέξνο ή θαη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή θνηλνπξαμίεο
ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, (δ) λα επελδχεη ή θαη δηαζέηεη ηα εθάζηνηε δηαζέζηκά ηεο, επελδχνληαο ζε ηίηινπο,
ζηαζεξνχ ή θπκαηλνκέλνπ εηζνδήκαηνο, ζε ηίηινπο νκνιφγσλ, νκνινγηψλ ή θαη κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζε
ρξεκαηηζηήξηα ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, λα ζπλάπηεη ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο, λα πξνβαίλεη ζε πξάμεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, λα ζπλάπηεη ζπκβφιαηα
κειινληηθήο εθπιήξσζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ ή θαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα, λα απνθηά δηθαηψκαηα
πξναηξέζεσο ζε ζπκβφιαηα αγνξάο κεηνρψλ κε δηθαίσκα επαλαπψιεζεο (Reverse Stock Repo) ή θαη επαλαγνξάο
(Stock Repo) θαη ζε δαλεηζκφ ηίηισλ κεηνρψλ απφ ηελ ΔΣΔΔΠ ή θαη ζχκθσλα κε ηελ θεηκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή
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λνκνζεζία, (ε) λα ζπλάπηεη θαη θάζε άιιε ζχκβαζε πάζεο θχζεσο κε άιιεο εηαηξείεο γηα ηελ κνληκφηεξε ή
πξνζσξηλή εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, (ζ) λα δίδεη ηξηηεγγπήζεηο ή εγγπήζεηο ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηνο πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε ηνπ
εηαηξηθνχ ζθνπνχ, παξέρνπζα θάζε θχζεσο αζθάιεηεο, ελνρηθέο θαη εκπξάγκαηεο, λα δεηεί ηελ έθδνζε
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ή ελεγγχσλ πηζηψζεσλ ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα ππέξ ηξίησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ ή ελψζεσλ πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηνο πξνο φθεινο ηεο Δηαηξείαο θαη επφδσζε ηνπ
εηαηξηθνχ ζθνπνχ, (η) λα ελεξγεί σο αληηπξφζσπνο άιισλ νίθσλ, εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, ζπλαθψλ πξνο ηα
παξαπάλσ αλαθεξφκελα, (ηα) λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία νπνπδήπνηε ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή ή
θαη λα δηαζέηεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζε ηξίηνπο πξνο εμππεξέηεζε ησλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ, λα ηδξχεη ζπλεξγεία
επηζθεπψλ ησλ εκπνξεπνκέλσλ απφ απηή πξντφλησλ θαη (ηβ) λα αζθεί νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, εξγαζία ή
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο, εθφζνλ ζεσξεί φηη έηζη πξνσζείηαη θαη δηεπθνιχλεηαη ε επηδίσμε
ησλ πην πάλσ ζθνπψλ ηεο θαη λα ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ δηαξθψο ή πξφζθαηξα έρεη ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο
απηνχο».
(2) Δπί ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εγθξίζεθε νκφθσλα ε παξνρή άδεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν
23α παξ. 2 Κ.Ν. 2190/20, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ 26-9-2011 Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ν θ.
Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ, Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, πψιεζε ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ»,
ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξείαο, νθηαθφζηεο είθνζη δχν (822) νκνινγίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία δπλάκεη
ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ηεο, νλνκαζηηθήο αμίαο επηαθνζίσλ δέθα ηξηψλ Δπξψ θαη
εμήληα έμη ιεπηψλ (713,66 €) ε θάζε κία. Σν ηίκεκα γηα ηελ αλσηέξσ αγνξαπσιεζία αλήιζε ζην ζπλνιηθφ πνζφ
ησλ πεληαθνζίσλ νγδφληα έμη ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ είθνζη νθηψ Δπξψ θαη πελήληα δχν ιεπηψλ (586.628,52 €).
(3) Δπί ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ειεχζεξε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
παξηζηακέλσλ κεηφρσλ ρσξίο λα ππάξμνπλ αλαθνηλψζεηο ή ιήςε απνθάζεσλ επί άιισλ ζεκάησλ.
Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο 28/05/2012
Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 28/05/2012, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ ηξεηο (3)
κέηνρνη, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 50,19% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο, ήηνη 32.710.495 θνηλέο
κεηνρέο επί ζπλφινπ 65.181.256 θνηλψλ κεηνρψλ, απνθάζηζε νκφθσλα θαη πακςεθεί ηα αθφινπζα:
(1) Δπί ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο δηαδφρνπ, ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, ηεο
αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα νθηψ
Δπξψ (4.999.988 €), ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 22-2-2008 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδφζεθε θαη θαιχθζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη παξαρσξνχληαη
επηπξφζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο νκνινγηνχρνπο:
1) Να ζπζηαζεί εγθχξσο ελέρπξν, ππέξ ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», γηα
ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ, επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ ζα απνξξεχζνπλ απφ ζπλαθζεζφκελεο
ζπκβάζεηο κηζζψζεσο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ σο
κηζζσηή, θαη ζα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θηηζκάησλ/νξηδνληίσλ ή κε ηδηνθηεζηψλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί
επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1.2 ηνπ Γαλείνπ, πνζνχ
ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα νθηψ Δπξψ (4.999.988 €),
επί ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ γηα ινγαξηαζκφ
ησλ Οκνινγηνχρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 17.1 ηνπ Όξνπ 17 ηνπ Γαλείνπ, εληφο
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.
2) Να ζπζηαζεί εγθχξσο ελέρπξν, ππέξ ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», γηα
ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ, επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα απνξξεχζνπλ απφ ηελ επ’ νλφκαηί ηεο
θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-0111-0200368344 ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG
EUROBANK ERGASIAS A.E.», θαη ζηνλ νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη
10

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.E.

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

απφ ηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ, ζε εθηέιεζε ησλ νξηδνκέλσλ αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν κε ηίηιν
«Δθρψξεζε ιφγσ ελερχξνπ απαηηήζεσλ απφ κηζζψκαηα», ζε νπνηνδήπνηε πνζφ θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε
θαηάζεζε απηή.
Δπίζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε νκφθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: α) λα απνθαζίζεη
ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ φξσλ ησλ αλσηέξσ πξφζζεησλ εμαζθαιίζεσλ ηνπ
Γαλείνπ, πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα νθηψ Δπξψ
(4.999.988 €), θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθφ εηδηθφ ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ εμαζθαιίζεηο ηνπ
Γαλείνπ, β) λα απνθαζίζεη ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG
Eurobank Ergasias a.e.» θάζε ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Όξσλ ηνπ
Γαλείνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γαλείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ησλ νκνινγηψλ, γ) λα αλαζέζεη
πεξαηηέξσ ζε άιια πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ
ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηψλ, θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ.
(2) Δπί ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ
θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο δηαδφρνπ, ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, ηεο
αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ»), πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα Δπξψ
(4.999.980 €), ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 26-1-2009 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδφζεθε θαη θαιχθζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ απφ ηελ αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη παξαρσξνχληαη
επηπξφζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο νκνινγηνχρνπο:
1. Να εθρσξεζνχλ εγθχξσο ιφγσ ελερχξνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη
ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄
νλφκαηη ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο
Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεχζνπλ απφ ζπλαθζεζφκελεο ζπκβάζεηο κηζζψζεσο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο
καο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κηζζσηή θαη ζα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ή
κέξνο ησλ θηηζκάησλ/νξηδνληίσλ ή κε ηδηνθηεζηψλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο αξρηθά ηνπ
Δθδφηε θαη κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηνπ Δθδφηε απφ ηελ Δηαηξεία καο,
ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο καο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1.2 ηνπ Γαλείνπ, πνζνχ ηεζζάξσλ
εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα Δπξψ (€ 4.999.980,00), επί ηνπ νπνίνπ
έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ
Οκνινγηνχρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 17.1 ηνπ Όξνπ 17 ηνπ Γαλείνπ, εληφο ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.
2. Να εθρσξεζνχλ εγθχξσο ιφγσ ελερχξνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη
ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄
νλφκαηη ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ, νη απαηηήζεηο ηεο
Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεχζνπλ απφ ηελ επ’ νλφκαηη ηεο θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ. 0026-01110200368510 ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», ζηνλ
νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ, ζε
εθηέιεζε ησλ νξηδφκελσλ αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 1., ζε νπνηνδήπνηε πνζφ θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε
θαηάζεζε απηή («Δλερπξαζκέλνο Λνγαξηαζκφο Μηζζσκάησλ»).
Δπίζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε νκφθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: α) λα απνθαζίζεη
ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ φξσλ ησλ αλσηέξσ εμαζθαιίζεσλ ηνπ Γαλείνπ,
πνζνχ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα Δπξψ (€
4.999.980,00), ζπκπιεξψλνληαο ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο αλσηέξσ βαζηθνχο φξνπο κε φζνπο ζπλαθείο
φξνπο θξίλεη αλαγθαίνπο θαη θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθφ εηδηθφ ζέκα θαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ
εμαζθαιίζεηο ηνπ Γαλείνπ, β) λα απνθαζίζεη ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηνλ
Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», θάζε ιεπηνκέξεηα θαη
θάζε εηδηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Όξσλ ηνπ Γαλείνπ, ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε
ησλ ηίηισλ ησλ νκνινγηψλ, θαη γ) λα αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιια πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ αλσηέξσ εμνπζηψλ θαη λα πξνβεί ζε θάζε
ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ.
(3) Δπί ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ θνηλνχ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο (σο θαζνιηθήο δηαδφρνπ, ιφγσ ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, ηεο αλψλπκεο
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εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»),
πνζνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ Δπξψ (1.000.000 €), ε έθδνζε ηνπ νπνίνπ απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 24-11-2010
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ην νπνίν εθδφζεθε θαη θαιχθζεθε θαηά πνζνζηφ 90% απφ ηελ
αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη θαηά πνζνζηφ 10% απφ ηελ ηξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Eurobank EFG Cyprus Ltd»,
θαη παξαρσξνχληαη επηπξφζζεηα νη θαησηέξσ εμαζθαιίζεηο ζηνπο νκνινγηνχρνπο:
1) Να εθρσξεζνχλ εγθχξσο ιφγσ ελερχξνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη
ηεο «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄ νλφκαηί ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ,
νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεχζνπλ απφ ζπλαθζεζφκελεο ζπκβάζεηο κηζζψζεσο
κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο καο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κηζζσηή θαη ζα
αθνξνχλ ζην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θηηζκάησλ/νξηδνληίσλ ή κε ηδηνθηεζηψλ πνπ έρνπλ αλεγεξζεί επί ηνπ αθηλήηνπ
ηδηνθηεζίαο αξρηθά ηνπ Δθδφηε θαη κεηά ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηνπ Δθδφηε απφ ηελ
Δηαηξεία καο, ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξείαο καο, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 17.1.2 ηνπ Γαλείνπ, πνζνχ ελφο
εθαηνκκπξίνπ Δπξψ (€ 1.000.000,00), επί ηνπ νπνίνπ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηνπ
Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ, θαηά ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 17.1 ηνπ Όξνπ 17 ηνπ Γαλείνπ, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζχλαςε
ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ.
2. Να εθρσξεζνχλ εγθχξσο ιφγσ ελερχξνπ, θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη
ηεο «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», επ΄ νλφκαηί ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ,
νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο πνπ απνξξένπλ ή ζα απνξξεχζνπλ απφ ηελ επ’ νλφκαηη ηεο θαηάζεζε ζηνλ ππ’ αξηζκ.
0026-0111-0200368682 ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξείηαη ζηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ, ζηνλ νπνίν ζα
θαηαηίζεηαη ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ ζα εηζπξάηηνληαη, ζε εθηέιεζε ησλ νξηδφκελσλ αλσηέξσ ζηελ
παξάγξαθν 1., ζε νπνηνδήπνηε πνζφ θη αλ αλέιζεη κειινληηθά ε θαηάζεζε απηή («Δλερπξαζκέλνο Λνγαξηαζκφο
Μηζζσκάησλ»)
Δπίζεο, ε Γεληθή πλέιεπζε εμνπζηνδφηεζε νκφθσλα θαη πακςεθεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην: α) λα απνθαζίζεη
ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ησλ φξσλ ησλ αλσηέξσ εμαζθαιίζεσλ ηνπ Γαλείνπ,
πνζνχ ελφο εθαηνκκπξίνπ Δπξψ (€ 1.000.000,00) ζπκπιεξψλνληαο ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ηνπο αλσηέξσ
βαζηθνχο φξνπο κε φζνπο ζπλαθείο φξνπο θξίλεη αλαγθαίνπο θαη θαζνξίδνληαο θάζε ζρεηηθφ εηδηθφ ζέκα θαη
ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ εμαζθαιίζεηο ηνπ Γαλείνπ, β) λα απνθαζίζεη ειεχζεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ
θαη λα ζπλνκνινγήζεη κε ηνλ Δθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ, ήηνη ηελ «ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS A.E.», θάζε ιεπηνκέξεηα θαη θάζε εηδηθφ ζέκα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Όξσλ ηνπ Γαλείνπ,
ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηίηισλ ησλ νκνινγηψλ, θαη γ) λα αλαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιια
πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ
αλσηέξσ εμνπζηψλ θαη λα πξνβεί ζε θάζε ελέξγεηα ζπλαθή πξνο ηα αλσηέξσ.
(4) Δπί ηνπ ηέηαξηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ειεχζεξε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
παξηζηακέλσλ κεηφρσλ ρσξίο λα ππάξμνπλ αλαθνηλψζεηο ή ιήςε απνθάζεσλ επί άιισλ ζεκάησλ.
Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 22/06/2012
Ζ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 22/06/2012, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ ηξεηο
(3) κέηνρνη θαη εθπξφζσπνη απηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 50,03% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο,
ήηνη 32.610.091 θνηλέο κεηνρέο επί ζπλφινπ 65.181.256 θνηλψλ κεηνρψλ, απνθάζηζε νκφθσλα θαη πακςεθεί ηα
αθφινπζα:
(1) Δπί ηνπ πξψηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εγθξίζεθαλ νκφθσλα νη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
θαη νη Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2011 – 31/12/2011, θαζψο θαη νη
Δθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή – Λνγηζηή, επί ησλ αλσηέξσ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
(2) Δπί ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ - Λνγηζηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα
πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 1/1/2011 – 31/12/2011 θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε θαη ηνλ έιεγρν ησλ Δηήζησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη ησλ Δηήζησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 1/1/2011 –
31/12/2011.
(3) Δπί ηνπ ηξίηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2012 - 31/12/2012
εθιέρζεθε νκφθσλα ε ειεγθηηθή εηαηξεία .Ο.Λ. Α.Δ.Ο.Δ. θαη σο Σαθηηθφο Οξθσηφο Διεγθηήο ν Κσλζηαληίλνο
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Λψινο ηνπ Μάξθνπ κε Α.Μ./.Ο.Δ.Λ.: 13821 θαη σο Αλαπιεξσκαηηθφο Οξθσηφο Διεγθηήο ν Γεκήηξηνο καΐιεο
ηνπ Υξήζηνπ κε Α.Μ./.Ο.Δ.Λ.: 12221. Ωο ακνηβή ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, πξνεγθξίζεθε ε
θαηψηεξε ακνηβή πνπ πξνβιέπεηαη ζηνπο επίζεκνπο πίλαθεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ
Διεγθηψλ.
(4) Δπί ηνπ ηέηαξηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εγθξίζεθαλ νκφθσλα νη ακνηβέο θαη απνδνρέο ησλ κειψλ
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2011.
(5) Δπί ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνεγθξίζεθαλ νκφθσλα νη ακνηβέο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2012, νη νπνίεο ζα ζπλερίζνπλ θαηαβαιιφκελεο κέρξη θαη ηελ Δηήζηα
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 2013.
(6) Δπί ηνπ έθηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, εγθξίζεθε νκφθσλα ε παξνρή αδείαο θαη’ άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ
Κ.Ν. 2190/20 ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ή ζηε
δηνίθεζε άιισλ εηαηξεηψλ πνπ επηδηψθνπλ παξεκθεξείο κε ηελ Δηαηξεία ζθνπνχο.
(7) Δπί ηνπ έβδνκνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ειεχζεξε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
παξηζηακέλσλ κεηφρσλ ρσξίο λα ππάξμνπλ αλαθνηλψζεηο ή ιήςε απνθάζεσλ επί άιισλ ζεκάησλ.
3. πγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ, SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ θαη ΠΤΡΟ
ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΩΝ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 ζπλεδξίαζήο ηνπ, θαη α) ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο θαηά 99,98 % ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 ζπλεδξίαζήο ηνπ, β) ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο θαηά 99,964 % ζπγαηξηθήο εηαηξείαο SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 ζπλεδξίαζήο ηνπ, θαη γ) νη
εηαίξνη ηεο θαηά 95 % ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΩΝ, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 απφθαζήο ηνπο, απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ, SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ θαη ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ
ΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΩΝ απφ ηελ Δηαηξεία, κε εκεξνκελία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30.06.2012. Ζ απνθαζηζζείζα ζπγρψλεπζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο
δνκήο ηνπ νκίινπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.
4. Γλσζηνπνηήζεηο κεηαβνιήο πνζνζηνύ κεηόρνπ.
4.1. ηηο 02/07/2012, ν θ. Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δηαηξεία φηη ηελ 28/06/2012, ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη ζηελ Δηαηξεία ππεξέβε ην φξην ηνπ 1/3 επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ
ηεο Δηαηξείαο, θαη απφ πνζνζηφ 32,60% αλήιζε ζε πνζνζηφ 43,22% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο
Δηαηξείαο.
4.2. ηηο 02/07/2012, ν θ. Κσλζηαληίλνο Βειάλεο γλσζηνπνίεζε ζηελ Δηαηξεία φηη ηελ 28/06/2012, ην πνζνζηφ
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη έκκεζα ζηελ Δηαηξεία κέζσ ηεο εηαηξείαο Blake Assets S.A., θαηήιζε ηνπ
νξίνπ ηνπ 15% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, θαη απφ πνζνζηφ 15,62% θαηήιζε ζε
πνζνζηφ 13,16% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο.
4.3. ηηο 02/07/2012, ε εηαηξεία Blake Assets S.A. γλσζηνπνίεζε ζηελ Δηαηξεία φηη ηελ 28/06/2012, ην πνζνζηφ
ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη ζηελ Δηαηξεία, θαηήιζε ηνπ νξίνπ ηνπ 15% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, θαη απφ πνζνζηφ 15,62% θαηήιζε ζε πνζνζηφ 13,16% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο.
4.4. ηηο 02/07/2012, ν θ. ππξίδσλ Σαζφγινπ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δηαηξεία φηη ηελ 28/06/2012, ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ θαηέρεη ζηελ Δηαηξεία, θαηήιζε ηνπ νξίνπ ηνπ 15% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, θαη απφ πνζνζηφ 17,43% θαηήιζε ζε πνζνζηφ 14,68% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο.
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5. ύλζεζε θαη Μεηαβνιέο ζηε Μεηνρηθή ύλζεζε ηεο Δηαηξείαο.
Ζ κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ηελ 30/6/2012 εκθαλίδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:
Μέηνρνη κε πνζνζηό ≥ 5%

Αξηζκόο Μεηνρώλ

Πνζνζηό %

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ

33.442.631

43,22%

ΣΑΟΓΛΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝ

11.359.650

14,68%

Blake Assets S.A.

10.184.039

13,16%

ΛΟΗΠΟΗ

22.390.126

28,94%

77.376.446

100,00%

Γ.

Κπξηόηεξνη Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο γηα ην Β’ Δμάκελν 2012.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ Δμακήλνπ 2012, ε Δηαηξεία απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζε ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε
ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ, SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ θαη ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΩΝ, ζέινληαο λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα αλαδηάξζξσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ. Οη
δεκίεο πξν θφξσλ γηα ην 1ν εμάκελν 2012, αλήιζαλ γηα ηνλ Όκηιν ζε € 4.298 ρηι. θαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε € 2.140
ρηι θαη νη δεκίεο κεηά απφ θφξνπο γηα ηνλ Όκηιν ζε €4.605 ρηι θαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε € 2.237 ρηι . Ζ νηθνλνκηθή
θξίζε θαη ε αλαζθάιεηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ απηή δεκηνπξγεί, νη αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έρνπλ ζέζεη ζηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο
ζηελ αγνξά (εκπφξνπο θαη θαηαλαισηέο), θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ αθφκε θαη ησλ δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πνπ ζπλεπάγνληαη κία αλαηξνθνδνηνχκελε κείσζε
ηεο θαηαλάισζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. Ζ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, σο
άκεζε απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε επίηαζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζην ιηαλεκπφξην (νθεηιφκελε
ζηελ πξνζπάζεηα πξφζθηεζεο ηδίξνπ ηδίσο απφ ηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ), ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο επαλαιακβαλφκελεο πξνζθνξέο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ,
δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζπκπίεζεο ησλ πεξηζσξίσλ κηθηνχ θέξδνπο ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο, πνπ κεηαθέξνληαη
ζην ρνλδξεκπφξην, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ νπνίνπ πεξηνξίδνληαη. Ζ πεξηνξηζκέλε θαη εμαηξεηηθά αθξηβή παξνρή
αζθάιηζεο πηζηψζεσλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά θαη ηα ρακειά φξηα αζθάιηζεο πξνθαιεί πξφζζεηεο αβεβαηφηεηεο.
Δπίζεο, ην απμεκέλν θφζηνο ρξήκαηνο ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζε πνιχ απζηεξψλ
θξηηεξίσλ παξνρήο θαηαλαισηηθψλ πηζηψζεσλ απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά, ζπληζηνχλ κία πξφζζεηε αβεβαηφηεηα.
Τπφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο θαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ θηλδχλσλ, νη επηπηψζεηο ησλ
νπνίσλ δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ ή απνηηκεζνχλ, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη δελ είλαη δπλαηφ λα
πξνβεί (κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα) ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πξφβιεςεο (θαη δε πνζνηηθνπνηεκέλεο) ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαηά ην 2ν εμάκελν ηνπ 2012.
Οη ζπλήζεηο θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν Όκηινο θαη ηνπο νπνίνπο πηζαλφλ λα αληηκεησπίζεη θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Β’ εμακήλνπ 2012 είλαη νη αθφινπζνη:
1.

Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ.

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα δηαηεξεί δηαρξνληθά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα
ξεπζηφηεηαο.
Οη βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο εθ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ αλέξρνληαλ ηελ 30/6/2012 ζε
€29.243 ρηι έλαληη € 35.040 ρηι ηελ 31/12/2011(κεησκέλεο θαηά 16,54%). θαη νη ζπλνιηθέο βξαρππξφζεζκεο
δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ ηελ 30/6/2012 αλεξρφηαλ ζε € 36.409 ρηι έλαληη € 43.925 ρηι ηελ 31/12/2011
(κεησκέλεο θαηά 17,11%)
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Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ηελ 30/6/2012 αλέξρνληαλ ζε € 14.653 ρηι έλαληη €
20.997 ρηι ηελ 31/12/2011
Οη καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ ηελ 30/6/2012αλέξρνληαλ ζε € 21.208 ρηι έλαληη € 27.884
ρηι ηελ 31/12/2011.
Οη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ θαιχπηνληαη απφ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα.
Ζ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ
δαλεηνδνηήζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ +1% ή -1%, γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν απφ ηηο παξαπάλσ δαλεηαθέο
ππνρξεψζεηο αλέξρεηαη ζε:
(α)
Αχμεζε επηηνθίσλ θαηά 1%: Σα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαζψο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα επηβαξχλνληαλ αληίζηνηρα θαηά € 430.048,73ρηι. θαη € 322.494,91ηελ
30/06/2012
(β)
Μείσζε επηηνθίσλ θαηά 1%: Σα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαζψο θαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα απμάλνληαλ θαηά € 430.048,73ρηι. θαη € 322.494,91 ηελ 30/06/2012.
Οη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηελ 30.6.2012 εκθαλίδνληαη κεησκέλεο θαηά €
14.192 ρηι ε θαηά 19,76% θαη θαηά € 12.141 ρηι ε θαηά 21,67% αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2011 Ζ
δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά, φηη ν βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο δελ ζα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ζην ηέινο ηεο
ρξήζεο. Οη φπνηεο επηπηψζεηο απφ ηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ν θίλδπλνο απηφο αμηνινγείηαη σο ειεγρφκελνο απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο.
2.

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο.

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία εθρσξνχλ δπλάκεη ζπκβάζεσλ factoring ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο απφ
ηηο πσιήζεηο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο. Με ηηο ζπκβάζεηο
απηέο έρεη ζπκθσλεζεί αλψηαην φξην θάιπςεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηά πνζνζηφ 90%, θαηά ην ππφινηπν δε
ν ζρεηηθφο θίλδπλνο βαξχλεη ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία, πνπ ζεσξείηαη απνδεθηφ φξην αλάιεςεο θηλδχλνπ.
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πξνο ηξάπεδεο απφ ηηο αθφινπζεο ζπκβάζεηο εγγπήζεσο:
- Ζ Δηαηξεία έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο εγγπάηαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο
ππέξ ηεο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» κέρξη ηνπ πνζνχ € 7.500.000,00.
-

Ζ Δηαηξεία έρεη εγγπεζεί ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ γηα ζχκβαζε Factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο κέρξη ηνπ
πνζνχ €700.000,00 ππέξ ηεο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..».

- Ζ Δηαηξεία κίζζσζε ζηηο 30/09/2009 ην αθίλεην επί ηεο νδνχ Σαηνΐνπ 112 ζηε Μεηακφξθσζε Αηηηθήο απφ ηελ
εηαηξεία L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED (πξψελ BRITAL HOLDINGS LIMΗTED) γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ (ήηνη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 30/9/2015), κε κεληαίν κίζζσκα €
60.000,00 αλαπξνζαξκνδφκελν εηεζίσο ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, πιένλ κίαο (1)
πνζνζηηαίαο κνλάδαο.
-

Με ην απφ 18/11/2011 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηξνπνπνίεζεο ππνκίζζσζεο, ην κεληαίν κίζζσκα θαζνξίζηεθε,
απφ 1/6/2011, ζην πνζφλ ησλ € 50.000,00 αλαπξνζαξκνδφκελν εηεζίσο, κεηά ηελ 1/6/2011, ζχκθσλα κε ηνλ
επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, πιένλ κίαο (1) πνζνζηηαίαο κνλάδαο.
Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ γηα ηελ σο άλσ πεξίνδν ησλ έμη (6) εηψλ, ε εηαηξεία
ρνξήγεζε ηελ 30/9/2009 ζηελ εθκηζζψηξηα L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED εγγπεηηθή
επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ χςνπο € 4.632.684,00. Σελ 18/11/2011 ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παξαπάλσ
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε εηαηξεία ρνξήγεζε ζηελ εθκηζζψηξηα εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ χςνπο
€ 2.735.277,96. Σελ 30/06/2012 ην χςνο απηήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €
2.212.235,46
Πξνο εμαζθάιηζε ηεο εγγχεζεο απηήο, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΦΟΗ ΒΑ.ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ εγγπήζεθε πξνο
ηελ ηξάπεδα Κχπξνπ γηα πνζφ κέρξη €4.700.000,00 θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπλαίλεζε ζηελ εγγξαθή
πξνζεκείσζεο ππνζήθεο γηα πνζφ €1.500.000,00 επί αθηλήηνπ ηεο.
Δπίζεο πξνο εμαζθάιηζε ηεο εγγχεζεο απηήο, ε εηαηξεία ηεξεί έληνθν ινγαξηαζκφ δεζκεπκέλεο θαηάζεζεο
ζηελ εγγπήηξηα Σξάπεδα, χςνπο € 1.000.000,00 πιένλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.
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- Ζ Δηαηξεία έρεη παξαρσξήζεη εγγπήζεηο ππέξ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο γηα ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο
κέρξη ηνπ πνζνχ €15.188.400,00.
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή
δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ νη νπνίεο λα έρνπλ ή λα ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.
Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
Οη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ δελ αζθαιίδνληαη, θαζφζνλ ζεσξνχληαη σο βεβαίαο
είζπξαμεο.
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.
Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά δηαθφξσλ ρξεσζηψλ δελ αζθαιίδνληαη.
Σελ 30/06/2012 ην ππφινηπν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά πειαηψλ (απφ πσιήζεηο,
επηηαγέο θαη γξακκάηηα) αλέξρνληαλ ζε € 13.738 ρηι. θαη € 15.832 ρηι. αληίζηνηρα, ελψ νη πξνβιέςεηο
(απνκεηψζεηο απαηηήζεσλ) ηελ ίδηα πεξίνδν αλέξρνληαλ ζε €6.893.238,33 θαη €4.531.880,00 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ
Δηαηξεία αληίζηνηρα.
Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεησκέλε αλάιεςε θηλδχλσλ απφ ηα ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα (Factoring), ηελ επίηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ έθδνζεο αθάιππησλ επηηαγψλ θαη ηελ αδπλακία αζθάιηζεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, θαζηζηνχλ ηνλ παξαπάλσ θίλδπλν ζπζηεκηθφ θαη
ππαξθηφ.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνβιέςεσλ
απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ή/θαη ακέζσο κε ηελ δηαπίζησζε ηεο
επέιεπζεο ησλ θηλδχλσλ, νχησο ψζηε ηα φπνηα δπζκελή απνηειέζκαηα λα βαξχλνπλ ηα κεγέζε θαη απνηειέζκαηα
ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία εκθαλίζζεθαλ, ψζηε νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θάζε θνξά παξνπζηάδνληαη λα
απεηθνλίζνπλ κε αθξίβεηα ηηο εηζπξάμηκεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο φπνπ ζπλαληψληαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, δε κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ φηη ζα
εηζπξάηηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο απαηηήζεηο ηνπο απφ ηνπο πειάηεο.
3.

Κίλδπλνο Απνζεκάησλ – Πξνκεζεπηώλ.

Ο Όκηινο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα (αζθάιηζε, θχιαμε) γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν θαη ηηο
ελδερφκελεο δεκηέο απφ δηάθνξεο αηηίεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα ε Γηνίθεζε επαλεμεηάδεη πεξηνδηθά
ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ εκπνξεπκάησλ θαη ζρεκαηίδεη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο, ψζηε ε
αμία ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ξεπζηνπνίεζεο. Δπηπξφζζεηα,
δηελεξγνχληαη πεξηνδηθά θαηαζηξνθέο ησλ ηπρφλ κε εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ, εκπνξεπκάησλ ή άρξεζησλ
παγίσλ, πνπ νχησο δηαγξάθνληαη απφ ηα απνζέκαηα. Σελ 30/06/2012 ην ζχλνιν απνζεκάησλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξείαο ήηαλ € 10.976 ρηι θαη € 8.371 ρηι αληίζηνηρα.
Με βάζε ηζηνξηθά ζηνηρεία ε Δηαηξεία εθηηκά φηη ν πεξηνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ απνζεκάησλ (ρσξίο λα
δηαθηλδπλεχεηαη ν νκαιφο εθνδηαζκφο ησλ πειαηψλ), απνηειεί ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
θηλδχλνπ απηνχ. Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηνπ νκίινπ είλαη νη: TOYOTOMI CO. LTD, SINGER, KENWOOD
ELECTRONICS EUROPE B.V., Carrier Νφηηαο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο Κιηκαηηζκνχ Α.Δ θαη Gaggia SpA, κε ηνπο
νπνίνπο ν Όκηινο δηαηεξεί καθξνρξφληεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο.
4.

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο.

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ο Όκηινο θαη ε
Δηαηξεία δηελεξγνχλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα πνπ αθνξνχλ εηζαγσγέο απνζεκάησλ απφ ρψξεο ηνπ
εμσηεξηθνχ (π.ρ. USD, JPY). Λφγσ ηνπ χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο, ν
Όκηινο θαη ε Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ
ηζνηηκηψλ.
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Ο Όκηινο εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο πξναγνξάο ζπλαιιάγκαηνο γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγσγψλ ηνπ πνπ
αθνξά ζε μέλν λφκηζκα, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε έθζεζε ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη σο ρακειή. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ.
5.

Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο.

Ο Όκηινο δηαηεξεί επαξθή θεθάιαηα θίλεζεο θαη εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πξψηεο
ηάμεσο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.
Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ζεσξνχλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο, σο βξαρππξφζεζκεο
ππνρξεψζεηο.
Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ην Β’ Δμάκελν 2012 ν
ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο εθηηκάηαη σο ειεγρφκελνο.
6.

Μείσζε Εήηεζεο Λόγσ Ύθεζεο

Παξφηη ε δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ
χθεζε θαη ηελ κείσζε ηεο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ζηελ αγνξά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ, ν ελ
ιφγσ θίλδπλνο είλαη ππαξθηφο.
Γ.

εκαληηθέο πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα Μέξε.

Καησηέξσ παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ
εηαηξεηψλ (ελνπνηνχκελσλ ή κε) θαη πξνζψπσλ (ζπλδεφκελα κέξε), φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ
Πξφηππν 24. Οη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δηαηξεία εηαηξείεο, είλαη νη αθφινπζεο:
(α)
Ζ ζπλδεδεκέλε (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ
ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ, ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο (Κεθηζνχ 6) θαη ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε
πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%, ε νπνία εμαγνξάζζεθε απφ ηελ Δηαηξεία ηελ 8.3.2007.
(β)
Ζ ζπλδεδεκέλε (ζπγαηξηθή) εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL», πνπ εδξεχεη
ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99%,
(γ) Ζ ζπλδεδεκέλε (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ», πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο (Κεθηζνχ 6) θαη
ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,964%,
(δ) Ζ ζπλδεδεκέλε (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ», πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο
(Κεθηζνχ 6) θαη ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 99,98%,
(ε) Ζ ζπλδεδεκέλε (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο (Κεθηζνχ
6) θαη ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 79,95%,
(ζη) Ζ ζπλδεδεκέλε (ζπγαηξηθή) αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS
ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζην Γήκν Αηγάιεσ Αηηηθήο (Κεθηζνχ 6) θαη ζηελ νπνία
ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 65% , θαη
(δ)
Ζ νκφξξπζκε εηαηξεία «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.». ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη θαηά
πνζνζηφ 95% (κε ελνπνηνχκελε).
Καηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2012 νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ ηηο παξαπάλσ εηαηξείεο απφ θαη πξνο ηελ
Δηαηξεία, θαζψο θαη ηα έζνδα θαη έμνδα θάζε κηαο εηαηξείαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηελ
Δηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2012 ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ είλαη νη αθφινπζεο (πνζά ζε επξψ €):

17

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.E.

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Θπγαηξηθή εηαηξεία

Αγνξά εκπνξεπκάησλ

ASP Α.Δ.

1ε Ιαλνπαξίνπ - 30ε Ινπλίνπ 2012
Πώιεζε
Λνηπά έμνδα
εκπνξεπκάησλ
18.000,00

Λνηπά έζνδα
2.460,00

CAPO DI CORFU Α.Δ.

717,54

46.180,54

DELTA HOTELIA Α.Δ.

46.374,58

19.875,33

1.625.770,34

14.900,00

GED TOYOTOMI ITALIA SRL
SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.

5.344,17

ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.

124.882,49

ύλνιν

124.882,49

1.678.206,63

296.504,94

37.356,48

134.278,13

26.406,48

448.783,07

147.178,83

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Θπγαηξηθή εηαηξεία

Απαηηήζεηο από
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα

ASP Α.Δ.
CAPO DI CORFU Α.Δ.

1ε Ιαλνπαξίνπ - 30ε Ινπλίνπ 2012
Τπνρξεώζεηο από
Λνηπέο απαηηήζεηο
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα
362.479,16
14.957,91

224.309,61

2.818.481,47

DELTA HOTELIA Α.Δ.

3.292.778,04

1.165.937,53

GED TOYOTOMI ITALIA SRL

3.951.119,30

1.059.000,00

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.

1.367.545,06

97.230,11

ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.
ύλνιν

8.835.752,01

Λνηπέο
ππνρξεώζεηο

586.628,52

828,80

1.751.785,83

32.379,27

5.503.957,07

1.766.743,74

619.007,79

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

30ε Ινπλίνπ 2012
πλαιιαγέο κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Ο Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

1.575,00

1.575,00

0,00

0,00

255.430,94

255.430,94

14,76

0,00

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

439.684,85

355.396,03

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

422.657,94

263.806,15

48.082,85

40.147,60

1.021.247,46

1.021.247,46

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Απαηηήζεηο απφ ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο Οκνινγηνχρνπο
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Με ηηο απφ 29.06.2012 απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ DELTA HOTELIA Α.Δ.,
SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ., ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Δ.Δ. απνθαζίζζεθε ε ζπγρψλεπζε κε εκεξνκελία 30.6.2012 ησλ παξαπάλσ ζπγαηξηθψλ κε απνξξφθεζή ηνπο
απφ ηε κεηξηθή.
Δ.

Δμέιημε, επηδόζεηο θαη ζέζε ηεο Δηαηξείαο – Υξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδόζεσλ.

1.
Ζ εμέιημε ησλ θπξίσλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ην Α’ Δμάκελν ηνπ 2012 (ζε ζχγθξηζε
κε ην Α’ Δμάκελν ηνπ 2011) κε παξάζεζε ησλ αληηζηνίρσλ κεγεζψλ γηα ηελ πεξίνδν ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ
ρξήζεσλ θαζψο θαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο, εκθαίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο:
Ο Όκηινο
Πνζά ζε €

1.1 30.06.2012

Κχθινο Δξγαζηψλ

20.534.733,01 22.363.196,08 43.543.886,02 30.829.326,03 35.413.587,76

Μηθηά θέξδε

1.1 30.06.2011

Υξήζε 2011 Υξήζε 2010 Υξήζε 2009

7.038.553,19 7.263.734,20 14.484.890,63 7.474.384,64 10.894.893,08

Κέξδε πξν θφξσλ

-4.297.542,80 -1.808.069,96 -6.289.550,59 -6.396.318,50

108.431,21

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα
κεηνςεθίαο)

-4.604.530,45 -1.903.254,96 -6.492.533,20 -6.141.027,12

205.554,50

Α Δμάκελν 2012
Έλαληη Α
Δμάκελν 2011

Υξήζε 2011
Έλαληη 2010

Υξήζε 2010
Έλαληη 2009

Κχθινο Δξγαζηψλ

-8,18%

41,24%

-12,94%

Μηθηά θέξδε

-3,10%

93,79%

-31,40%

Κέξδε πξν θφξσλ

-137,69%

1,67%

-5.998,96%

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα κεηνςεθίαο)

-141,93%

-5,72%

-3.087,54%

Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο

Ζ Δηαηξεία
Πνζά ζε €
Κχθινο Δξγαζηψλ
Μηθηά θέξδε

1.1 - 30.06.2012
18.401.416,04 19.722.248,72 39.142.847,88 3.798.392,60 10.430.201,78
5.552.886,29 5.820.875,51 11.799.070,22

598.816,55 3.432.100,65

Κέξδε/Εεκίεο πξν θφξσλ

-2.140.169,03

-297.837,91 -6.923.797,27 -1.599.544,17 1.568.930,72

Κέξδε/Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα
κεηνςεθίαο)

-2.236.999,85

-248.248,25 -6.976.974,97 -1.390.674,58 1.447.186,06

Α Δμάκελν 2012
Έλαληη Α
Δμάκελν 2011

Υξήζε 2011
Έλαληη 2010

Υξήζε 2010
Έλαληη 2009

Κχθινο Δξγαζηψλ

-6,70%

930,51%

-63,58%

Μηθηά θέξδε

-4,60%

1.870,40%

-82,55%

-618,57%

-332,86%

-201,95%

-801,11%

-401,70%

-196,10%

Πνζνζηηαίεο Μεηαβνιέο

Κέξδε/Εεκίεο πξν θφξσλ
Κέξδε/Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα
κεηνςεθίαο)
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2.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ησλ κεγεζψλ, ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο θαη
ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη ακέζσο θαησηέξσ βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε δείθηεο φπσο είραλ δηακνξθσζεί
ηελ 30/6/2012 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δείθηεο ηεο 31/12/2011:
Όκηινο
30/6/2012

Μεηξηθή

31/12/2011

30/6/2012

31/12/2011

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ
Γεληθή Ρεπζηφηεηα

0,59

0,71

0,79

0,87

Δηδηθή Ρεπζηφηεηα

0,4

0,55

0,61

0,74

Σαρχηεηα εηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Ζκέξεο)

141

166

169

90

Σαρχηεηα Δμφθιεζεο Πξνκεζεπηψλ (Ζκέξεο)

134

138

146

53

Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ (Ζκέξεο)

131

133

100

46

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ
Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ (Πξν Φφξσλ)

-4,40%

-6,03%

-2,56%

-11,68%

-32,84%

-42,95%

-13,74%

-43,15%

-1,23%

-0,68%

0,28%

-5,30%

28,74%

33,27%

30,18%

30,14%

-20,86%

-14,44%

-11,63%

-17,69%

Ίδηα Κεθάιαηα πξνο μέλα

15,55%

15,38%

25,16%

20,77%

Ίδηα Κεθάιαηα πξνο ζπλνιηθά

13,46%

13,33%

20,10%

17,20%

Απνδνηηθφηεηα Μ.Ο. Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Πξν Φφξσλ)
Απνδνηηθφηεηα πλνιηθψλ Μ.Ο. Απαζρνινχκελσλ
Κεθαιαίσλ (Πξν Φφξσλ)
Μηθηνχ Κέξδνπο
Καζαξνχ Κέξδνπο (Πξν Φφξσλ)
ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑΡΘΡΩΔΩ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ &
ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ

Σ.

Πξνβιεπόκελε Πνξεία θαη Δμέιημε Οκίινπ θαηά ην 2ν Δμάκελν 2012

1.
Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ αιιά θαη θνηλσληθνχ
πεξηβάιινληνο, ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηή πξφβιεςε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο αγνξάο θαη ηνπ Οκίινπ ζε απηήλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Δμακήλνπ 2012.
2.
Τπφ ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο ε Γηνίθεζε ζα επηθεληξψζεη ηεο πξνζπάζεηέο ηεο ζηε κέζσ ηεο θαιχηεξεο
θαη πιένλ παξαγσγηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλζξσπίλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο Δηαηξείαο, αληηκεηψπηζε ησλ
αβεβαηνηήησλ, κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ απνηειεζκάησλ.
Αηγάιεσ, 29ε Απγνύζηνπ 2012
Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ο Δληεηαικέλνο ύκβνπινο

Γεώξγηνο Δπαγγ. Γεκεηξίνπ

Αξηζηνηέιεο Π. Ατβαιηώηεο

Αλαζηάζηνο Β. Καηζίξεο

ΑΓΣ Ρ225253

ΑΓΣ ΑΒ576337

ΑΓΣ Π764963
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ΙΙΙ. ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
Δηζαγσγή
Δπηζθνπήζακε ην ζπλεκκέλν εηαηξηθφ θαη ελνπνηεκέλν ζπλνπηηθφ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο «Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2012 θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο
εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο,
πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο
ηεο εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη
παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο
επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο.
Δύξνο Δπηζθόπεζεο
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληφηεηαο». Ζ
επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ
εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ
εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν
απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε
ειέγρνπ.
πκπέξαζκα
Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε ζην
ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, απφ
θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34.
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνβιεπφκελεο
απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.
Αζήλα, 30ε Απγνύζηνπ 2012
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Κσλζηαληίλνο Μ. Λώινο
Αξ.Μ..Ο.Δ.Λ. 13821
πλεξγαδόκελνη Οξθωηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φωθίωλνο Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ.Μ..Ο.Δ.Λ. 125
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ΙV. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ

ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΣΖ 30εο IOYNIOY 2012

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ,
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο από 23 έσο 61
εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο ζηηο 29 Απγνύζηνπ 2012.
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Ιζνινγηζκόο
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

εκ.
ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα
Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ
Αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο
Λνηπέο απαηηήζεηο
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο
Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο
Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

5
6
7

8

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο:
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπέξ ην άξηην
Ίδηεο κεηνρέο
Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
Λνηπά Απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο:
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Μεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Αλαβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν καθξνπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Υξεκαηνδνηήζεηο εθρσξεκέλσλ απαηηήζεσλ κε δηθαίσκα
αλαγσγήο
Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ
Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ

9
9
9
9

9

Ο Όκηινο
30/6/2012
31/12/2011

Ζ Δηαηξεία
30/6/2012
31/12/2011

31.064.333,58
13.375.463,14
12.985.983,43
0,00
968.176,00
2.290.000,00
1.037.257,31
224.308,60
154.078,04
62.099.600,10

30.824.481,32
13.340.572,14
13.106.170,01
0,00
968.176,00
2.290.000,00
1.045.837,03
223.136,77
253.024,60
62.051.397,87

13.506.223,34
13.375.463,14
11.385.669,14
2.134.526,08
926.176,00
2.290.000,00
1.037.257,31
0,00
396.874,24
45.052.189,25

13.483.019,00
13.340.572,14
11.461.949,31
2.134.526,08
926.176,00
2.290.000,00
1.045.837,03
0,00
494.407,67
45.176.487,23

10.976.309,51
13.738.184,16
3.834.674,77
201.480,00
4.452.060,36
33.202.708,80

8.702.517,22
20.016.215,25
4.979.907,65
201.480,00
4.195.824,42
38.095.944,54

8.371.326,65
15.831.892,93
8.480.662,57
201.480,00
4.143.319,03
37.028.681,18

5.969.462,39
20.503.162,91
9.486.250,39
201.480,00
3.889.417,73
40.049.773,42

95.302.308,90

100.147.342,41

82.080.870,43

85.226.260,65

26.307.991,64
1.252.534,07
-85.000,00
5.012,90
844.968,37
-15.482.289,42
12.843.217,56
-16.332,37
12.826.885,19

22.161.627,04
1.252.534,07
-85.000,00
5.012,90
908.957,59
-11.114.849,11
13.128.282,49
220.857,53
13.349.140,02

26.307.991,64
1.252.534,07
-85.000,00
6.345.724,33
3.991.648,69
-21.312.530,90
16.500.367,83
16.500.367,83

22.161.627,04
1.252.534,07
-85.000,00
6.345.724,33
4.055.637,91
-19.075.531,05
14.654.992,30
14.654.992,30

15.966.743,70
1.776.738,80
3.464.293,00
379.146,13
498.962,00
2.337.151,35
2.119.190,20
26.542.225,18

18.378.611,31
5.863.391,65
3.642.201,35
349.409,66
498.962,00
2.228.529,81
2.001.600,00
32.962.705,78

9.053.943,70
2.363.367,32
3.235.441,00
246.344,00
220.000,00
1.242.684,07
2.117.590,20
18.479.370,29

11.134.435,31
6.450.020,17
3.412.293,35
229.201,00
220.000,00
1.145.747,68
2.000.000,00
24.591.697,51

15.780.567,80
30.269.404,21

7.735.050,63
31.472.619,48

16.033.608,88
24.874.731,93

8.651.573,50
24.791.905,40

2.732.709,63

10.286.769,20

1.377.125,92

8.175.071,10

3.010.494,41
396.561,00
72.480,09
3.670.981,39
55.933.198,53

1.731.417,67
433.969,54
43.355,00
2.132.315,09
53.835.496,61

2.642.694,41
348.840,00
20.893,29
1.803.237,88
47.101.132,31

1.731.417,67
341.795,54
24.197,14
2.263.610,49
45.979.570,84

82.475.423,71
95.302.308,90

86.798.202,39
100.147.342,41

65.580.502,60
82.080.870,43

70.571.268,35
85.226.260,65
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

1/1 - 30/6/2012
Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

Ο Όκηινο
1/1 - 30/6/2011 1/4 - 30/6/2012

1/4 - 30/6/2011

20.534.733,01

22.363.196,08

14.247.946,03

15.677.529,24

-13.496.179,82

-15.049.461,88

-9.331.683,75

-10.575.959,48

Μηθηά Απνηειέζκαηα

7.038.553,19

7.313.734,20

4.916.262,28

5.101.569,76

Άιια έζνδα

1.014.465,79

1.392.090,64

465.707,34

801.759,28

-7.738.854,73

-7.060.310,37

-4.739.852,61

-3.832.729,57

-466.996,57

-631.660,38

-320.375,80

-349.687,85

Κφζηνο Πσιήζεσλ

Έμνδα δηαζέζεσο & δηνηθήζεσο
Άιια έμνδα
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ

-927.588,03

-253.866,06

-927.588,03

-253.866,06

ύλνιν

-1.080.420,35

759.988,03

-605.846,82

1.467.045,56

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

-3.097.122,21

-2.525.655,88

-1.655.597,56

-1.355.224,88

0,00

4.186,11

0,00

4.186,11

-120.000,00

-3.000,00

-120.000,00

-3.000,00

0,00

-43.588,22

0,00

0,00

-4.297.542,56

-1.808.069,96

-2.381.444,38

113.006,79

-307.087,65

-205.139,12

-37.487,67

-352.582,84

-4.604.630,21

-2.013.209,08

-2.418.932,05

-239.576,05

-4.367.440,31

-1.903.254,96

-2.277.818,93

-165.724,48

-237.189,90

-109.954,12

-141.113,12

-73.851,57

-4.604.630,21

-2.013.209,08

-2.418.932,05

-239.576,05

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.604.630,21

-2.013.209,08

-2.418.932,05

-239.576,05

-4.367.440,31

-1.903.254,96

-2.277.818,93

-165.724,48

Κέξδε / (δεκίεο) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Εεκίεο απνκείσζεο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Κέξδε / (δεκίεο) απφ επελδπηηθά αθίλεηα
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο (α)
Σα θαζαξά θέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (α)+(β)
Σα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν

-237.189,90

-109.954,12

-141.113,12

-73.851,57

-4.604.630,21

-2.013.209,08

-2.418.932,05

-239.576,05

-0,0362

-0,0291

Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή,
πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
- Βαζηθά ζε ΔΤΡΩ

-0,0614

- Πξνζαξκνζκέλα ζε ΔΤΡΩ

-0,8198

-

-0,7003

-0,0032
-

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ

-1.078.685,44

759.988,03

-600.591,76

1.487.947,00

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ,ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ

630.787,32

1.542.797,56

722.686,78

1.934.604,03

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

-296.800,71

1.288.931,50

-204.901,25

1.680.737,97
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

1/1 - 30/6/2012
Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)
Κφζηνο Πσιήζεσλ
Μηθηά Απνηειέζκαηα
Άιια έζνδα

Ζ Δηαηξεία
1/1 - 30/6/2011 1/4 - 30/6/2012

1/4 - 30/6/2011

18.401.416,04

19.722.248,72

12.753.406,22

19.621.863,49

-12.848.529,75

-13.851.373,21

-9.066.909,19

-13.763.987,80

5.552.886,29

5.870.875,51

3.686.497,03

5.857.875,69

990.186,54

1.304.743,48

476.413,76

1.219.482,58

-5.396.497,41

-4.949.006,11

-3.054.957,08

-4.366.598,57

Άιια έμνδα

-423.419,44

-548.041,27

-229.891,00

-539.906,15

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ

-370.000,00

-180.000,00

-370.000,00

-180.000,00

Έμνδα δηαζέζεσο & δηνηθήζεσο

ύλνιν
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

353.155,98

1.498.571,61

508.062,71

1.990.853,55

-2.373.324,77

-1.757.007,41

-1.277.784,16

-1.750.930,06

0,00

4.186,11

0,00

4.186,11

-120.000,00

0,00

-120.000,00

0,00

Κέξδε / (δεκίεο) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Εεκίεο απνκείσζεο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Κέξδε / (δεκίεο) απφ επελδπηηθά αθίλεηα
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ, κεηά από θόξνπο (α)

0,00

-43.588,22

0,00

-43.588,22

-2.140.168,79

-297.837,91

-889.721,45

200.521,38

-96.831,06

49.589,66

-41.208,34

-48.833,53

-2.236.999,85

-248.248,25

-930.929,79

151.687,85

-2.236.999,85

-248.248,25

-930.929,79

151.687,85

Σα θαζαξά θέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

-

-

-

-2.236.999,85

-248.248,25

-930.929,79

151.687,85

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.236.999,85

-248.248,25

-930.929,79

151.687,85

-2.236.999,85

-248.248,25

-930.929,79

151.687,85

-

-

-

-2.236.999,85

-248.248,25

-930.929,79

151.687,85

- Βαζηθά ζε ΔΤΡΩ

-0,0314

-0,0047

-0,0113

0,0029

- Πξνζαξκνζκέλα ζε ΔΤΡΩ

-0,4276

ύλνιν

-

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (α)+(β)
Σα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο θαηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν

-

Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή,
πνπ αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
-

-0,3531

-

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ

354.910,88

1.498.571,61

513.337,52

1.991.325,43

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ,ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ θαη πξνβιέςεσλ

1.077.990,10

1.962.317,35

1.060.321,83

2.451.782,97

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

707.990,10

1.782.317,35

690.321,83

2.271.782,97
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο Μεηξηθήο:

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ
Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Τπόινηπν ηελ 1.1.2011

17.860.458,40

Γηαθνξά από
έθδνζε κεηνρώλ
ππέξ ην άξηην

Ίδηεο Μεηνρέο

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο

1.252.228,07

0,00

7.132,90

Άιια
απνζεκαηηθά

1.009.748,06

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α)

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

-4.622.316,09

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

428.323,80 15.935.575,14

-1.903.254,96

-109.954,12

-2.013.209,08

-109.954,12

-2.013.209,08

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά απφ θφξνπο (β)

0,00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (α)+(β)

0,00

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηα κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ (Α΄ ζεηξά)

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.903.254,96

2.080,80

306,00

Τπόινηπν ηελ 30.6.2011

17.862.539,20

1.252.534,07

0,00

7.132,90

1.009.748,06

-6.525.571,05

Τπόινηπν ηελ 1.1.2012

2.386,80

22.161.627,04

1.252.534,07

-85.000,00

5.012,90

908.957,59

-11.114.849,11

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α)

-4.367.440,31

318.369,68 13.924.752,86

220.857,53 13.349.140,02
-237.189,90

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά απφ θφξνπο (β)

-4.604.630,21
0,00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (α)+(β)

0,00

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηα κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ (Β΄ ζεηξά)

9

Γαπάλεο έθδνζεο θεθαιαίνπ (Β΄ ζεηξάο νκνινγηαθνχ δαλείνπ)

9

Τπόινηπν ηελ 30.6.2012

ύλνιν

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.367.440,31

4.146.364,60

-4.604.630,21
4.146.364,60

-63.989,22
26.307.991,64

-237.189,90

1.252.534,07

-85.000,00

5.012,90

844.968,37

-63.989,22
-15.482.289,42

-16.332,37 12.826.885,19
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο
εκ.

Τπόινηπν ηελ 1.1.2011

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

17.860.458,40

Γηαθνξά από
έθδνζε κεηνρώλ
ππέξ ην άξηην

Ίδηεο Μεηνρέο

Απνζεκαηηθά
Δύινγεο Αμίαο

1.252.228,07

0,00

0,00

Άιια
απνζεκαηηθά

1.007.748,06

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α)

Απνηειέζκαηα
εηο λένλ

ύλνιν

-2.680.152,14

17.440.282,39

-248.248,25

-248.248,25

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά απφ θφξνπο (β)

0,00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (α)+(β)
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηα κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ (Α΄ ζεηξά)

0,00

0,00

2.080,80

306,00

0,00

0,00

0,00

-248.248,25

-248.248,25
2.386,80

Δπίδξαζε απφ ζπγρψλεπζε ζπγαηξηθήο κε απνξξφθεζε

4.827.844,33

Αλαθαηάηαμε άπινπ ζηνηρείνπ, απφ εηζθνξά δξαζηεξηφηεηαο ζπγαηξηθήο

1.520.000,00

3.148.680,32

-9.418.403,94

-1.441.879,29
1.520.000,00

Τπόινηπν ηελ 30.6.2011

17.862.539,20

1.252.534,07

0,00

6.347.844,33

4.156.428,38

-12.346.804,33

17.272.541,65

Τπόινηπν ηελ 1.1.2012

22.161.627,04

1.252.534,07

-85.000,00

6.345.724,33

4.055.637,91

-19.075.531,05

14.654.992,30

-2.236.999,85

-2.236.999,85

-2.236.999,85

-2.236.999,85

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηφδνπ, κεηά απφ θφξνπο (α)
Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά απφ θφξνπο (β)

0,00

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (α)+(β)

0,00

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηα κεηαηξνπήο νκνινγηαθνχ δαλείνπ (Β΄ ζεηξά)

9

Γαπάλεο έθδνζεο θεθαιαίνπ (Β΄ ζεηξάο νκνινγηαθνχ δαλείνπ)

9

Τπόινηπν ηελ 30.6.2012

0,00

0,00

0,00

0,00

4.146.364,60

4.146.364,60
-63.989,22

26.307.991,64

1.252.534,07

-85.000,00

6.345.724,33

3.991.648,69

-63.989,22
-21.312.530,90

16.500.367,83
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Ο Όκηινο
1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

-4.297.542,56

-1.808.069,96

Απνζβέζεηο

781.884,73

528.943,47

Πξνβιέςεηο

910.689,04

-51.463,21

1.755,14

-16.741,63

3.097.122,21

2.525.655,88

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

-2.567.792,29

-1.055.732,65

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

6.706.078,84

3.308.679,61

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)

9.997.035,61

1.380.446,11

-2.791.903,66

-2.410.992,88

-178.117,50
11.659.209,56

-121.609,40
2.279.115,34

0,00

-6.608,02

-943.591,55

-117.349,31

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπσλ επελδχζεσλ

8.579,72

0,00

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ

5.395,00

46.616,97

36.060,45
-893.556,38

38.288,77
-39.051,59

-10.294.100,35

-1.815.172,75

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

-215.316,89

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

-10.509.417,24

-122.081,31
-1.937.254,06

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

256.235,94

302.809,69

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ

4.195.824,42

4.222.591,05

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

4.452.060,36

4.525.400,74

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ & ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

28

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.E.

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Οη αθόινπζεο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο (ζει. 30 έσο 61) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο ηεο 30εο Ινπλίνπ 2012.
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Ζ Δηαηξεία
1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ

-2.140.168,79

-297.837,91

Απνζβέζεηο

353.079,22

283.745,74

Πξνβιέςεηο

440.513,98

-20.871,01

1.755,14

-7.952,17

2.373.324,77

1.757.007,41

Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ

-2.501.864,26

-1.046.815,91

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ

5.263.820,21

-1.598.041,34

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)

7.186.582,45

4.131.606,94

-2.376.273,10

-1.746.840,04

-3.335,60
8.597.434,02

-93.633,44
1.360.368,27

0,00

-6.608,02

-342.044,53

-100.555,08

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπσλ επελδχζεσλ

8.579,72

0,00

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ

5.395,00

8.665,90

28.777,82
-299.291,99

36.300,58
-62.196,62

-7.874.432,84

-512.477,94

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)

-169.807,89

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

-8.044.240,73

-77.839,31
-590.317,25

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

253.901,30

707.854,40

3.889.417,73

1.194.459,39

4.143.319,03

2.159.593,41
4.061.907,20

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε & δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ & ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δμνθιήζεηο δαλείσλ

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ (ζπγρσλεπζείζαο)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

Δπηιεγκέλεο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο
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1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 1987 (ΦΔΚ 1924/3.7.1987) κε ηελ επσλπκία “ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ
ΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ”.
Με ηελ απφ 2 Μαξηίνπ 2007 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, απνθαζίζζεθε ε αιιαγή ηεο ηφηε
επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο, απφ «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ
ΤΚΔΤΩΝ» θαη δ.η. «Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Α.Δ.- DELONGHI.» ζε «VELL INTERNATIONAL GROUP
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» θαη δ.η. «VELL GROUP A.E.».
Με ηελ απφ 15 Ννεκβξίνπ 2010 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, απνθαζίζζεθε ε αιιαγή ηεο επσλπκίαο
ηεο εηαηξείαο, απφ «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ
ΤΚΔΤΩΝ» θαη δ.η. «VELL GROUP A.E.» ζε «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
θαη δ.η. «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ A.E.Δ.».
Ζ αξρηθή έδξα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ν Γήκνο Κνξπδαιινχ Αηηηθήο. Με ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30εο
Ηνπλίνπ 1992 ε έδξα ηεο εηαηξείαο κεηαθέξζεθε ζην Γήκν Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο. Ζ ζεκεξηλή έδξα ηεο
εηαηξείαο, κε βάζε ηελ απφ 15 Ννεκβξίνπ 2010 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, είλαη ν Γήκνο Αηγάιεσ
Αηηηθήο, Κεθηζνύ 6, ΣΚ 12242, (ηει. 210-5386400).
Ζ Δηαηξεία είλαη θαηαρσξεκέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε αξηζκφ
15353/06/Β/87/07 θαη ε δηάξθεηά ηεο νξίζζεθε κέρξη 31.12.2080.
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο θαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην
κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην αλέξρεηαη ζε € 26.307.991,64, δηαηξνχκελν ζε 77.376.446 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο
αμίαο εθάζηεο € 0,34.
χκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ θιάδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ
ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» (Κιάδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03).
Ζ Δηαηξεία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ εηζαγσγή, ρνλδξηθή πψιεζε θαη δηαλνκή δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
θαη κηθξνζπζθεπψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαζψο θαη ησλ πάζεο θχζεσο αλαισζίκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο, θαζψο
θαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη ηερληθήο εμππεξέηεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.
Μεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο ζπγρσλεπζείζαο εηαηξείαο “Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.”, ε Μεηξηθή εηαηξεία
αζρνιείηαη θαη κε ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο:
α) Δηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ θαη εκπνξία ζεξκαληηθψλ ζπζηεκάησλ πεηξειαίνπ, β) Δηζαγσγή θαη εκπνξία
ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο, γ) Δηζαγσγή θαη εκπνξία παληφο είδνπο ειεθηξηθήο
ζπζθεπήο νηθηαθήο ή επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο, δ) Δηζαγσγή θαη εκπνξία ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ ησλ
αλσηέξσ κεραλεκάησλ, ε) πλαξκνιφγεζε θαη θαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ κεραλεκάησλ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ
εηζαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ, ζη) Γεκηνπξγία δηθηχνπ πψιεζεο θαη ελ γέλεη πξνψζεζεο ησλ
αλσηέξσ κεραλεκάησλ, εηζαγνκέλσλ ή κε αιιά θαη ζπλαξκνινγνχκελσλ ζηελ Διιάδα, δ) Αληηπξνζψπεπζε
αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξεηψλ εκπνξίαο ή/θαη θαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο - ςχμεο θαη ελ γέλεη
ειεθηξηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ή επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο.
Ζ εηαηξεία έρεη ηελ δηάζεζε ησλ Ηαπσληθψλ θνξεηψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο KEROSUN κε κηα επξεία γθάκα
πξντφλησλ ζέξκαλζεο, ησλ Ηαπσληθψλ θιηκαηηζηηθψλ Toyotomi, ησλ νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ Carrier θαη
Toshiba αληίζηνηρα, ησλ ζπζηεκάησλ ήρνπ Kenwood – Mcaudio - Audiovox, ησλ κεραλψλ εζπξέζν Gaggia, θαη
απφ ην 2009 ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηεο Blaupunkt, κε κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ ζπζηεκάησλ ήρνπ θαη
εηθφλαο γηα ην απηνθίλεην θπξίσο αιιά θαη γηα ην ζπίηη.
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Ζ χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο έσο ζήκεξα είρε σο εμήο:
Ολνκαηεπώλπκν
Γεψξγηνο Γεκεηξίνπ ηνπ Δπαγγέινπ
Αξηζηνηέιεο Ατβαιηψηεο ηνπ Παληειή
νθνθιήο Βειάλεο ηνπ Βαζηιείνπ
νθία ηαθάθα ηνπ Αλαζηαζίνπ
Αλαζηάζηνο Αβξαληίλεο ηνπ Ησάλλε
ηπιηαλφο ηαπξίδεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
Αλαζηάζηνο Καηζίξεο ηνπ Βαζηιείνπ

Θέζε ζην Γ..
Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Αληηπξφεδξνο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο
Μέινο

Μέινο
Δθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ
Αλεμάξηεην, κε εθηειεζηηθφ

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο θαη ζα δηαξθέζεη απφ ηεο εθινγήο ηνπ ηελ 6/5/2011 κέρξη
ηελ 6/09/2016.
Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2012, έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηελ 29ε Απγνύζηνπ 2012.

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηακέζσλ ζπλνπηηθώλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη ελδηάκεζεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. έρνπλ
θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) θαη ησλ εξκελεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηδηθφηεξα, έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν («ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο» θαη νη ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζή
ηνπο είλαη ζπλεπείο κε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηφδνπ 1.1 - 30.06.2012 πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
ειεγκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηε δηεχζπλζε
δηαδηθηχνπ ηεο Δηαηξείαο www.gedsa.gr.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ:
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ή κεηαγελέζηεξα.
Ζ εθηίκεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ,
ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ:
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ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηνπηζησηηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»

(ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) 1205/2011 ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηεο 22εο Ννεκβξίνπ 2011, L 305/23.11.2011)
Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ
θαιχηεξα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ην απνηέιεζκα ησλ θηλδχλσλ απηψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο νληφηεηαο. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνσζεζεί ε
δηαθάλεηα ζηελ αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο κεηαβηβάζεηο, ηδίσο εθείλσλ πνπ ζπλεπάγνληαη
ηηηινπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
-

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013.Ζ λσξίηεξε
εθαξκνγή επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα
επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή
αληηζηάζκηζεο.
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ
θαηαζηάζεηο. Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ εθαξκόδνπλ ην ΓΠΥΑ 9 λωξίηεξα, θαζώο απηό δελ έρεη πηνζεηεζεί από
ηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε. Μόλν όηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ
2013.
-

ΓΠΥΑ 13 «Απνηίκεζε ηεο εύινγεο αμίαο»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ λσξίηεξε
εθαξκνγή επηηξέπεηαη.
Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο
γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ
δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια
πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε
ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη
ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη θαιχπηνπλ φια ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά.
Η Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ εθαξκόδνπλ ην ΓΠΥΑ 13 λωξίηεξα, θαζώο απηό δελ έρεη πηνζεηεζεί από ηελ
Δπξωπαϊθή Έλωζε. Μόλν όηαλ πηνζεηεζεί, ζα απνθαζηζηεί εάλ ζα εθαξκνζηεί λωξίηεξα από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ
2013.
-

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012.
Ζ θχξηα αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε είλαη ε απαίηεζε απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα
νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Λνηπψλ πλνιηθψλ Δηζνδεκάησλ, ψζηε λα
θαίλεηαη αλ απηά είλαη δπλεηηθά αλαθαηαηάμηκα ζηα θέξδε ή ηηο δεκίεο ζε κηα κεηαγελέζηεξε πεξίνδν.
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα εθαξκφζνπλ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ
αλακέλνπλ λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
-

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο»

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012.
Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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Σν ΓΛΠ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα απνηηκά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα εθηηκεζεί θαηά πφζν ε
αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη κε ηε
κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην
πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ
θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο.
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα εθαξκφζνπλ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή θαη δελ
αλακέλνπλ λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
-

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην ΓΛΠ 19 θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία
λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα (πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) («κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Οη εηαηξείεο πιένλ ζα αλαθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο
ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρφλ έιιεηκκα ή πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ
πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην
θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα
ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αλακέλνπλ φηη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
-

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Κόζηνο απνγύκλσζεο θαηά ην ηάδην Παξαγσγήο ελόο Οξπρείνπ Δπηθαλείαο»

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2013.Ζ εθαξκνγή
λσξίηεξα επηηξέπεηαη.
Ζ δηεξκελεία αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ην θφζηνο (stripingcost) πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα
απνκάθξπλζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε εμνξπθηηθέο εξγαζίεο επηθάλεηαο, γηα λα απνθηεζεί πξφζβαζε ζε
κεηαιιεπηηθά θνηηάζκαηα.
Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ηηο ελνπνηήζεηο θαη ηηο από θνηλνύ ζπκθσλίεο(εθαξκόδνληαη ζε εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013)
Σνλ Μάην ηνπ 2011 ην ΓΛΠ δεκνζίεπζε 3 λέα πξφηππα,ηαΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 θαη ηξνπνπνίεζε
ηα ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28. Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή ηνπο, κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε.
Σα πξφηππα απηά θαη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δελ κπνξνχλ
λα εθαξκνζηνχλ λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν.
Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Οη ζεκαληηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:
-

ΓΛΠ 27 (ηξνπνπνηεκέλν) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10.Σα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27
«Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν Πξφηππν απαηηεί ε
νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην
θφζηνο ή ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα».
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ΓΛΠ 28 (ηξνπνπνηεκέλν) «πκκεηνρέο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε
πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο
επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο
ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
ΓΠΥΑ 11.
-

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»

Σν ΓΠΥΑ 10 ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, φηαλ κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο
απαηηήζεηο ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο» θαη ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο νληφηεηεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Σν ΓΠΥΑ 10
ζηεξίδεηαη ζηηο πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην
αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο
εηαηξείαο. Σν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ απηφ
είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί.
-

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο»

Σν ΓΠΥΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 31 «Υξεκαηννηθνλνκηθή Παξνπζίαζε ησλ πκθεξφλησλ ζε Κνηλνπξαμίεο»
θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ
θνηλνπξαθηνχληεο». Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ
εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ
πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο
ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ
ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ
παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ
ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο.
-

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο»

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα
αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο (structuredentities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο
παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ
10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28.
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3. Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο
3.1.

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.
Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε
αμία, θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ηεο Καζαξήο Θέζεο, εθηφο εάλ αθνξά ζε αλαζηξνθή κεησηηθήο
αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηζφπνζν κέξνο ηεο
αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα. Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα αθνχ πξψηα δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ
αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Οη ινηπέο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεσο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ
ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ θαη απαμηψζεσλ.
Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζσκάησλ
ζηνηρείσλ. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ
πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί
αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. ηηο
άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ειήθζε γηα ηελ αγνξά ή γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ηίζεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία.
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο
ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα πνπ
απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά
ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε εηήζην
ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο
(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα.
Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε
σθέιηκε δσή ηνπο, ε νπνία – θπκαίλεηαη σο εμήο:
Καηεγνξία αθηλεηνπνηήζεσλ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ………………………………………………
Μεηαθνξηθά Μέζα θαη Μέζα Δζσηεξηθψλ Μεηαθνξψλ …………………….
Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο ………………………………………………...

Ωθέιηκε δηάξθεηα δσήο
40 - 50 έηε
9 - 20 έηε
5 - 10 έηε

Σα παξαγσγηθά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο θαη
βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο. Ζ
απφζβεζε απηψλ ησλ παγίσλ, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ηνπ νκίινπ, αξρίδεη φηαλ ηα απηά είλαη έηνηκα γηα ρξήζε.
3.2. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αθνξνχλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εζφδσλ απφ κηζζψκαηα ή
θέξδνπο απφ ηε κεηαπψιεζή ηνπο. Απεηθνλίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεψο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ εμφδσλ γηα ηελ απφθηεζή ηνπο. Σα επελδπηηθά αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο. Οη κεηαβνιέο ηεο εχινγεο αμίαο ηεο επέλδπζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμία ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ηφηε
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ηνπο.
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3.3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.3.1 Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα Η/Τ
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 8 έηε.
Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα φηαλ
γίλνληαη, εθηφο αλ ππάξρεη ε πξννπηηθή λα πξνζδψζνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, νπφηε θαηαρσξνχληαη ζηα
άπια ζηνηρεία.
3.3.2. Λνηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζήκαηα)
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη:
(α) Αλ πηζαλνινγείηαη φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ απνδίδνληαη ζε απηά ζα εηζξεχζνπλ
ζηελ επηρείξεζε θαη
(β) Αλ ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.
Όηαλ έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνθηάηαη ζε κηα ελνπνίεζε επηρεηξήζεσλ, ην θφζηνο απηνχ ηνπ άπινπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο.
Ζ εχινγε αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αληαλαθιά ηηο πξνζδνθίεο ηεο αγνξάο γηα ηελ πηζαλφηεηα φηη
ηα αλακελφκελα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ
ζηελ επηρείξεζε.
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα δσήο απνζβέλνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζηε δηάξθεηα
σθέιηκεο δσήο ηνπο.
Σέινο, ηα ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
3.3.3. Τπεξαμία
Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ην επηπιένλ ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Όκηιν γηα ηελ απφθηεζε λέσλ
ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ. Πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ηηκήκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ
απφθηεζε κε ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαινγεί ζηνλ Όκηιν θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο. Ζ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη εκθαλίδεηαη ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σπρφλ
αξλεηηθή ππεξαμία θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο κηαο εηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο έζνδν ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ.
Ζ ππεξαμία θαηαλέκεηαη ζε κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Ζ κνλάδα ηακηαθψλ ξνψλ είλαη ε κηθξφηεξε
πξνζδηνξίζηκε νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί αλεμάξηεηεο ηακηαθέο ξνέο.
ην ηέινο θάζε έηνπο δηελεξγείηαη έιεγρνο γηα ηπρφλ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο. Ο έιεγρνο απνκείσζεο ηεο
ππεξαμίαο δηελεξγείηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαθηήζηκνπ πνζνχ απφ ηηο κνλάδεο ηακηαθήο ξνήο κε ηηο νπνίεο
ζπλδέεηαη ε ππεξαμία. Σπρφλ δεκίεο απνκείσζεο ηεο ππεξαμίαο δελ αληηζηξέθνληαη ζε κειινληηθέο πεξηφδνπο.
3.4. Μηζζώζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο
εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο.
Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.
3.4.1. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε αμία πνπ
πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κειινληηθψλ
κηζζσκάησλ.
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ηε ζπλέρεηα, θάζε θαηαβνιή κηζζψκαηνο αλαιχεηαη ζην ηκήκα εθείλν πνπ κεηψλεη ηελ ππνρξέσζε θαη ζην ηκήκα
πνπ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δαπάλε, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ππνιεηπφκελεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο.
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο ππνρξεψζεηο (ρσξίο λα πεξηιακβάλνπλ
ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο) θαη θαηαλέκνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, αλάινγα κε ην ρξφλν
θαηαβνιήο ηνπο.
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζχλαςε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απνζβέλνληαη ζχκθσλα
κε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ παγίσλ.
3.4.2. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Δηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, κε
βάζε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.5.1. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη
ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ν φκηινο δίλεη ρξήκαηα ή παξέρεη αγαζά
θαη ππεξεζίεο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε γηα ηελ πψιεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ.
3.5.2. Γηαθξαηνύκελεο σο ηελ ιήμε επελδύζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη
ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε
ηνπο.
3.5.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα
ηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κε θχξην
ζθνπφ ην θέξδνο απφ βξαρπρξφληεο δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ηνπο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο (ήηνη
κεηνρέο εηαηξεηψλ, Μεξίδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ θ.α.).
3.5.4. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε
θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο είηε έρνπλ νξηζζεί ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. πκπεξηιακβάλνληαη ζηα
καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη πξφζεζε απφ ηε Γηνίθεζε ηα
ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη επελδχζεηο αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε
ζπλαιιαγή δαπάλεο.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο θαη νη δηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο, κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο θαη νη
κεηαβνιέο απφ ηελ απνηίκεζε θαηαρσξνχληαη θαη’ επζείαλ ζηα ίδηα θεθάιαηα, απφ φπνπ θαη κεηαθέξνληαη ζηα
θέξδε ή ηηο δεκίεο κε ηελ πψιεζε απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή φηαλ ηα ζηνηρεία απηά απνκεησζνχλ.
ε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο δελ ππάξρεη αμηφπηζηε απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο,
ηφηε απηνί απνηηκψληαη ζην θφζηνο, κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν Όκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην
ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη απνκεησκέλα.
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3.6 Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα
Σα παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχλαςεο
ηεο εθάζηνηε ζχκβαζεο θαη επαλακεηξψληαη εθ λένπ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
Ηζνινγηζκνχ.
Ζ κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη εμαξηάηαη απφ ηεο θχζε ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ
νπνίνπ ν θίλδπλνο αληηζηαζκίδεηαη.
Μεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο
θηλδχλσλ, θαζψο θαη ησλ παξαγψγσλ κέζσλ αληηζηάζκηζεο εχινγεο αμίαο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
φηαλ πξνθχπηνπλ.
Μεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ πνπ πξννξίδνληαη θαη είλαη απνηειεζκαηηθά γηα αληηζηάζκηζε
θηλδχλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ελψ ην κε
απνηειεζκαηηθφ ηκήκα ηνπο αλαγλσξίδεηαη απ’ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα.
3.7. Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα) απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκή πψιεζεο, κέζα ζηα πιαίζηα
ηεο ζπλήζνπο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κείνλ ην ππνινγηδφκελν θφζηνο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα
λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πψιεζε, εθφζνλ απηφ είλαη δηαθεθξηκέλν θαη ζεκαληηθήο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεσο
πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο απφθηεζεο ησλ
απνζεκάησλ θαη ηα εηδηθά έμνδα αγνξάο ηνπο (κεηαθνξηθά, αζθάιηζηξα θιπ). Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ.
3.8. Πειάηεο θαη ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ
απνκείσζεο.
Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή
απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο
παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν
πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
3.9. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο - κέρξη 3 κήλεο - επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
3.10. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο
θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
(β) Παξνρέο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία: Ζ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ κηζζνδνηνχληαη
απφ απηήλ γηα ηελ κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα κε ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο,
πξνζκεηξάηαη θαη απεηθνλίδεηαη κε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα θάζε
εξγαδφκελνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθιεκέλν ζηελ παξνχζα αμία ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ.
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3.11. Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ:
- Τπάξρεη κία παξνχζα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο,
- Δίλαη πηζαλφλ φηη ζ’ απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη,
- Σν απαηηνχκελα πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.
3.12. Γαλεηζκόο
Σα δάλεηα αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Αθνινχζσο, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηκεξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κέρξη απηφ λα ηεζεί ζε
παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, φπνπ ην θφζηνο δαλεηζκνχ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
3.13. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη βαζίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο φπσο απηά αλακνξθψλνληαη ζηε θνξνινγηθή ηεο δήισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ
ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη φηη ζα
ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
3.14. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ αμία πψιεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απαιιαγκέλε απφ ην Φ.Π.Α., ηηο επηζηξνθέο
θαη ηηο εθπηψζεηο.
Σα έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ αγνξαζηή.
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη σο δεδνπιεπκέλα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ζπκθσλίεο θαη ηελ
πξαγκαηηθή παξνρή ηεο ππεξεζίαο.
Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην νθεηιφκελν
θεθάιαην θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ηα έζνδα απηά
ζα εηζπξαρζνχλ.
Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ φηαλ ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο έρεη
θαηνρπξσζεί.
3.15. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο: Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαη
ηνπ Οκίινπ, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ε εηαηξεία
ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα παξνπζίαζεο είλαη ην Δπξψ.

40

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.E.

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα: Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη
ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε
αμία, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ελψ ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ζηελ Καζαξή Θέζε.
3.16. Λεηηνπξγηθνί Σνκείο Γξαζηεξηόηεηαο
Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο νξίδνληαη µε βάζε ηε δηάξζξσζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, εθφζνλ νη
ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ παξαθνινπζνχλ ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο μερσξηζηά, φπσο
παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.
Ζ Γηνίθεζε αμηνινγεί ηελ επίδνζε ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο βαζηδφκελε θπξίσο ζηα ιεηηνπξγηθά
απνηειέζκαηα πξν απνζβέζεσλ.
3.17. Δθηίκεζε εύινγεο αμίαο
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα),
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ.
Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
νξγαλσκέλε αγνξά, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη θαη παξαδνρέο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα εθηηκήζεηο κειινληηθψλ
ηακηαθψλ ξνψλ θ.α.
3.18. Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
θαη ησλ ζπγαηξηθψλεηαηξηψλ ζηηο νπνίεο αζθεί έιεγρν.
‘Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφαπηέο.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ θαηαξηίδνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηηο Οηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο.
Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ), ππφινηπα θαη κεπξαγκαηνπνηεκέλα
θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, απαιείθνληαη.
Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο θαη παχνπλ λα
ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαβηβάδεηαη εθηφο Οκίινπ.
Σπρφλ δεκίεο κεξίδνληαη ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, αθφκα θαη αλ ην ππφινηπν θαηαζηεί αξλεηηθφ.
πλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμαγνξαδφκελσλ ή πσινχκελσλ ζπγαηξηθψλ εληφο ηεο ρξήζεσο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο απφ ή έσο ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ή πψιεζεο, αληίζηνηρα.
3.19. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ
θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη.Δπνκέλσο, παξά ηελ
εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, είλαη δπλαηφ ηα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ ππνινγηζκψλ θαη παξαδνρψλ πνπ έρεη θάλεη θαη ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα,
αιιά θαη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ.
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Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο
ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο έρνπλ σο εμήο:
Ωθέιηκε δσή πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ(φπσο
αλαιχνληαη αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.1).
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη Τπεξαμία
Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο θαη εμεηάδεη ζε εηήζηα βάζε έλα πθίζηαηαη έλδεημε απνκείσζεο ηφζν
ηεο ππεξαμίαο φζν θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ / ζεκάησλ (φπσο αλαιχεηαη
αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 3.3).
Απνκείσζε απαηηήζεσλ
Ζ Δηαηξεία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο
πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ είλαη πηζαλή.
Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη πξνβαίλεη ζε πξνβιέςεηο
εάλ θξίλεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νπζησδψο ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ
ηεο. Οη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα
ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.
Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ππνινγίδεηαη βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ε νπνία απαηηεί απφ ηε
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο λα εθηηκήζεη ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο ηελ κειινληηθή αχμεζε ησλ απνδνρψλ
ησλ εξγαδνκέλσλ, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο θιπ.
Φόξνο εηζνδήκαηνο
ηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη δηαθνξεηηθνί
απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηηο
πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ζηε ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε
ρψξα.
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4. Δλνπνίεζε
Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο
θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνίεο αζθεί έιεγρν.
Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίδεη ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφ απηέο.
Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ θαηαξηίδνληαη κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηηο Οηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο.
Δλδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ), ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα
θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, απαιείθνληαη.
Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο θαη παχνπλ λα
ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαβηβάδεηαη εθηφο Οκίινπ.
Σπρφλ δεκίεο κεξίδνληαη ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, αθφκα θαη αλ ην ππφινηπν θαηαζηεί αξλεηηθφ.
πλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμαγνξαδφκελσλ ή πσινχκελσλ ζπγαηξηθψλ εληφο ηεο ρξήζεσο, πεξηιακβάλνληαη ζηελ
Δλνπνηεκέλε Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο απφ ή έσο ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο ή πψιεζεο, αληίζηνηρα.

-

Οη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο «Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο
(«Ο Όκηινο») πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο εηαηξείεο:

Γξαζηεξηόηεηα

Έδξα

Πνζνζηό
πκκεηνρήο

Μέζνδνο
ελνπνίεζεο

ΡΑΠΣΟΜ ΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜ ΖΥΑΝΑΗ –
ΔΝΓΤΜ ΑΣΑ ΑΝΩΝΤΜ Ο ΔΜ ΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΜ ΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δκπνξηθή

ΔΛΛΑΓΑ

100,00%

ΟΛΗΚΖ
ΔΝΩΜΑΣΩΖ

G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L.

Δκπνξηθή

ΗΣΑΛΗΑ

99,00%

ΟΛΗΚΖ
ΔΝΩΜΑΣΩΖ

99,96%

ΟΛΗΚΖ
ΔΝΩΜΑΣΩΖ

ΔΛΛΑΓΑ

99,98%

ΟΛΗΚΖ
ΔΝΩΜΑΣΩΖ

Ξελνδνρεηαθέο &
ηνπξηζηηθέο
ΔΛΛΑΓΑ
επηρεηξήζεηο

79,95%

ΟΛΗΚΖ
ΔΝΩΜΑΣΩΖ

Παξνρή ππεξεζηψλ ΔΛΛΑΓΑ

65,00%

ΟΛΗΚΖ
ΔΝΩΜΑΣΩΖ

Δπσλπκία Δηαηξείαο
ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ
ΑΝΩΝΤΜ Ο ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΗΜ ΑΣΗΜ ΟΤ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ

Δκπνξηθή &
ΔΛΛΑΓΑ
Παξνρή ππεξεζηψλ

DELTA HOTELIA
ΑΝΩΝΤΜ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜ ΠΟΡΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ & Μ ΔΩΝ

Δκπνξηθή

CAPO DI CORFU
ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΝΩΝΤΜ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS
ΔΜ ΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΩΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ &
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ
ΑΝΩΝΤΜ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ελζσκαηώζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
Οκίινπ

(α) «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ο.Δ.»
Ζ Μεηξηθή εηαηξεία ζπκκεηέρεη θαηά πνζνζηφ 95% ζηελ σο νκφξξπζκνο εηαίξνο ζηελ εηαηξεία «ΠΤΡΟ
ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.», θφζηνπο θηήζεσο επξψ 2.850,01.
Αληηθείκελν ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξείαο ήηαλ ε εκπνξία αληαιιαθηηθψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ service ζηηο
ζπζθεπέο νηθηαθήο ρξήζεσο πνπ De’Longhi ησλ νπνίσλ ηελ απνθιεηζηηθή εηζαγσγή θαη δηαλνκή είρε ε πξψελ
«VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..».
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πεξηιεθζεί κέρξη ζήκεξα ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο ην θφζηνο
ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά Γ.Π.Υ.Α. ζηελ νκφξξπζκε εηαηξεία είλαη δπζαλάινγν ηεο σθέιεηαο
πνπ ζα πξνέθππηε, δεδνκέλνπ φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ήηαλ
κηθξφηεξν ηνπ 5% ησλ αληηζηνίρσλ κεγεζψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ήκεξα, ε νκφξξπζκε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε αδξάλεηα, ιφγσ ηεο δηαθνπήο ηεο εκπνξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο
κεηξηθήο εηαηξείαο κε ηνλ ηηαιηθφ νίθν De’Longhi θαη δελ αζθεί θακία δξαζηεξηφηεηα, νχηε απαζρνιεί
πξνζσπηθφ.
Ζ ζπκκεηνρή ζηε ζπγαηξηθή απνηηκάηαη ζηα βηβιία ηεο κεηξηθήο ζην θφζηνο θηήζεσο θαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο. Λφγσ ησλ γεγνλφησλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε κεηξηθή έρεη νινζρεξψο απνκεηψζεη ηε ζπκκεηνρή
απηή, ζε πξνεγνχκελε ρξήζε.
(β) «SC DELTA HOTELIA ROMANIA SRL»
Ζ θαηά 99,98% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ DELTA HOTELIA A.E. ζπκκεηέρεη σο κνλαδηθφο εηαίξνο ζηελ
εηαηξεία «DELTA HOTELIA ROMANIA SRL», θφζηνπο θηήζεσο 3.000,00 επξψ, κε έδξα ην Βνπθνπξέζηη ηεο
Ρνπκαλίαο, ε νπνία έρεη αλαζηείιεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο γηα 3 έηε, απφ ηελ 25ε Μαΐνπ 2009.
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ν Όκηινο θαηαηάζζεη ηε ζπκκεηνρή απηή ζηα Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζεο
(2011) πξνρψξεζε ζηελ πιήξε απνκείσζε ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο.
ήκεξα, ν Όκηινο εμεηάδεη ηελ εθθαζάξηζε θαη ιχζε ησλ σο άλσ Θπγαηξηθψλ, απφ ηελ νπνία δελ ζα πξνθχςεη
θακία επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
-

πγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ησλ ζπγαηξηθώλ εηαηξεηώλ DELTA HOTELIA Α.Δ., SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ
Α.Δ. θαη ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 ζπλεδξίαζήο ηνπ, θαη α) ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο θαηά 99,98 % ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 ζπλεδξίαζήο ηνπ, β) ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο θαηά 99,964 % ζπγαηξηθήο εηαηξείαο SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 ζπλεδξίαζήο ηνπ, θαη γ) νη
εηαίξνη ηεο θαηά 95 % ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΩΝ, δπλάκεη ηεο απφ 29.06.2012 απφθαζήο ηνπο, απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε
ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΗΑΣΟΡΗΩΝ, SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ θαη ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ
ΗΑ ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΩΝ απφ ηελ Δηαηξεία, κε εκεξνκελία
κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30.06.2012. Ζ απνθαζηζζείζα ζπγρψλεπζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο
δνκήο ηνπ νκίινπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο.
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5. Δλζψκαηα Πάγηα
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηνπ Οκίινπ
Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Κηίξηα /
Γήπεδα Οηθόπεδα

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2012

6.715.362,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

Μεραλήκαηα
& Λνηπόο
Μερ/θόο
Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
Μέζα

20.953.610,76

1.911.599,10

618.864,13

500.101,32

19.050,05

Δγθαηαζηάζεηο
Κηηξίσλ

Μεηψζεηο πεξηφδνπ

-131.948,28

Λνηπέο κεηαβνιέο
ύλνιν 30.6.2012 (α)
Απνζβέζεηο 1.1.2012

6.715.362,00
-

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

Αλαπόζβεζηε Αμία 30.6.2012 (α)-(β)

6.715.362,00

25.620,00

ύλνιν

34.450.301,50

388.397,89

907.549,26

-4.310,33

-136.258,61

-716.788,28

742.235,90

172,38

-25.620,00

0,00

2.672.885,05

487.088,23

4.609.333,07

0,00

35.221.592,15

440.015,82

567.620,97

457.503,53

2.160.679,86

-

3.625.820,18

270.016,38

143.573,35

14.662,33

232.246,09

660.498,15

-124.798,21

-4.261,55

-129.059,76

Λνηπέο κεηαβνιέο
-

4.225.245,51

Δπελδύζεηο ππό
εθηέιεζε

20.736.923,80

Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 30.6.2012 (β)

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

-53,86

53,86

710.032,20

711.140,46

347.421,51

2.388.664,40

-

0,00

20.026.891,60

1.961.744,59

139.666,72

2.220.668,67

0,00

4.157.258,57
31.064.333,58

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηνπ Οκίινπ
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο
Κηίξηα /
Γήπεδα Οηθόπεδα

Μεραλήκαηα
& Λνηπόο
Μεηαθνξηθά
Δγθαηαζηάζεηο
Μερ/θόο
Μέζα
Κηηξίσλ
Δμνπιηζκόο

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011

4.345.362,00

Αλαθαηάηαμε επελδπηηθνχ αθηλήηνπ

2.370.000,00 11.481.660,00

9.092.096,63 1.767.579,35

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

567.399,56 3.508.426,26

389.604,41

154.674,79

100.632,63

797.549,85

Μεηψζεηο πεξηφδνπ

-9.750,28

-10.655,04

-49.168,06

-80.730,60

Απνζβέζεηο 1.1.2011

6.715.362,00 20.953.610,76 1.911.599,10
-

0,00

ύλνιν

19.280.863,80
13.851.660,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (α)

Δπελδύζεηο
ππό εθηέιεζε

618.864,13 4.225.245,51

1.468.081,68
-150.303,98

25.620,00

392.497,54

281.072,56

176.450,57

30.565,84

412.590,77

900.679,74

2.819,58

-1.327,14

-41.844,96

-17.569,81

-57.922,33

440.015,82

567.620,97

457.503,53 2.160.679,86

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α)-(β) 6.715.362,00 20.513.594,94 1.343.978,13

161.360,60 2.064.565,65

Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (β)

-

-

34.450.301,50

156.123,68

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

468.782,65 1.765.658,90

25.620,00

25.620,00

2.783.062,77

3.625.820,18
30.824.481,32
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηεο Δηαηξείαο
Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Κηίξηα /
Γήπεδα Οηθόπεδα

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2012

3.915.362,00

Μεραλήκαηα
& Λνηπόο
Δγθαηαζηάζεηο
Μερ/θόο
Κηηξίσλ
Δμνπιηζκόο

8.161.637,26 1.374.804,15

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

1.152,51

-131.948,28
3.915.362,00

Απνζβέζεηο 1.1.2012

8.162.789,77 1.393.804,15

-

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

311.856,96

333.128,17

122.132,63

70.147,16

Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 30.6.2012 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 30.6.2012 (α)-(β)

496.977,30 1.762.732,18

19.000,00

Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 30.6.2012 (α)

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά
Μέζα

3.915.362,00

Δπελδύζεηο ππό
εθηέιεζε

0,00

ύλνιν

15.711.512,89

287.001,02

307.153,53

-4.068,84

-136.017,12

365.029,02 2.045.664,36

0,00

15.882.649,30

360.115,28 1.223.393,48

-

2.228.493,89

9.596,64

74.922,62

276.799,05

-124.798,21

-4.068,77

-128.866,98

433.989,59

403.275,33

244.913,71 1.294.247,33

-

7.728.800,18

990.528,82

120.115,31

0,00

751.417,03

2.376.425,96
13.506.223,34

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ ηεο Δηαηξείαο
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο
Κηίξηα /
Γήπεδα Οηθόπεδα

Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011
πγρψλεπζε ζπγαηξηθήο
(κε απνξξφθεζε)

0,00
3.915.362,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

Απνζβέζεηο 1.1.2011

Μεηαθνξηθά
Μέζα

0,00

265.710,95

750.736,11

7.802.282,05 1.311.772,50

164.333,72

712.686,46 13.906.436,73

Δγθαηαζηάζεηο
Κηηξίσλ

0,00

369.105,49

Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (α)

Μεραλήκαηα
& Λνηπόο
Μερ/θόο
Δμνπιηζκόο

63.031,65

-9.750,28
3.915.362,00
-

8.161.637,26 1.374.804,15

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

1.016.447,06

95.932,63

375.425,73

903.495,50

-29.000,00

-76.116,12

-114.866,40

496.977,30 1.762.732,18 15.711.512,89

0,00

0,00

265.515,84

733.140,85

998.656,69

πγρψλεπζε ζπγαηξηθήο
(κε απνξξφθεζε)

116.848,18

192.508,75

89.161,31

427.599,02

826.117,26

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

196.969,99

140.619,42

28.141,88

138.055,69

503.786,98

-22.703,75

-75.402,08

-100.067,04

360.115,28 1.223.393,48

2.228.493,89

Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α)-(β)

-1.961,21
3.915.362,00

311.856,96

333.128,17

7.849.780,30 1.041.675,98

136.862,02

539.338,70 13.483.019,00

Δκπξάγκαηα βάξε:
- Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο (πξψελ ζπγαηξηθήο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ.) έρνπλ εγγξαθεί
πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ ππέξ ηεο Σξάπεδαο EFG EUROBANK ERGASIAS χςνπο επξψ 14.000.000, πξνο
εμαζθάιηζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ χςνπο 9.235.594,00 επξψ ηελ 30.6.2012.
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- Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο CAPO DI CORFU A.E. έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο
ππέξ ηεο Σξάπεδαο EFG EUROBANK ERGASIAS χςνπο επξψ 9.950.000, πξνο εμαζθάιηζε νκνινγηαθψλ
δαλείσλ χςνπο 7.513.507,32 επξψ ηελ 30.6.2012.
- Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ. έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε
ππνζήθεο ππέξ ηεο ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Α.Δ. χςνπο επξψ 1.500.000, πξνο εμαζθάιηζε εγγπήζεσλ πνπ έρεη
ρνξεγήζεη ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ππέξ ηεο κεηξηθήο, χςνπο 2.212.235,46 επξψ ηελ 30.6.2012.

6. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Τπεξαμία
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2012

ήκαηα

8.007.684,76

4.997.114,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 30.6.2012 (α)

ύλνιν

1.313.897,86

14.318.696,62

1.200,00

1.200,00

8.007.684,76

4.997.114,00

1.315.097,86

14.319.896,62

0,00

158.225,15

1.054.301,46

1.212.526,61

56.458,60

64.927,98

121.386,58

0,00

214.683,75

1.119.229,44

1.333.913,19

8.007.684,76

4.782.430,25

195.868,42

12.985.983,43

ήκαηα

Λνγηζκηθά
Ζ/Τ & Λνηπά
Άπια

Απνζβέζεηο / Απνκεηώζεηο ηελ 1.1.2012
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 30.6.2012 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 30.6.2012 (α)-(β)

Λνγηζκηθά
Ζ/Τ & Λνηπά
Άπια

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο
Τπεξαμία
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011

8.007.684,76

4.997.114,00

1.307.079,86
6.818,00

6.818,00

8.007.684,76

4.997.114,00

1.313.897,86

14.318.696,62

0,00

28.239,00

924.911,09

953.150,09

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (α)
Απνζβέζεηο / Απνκεηώζεηο ηελ 1.1.2011
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α)-(β)

ύλνιν
14.311.878,62

129.986,15

129.390,37

259.376,52

0,00

158.225,15

1.054.301,46

1.212.526,61

8.007.684,76

4.838.888,85

259.596,40

13.106.170,01
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο
Πνζά ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Τπεξαμία
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2012

Λνγηζκηθά
Ζ/Τ & Λνηπά
Άπια

ήκαηα

6.908.588,04

4.480.167,00

721.201,93

12.109.956,97

6.908.588,04

4.480.167,00

721.201,93

12.109.956,97

0,00

61.278,15

586.729,51

648.007,66

45.958,60

30.321,57

76.280,17

0,00

107.236,75

617.051,08

724.287,83

6.908.588,04

4.372.930,25

104.150,85

11.385.669,14

ήκαηα

Λνγηζκηθά
Ζ/Τ & Λνηπά
Άπια

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 30.6.2012 (α)

0,00

Απνζβέζεηο / Απνκεηώζεηο ηελ 1.1.2012
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 30.6.2012 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 30.6.2012 (α)-(β)

ύλνιν

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο
Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεο
Τπεξαμία
Απνζβέζηκε Αμία 1.1.2011
πγρψλεπζε ζπγαηξηθήο (κε απνξξφθεζε)

0,00

0,00

268.471,54

268.471,54

6.908.588,04

2.580.167,00

445.912,39

9.934.667,43

Αλαθαηάηαμε, ιφγσ κεηαθνξάο δξαζηεξηφηεηαο απφ ζπγαηξηθή

1.900.000,00

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2011 (α)
Απνζβέζεηο / Απνκεηώζεηο ηελ 1.1.2011

6.818,00

6.818,00

4.480.167,00

721.201,93

12.109.956,97

0,00

0,00

266.204,13

266.204,13

260.006,38

260.006,38

61.278,15

60.519,00

121.797,15

0,00

61.278,15

586.729,51

648.007,66

6.908.588,04

4.418.888,85

134.472,42

11.461.949,31

Πξνζζήθεο πεξηφδνπ

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2011 (α)-(β)

1.900.000,00

6.908.588,04

πγρψλεπζε ζπγαηξηθήο (κε απνξξφθεζε)
ύλνιν 31.12.2011 (β)

ύλνιν
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7. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
%
πκκεηνρήο

Δπσλπκία
1. ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ.

100%

-3.280.000,00 -3.280.000,00

SIBA Σ ΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣ ΑΗΡΗΑ ΚΛΗΜΑΣ ΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣ ΡΗΚΩΝ

99,964%

ΤΚΔΤΩΝ

κείνλ: απνκείσζε
3. DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣ ΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣ ΡΟΝΗΚΩΝ

99,98%

ΤΚΔΤΩΝ & ΜΔΩΝ

κείνλ: απνκείσζε
4.

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ Σ ΟΤΡΗΣ ΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣ ΑΗΡΔΗΑ

31/12/2011

5.000.000,00 5.000.000,00

κείνλ: απνκείσζε
2.

30/6/2012

559.800,00

559.800,00

-499.900,00

-499.900,00

1.055.438,87 1.055.438,87
-1.055.438,87 -1.055.438,87

CAPO DI CORFU

79,95%

κείνλ: απνκείσζε
ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΩΝ
ΖΛΔΚΣ ΡΟΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣ ΩΝ & ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Σ ΖΛΔΦΩΝΗΑ
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣ ΑΗΡΔΗΑ

1.029.472,24 1.029.472,24
-674.846,16

-674.846,16

78.000,00

78.000,00

-78.000,00

-78.000,00

99.000,00

99.000,00

-99.000,00

-99.000,00

2.850,01

2.850,01

-2.850,01

-2.850,01

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS
5.

65%

κείνλ: απνκείσζε
6. G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L.

99%

κείνλ: απνκείσζε
7. Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Ο.Δ.

95%

κείνλ: απνκείσζε
ύλνιν

2.134.526,08 2.134.526,08

8. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Ο Όκηινο

Η Δηαηξεία

30/6/2012

31/12/2011

30/6/2012

31/12/2011

24.944,87

13.096,90

14.613,78

8.616,02

Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο

4.427.115,49

4.182.727,52

4.128.705,25

3.880.801,71

Τπόινηπν ιήμεο

4.452.060,36

4.195.824,42

4.143.319,03

3.889.417,73

Σακείν
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9. Μεηνρηθό θεθάιαην, Γηαθνξά ππέξ ην άξηην, Ίδηεο κεηνρέο
9.1 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2012 επήιζαλ νη αθόινπζεο κεηαβνιέο ζην Μεηνρηθό
Κεθάιαην θαη ζηε Γηαθνξά ππέξ ην άξηην:
Σελ 31/3/2012, εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηελ έθδνζε ηεο Β΄ εηξάο ηνπ
Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ ζε κεηνρέο, θάηνρνο 5.810 νκνινγηψλ, άζθεζε ην δηθαίσκα κε έγγξαθε
δήισζή ηνπ θαη θαηάζεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπ.
Σελ 2/04/2012 ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε 12.195.190
λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,34 ε θαζεκία θαη ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο € 4.146.364,60.
Ζ παξαπάλσ αχμεζε πηζηνπνηήζεθε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ηελ 2/4/2012 θαη θαηαρσξήζεθε ζηνλ ΜΑΔ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ κε αξηζκφ Κ2-2304/18-04-2012 ζρεηηθή
αλαθνίλσζε.
Σελ 20/04/2012 θαηαηέζεθαλ κε αξηζκφ πξση. 8488/20.4.2012, ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζαγσγήο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 12.195.190 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο.
Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζηηο 21/06/2012 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη φξηζε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηελ 28 Ηνπλίνπ 2012.
9.2 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο 2011 επήιζαλ νη αθόινπζεο κεηαβνιέο ζην Μεηνρηθό
Κεθάιαην θαη ζηε Γηαθνξά ππέξ ην άξηην:
(α) Α΄ εηξά Μεηαηξέςηκνπ ΟκνινγηαθνύΓαλείνπ:
χκθσλα κε ηα άξζξα 8 ηνπ Ν. 3156/2003 θαη 3α ηνπ ΚΝ 2190/1920 ε Δηαηξεία απνθάζηζε ηελ έθδνζε
Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, πνζνχ κέρξη Δπξψ 19.977.516 κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα
πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο 6.11.2007 (βι. αλαιπηηθά θαηωηέξω).
Σελ 31/3/2011, εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο, θάηνρνο ησλ
ηειεπηαίσλ 2 νκνινγηψλ, άζθεζε ην δηθαίσκα κε έγγξαθε δήισζή ηνπ θαη θαηάζεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπ.
Σελ 7/4/2011 ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε 6.120 λέσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,34 ε θαζεκία θαη ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο € 2.080,80.
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηηκήο κεηαηξνπήο αλά κεηνρή θαη νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο, ήηνη € 0,39 - € 0,34 = €
0,05 Υ 6.120 = € 306, απνηειεί δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαη θαηαρσξήζεθε ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο
«Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην».
Ζ παξαπάλσ αχμεζε πηζηνπνηήζεθε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ηελ 7/4/2011 θαη θαηαρσξήζεθε ζηνλ ΜΑΔ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ κε αξηζκφ Κ2-3785/21-4-2011 ζρεηηθή
αλαθνίλσζε.
Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζηηο 6/5/2011 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 6.120 λέσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη φξηζε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηελ 13ε Μαΐνπ 2011.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζχλνιν ησλ εθδνζεηζψλ νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ αλήιζε ζε 52.536.880 κε
νλνκαζηηθή αμία € 0,34 ε θάζε κηα.
(β) Β΄ εηξά Μεηαηξέςηκνπ ΟκνινγηαθνύΓαλείνπ:
Ζ Δηαηξεία απνθάζηζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 ηνπ Ν. 3156/2003 θαη 3αηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ηελ έθδνζε ηεο Β΄
εηξάο ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, πνζνχ κέρξη Δπξψ 15.015.406,40, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη
δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ(πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. (πξψελ VELL GROUP Α.Δ.) ζηηο 06.11.2007).
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Ζ έθδνζε θαιχθζεθε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24.08.2011 έσο 07.09.2011 απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, κε άζθεζε
ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ πξνεγγξαθήο, θαηά πνζνζηφ 71,164 %, πνπ αληηζηνηρεί
ζε 14.973 νκνινγίεο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 713,66 αλά νκνινγία, ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 10.685.631,18.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ κε εκεξνκελία 12.09.2011, απνθάζηζε α) λα
δηαζέζεη 221 νκνινγίεο απφ ηηο αδηάζεηεο θαη β) ε Β΄ εηξά ηνπ Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ λα θαιπθζεί
θαηά 15.194 νκνινγίεο αμίαο 10.843.350,04 Δπξώ, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 72,214 % ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ
ηεο έθδνζεο.
Οη βαζηθνί όξνη ηνπ Γαλείνπ ζπλνπηηθά έρνπλ ωο εμήο:
Δίδνο Οκνινγηώλ: Ολνκαζηηθέο, κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηνπ εθδφηε.
Αξηζκόο Οκνινγηώλ κεηαηξέςηκσλ ζε θνηλέο κεηνρέο: 15.194
Ολνκαζηηθή αμία Οκνινγηώλ: 713,66 Δπξψ
Σηκή δηάζεζεο Οκνινγηώλ: 713,66 Δπξψ αλά Οκνινγία.
Αλαινγία ζπκκεηνρήο ησλ πθηζηάκελσλ κεηφρσλ ζηελ έθδνζε: 1 νκνινγία αλά 2.497 θνηλέο κεηνρέο.
Έζνδα έθδνζεο: 10.843.350,04 Δπξψ.
Γηάξθεηα: Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έθδνζε ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ ΜΟΓ κέρξη ηε ιήμε ηεο επηαεηνχο
δηάξθεηαο ηεο Α΄ ζεηξάο ηνπ ΜΟΓ, ήηνη κέρξη ηελ 09.03.2017.
Δπηηόθην: Δπί ηνπ ζπλφινπ ηνπ εθάζηνηε αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηεο Β΄ ζεηξάο ηνπ ΜΟΓ ζα ππνινγίδεηαη ηφθνο
ίζνο κε ην εθάζηνηε επηηφθην ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πιένλ 4% εηεζίσο. Σν επηηφθην ζα νξίδεηαη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ εθηνθηζκνχ.
Σηκή απνπιεξσκήο ησλ νκνινγηψλ: 713,66 Δπξψ
Σηκή κεηαηξνπήο: 0,34 Δπξψ
Σελ 23/9/2211 εθδφζεθε ε Β΄ ζεηξά ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη απφ ηελ Σξίηε, 27 επηεκβξίνπ
2011, μεθίλεζε ε παξάδνζε ησλ πνιιαπιψλ έγραξησλ ηίηισλ ζηνπο δηθαηνχρνπο νκνινγηνχρνπο.
Σελ 30/9/2011, πξψηε εκεξνκελία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρέο,
νκνινγηνχρνη θάηνρνη 6.024 νκνινγηψλ άζθεζαλ ην δηθαίσκα.
Σελ 3/10/2011 ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε 12.644.376
λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,34 ε θαζεκία θαη ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο € 4.299.087,84.
Ζ παξαπάλσ αχμεζε πηζηνπνηήζεθε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ηελ 3/10/2011 θαη θαηαρσξήζεθε ζηνλ ΜΑΔ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ κε αξηζκφ Κ2-8288/14-11-2011 ζρεηηθή
αλαθνίλσζε.
Σν Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ζηηο 18/11/2011 ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε ησλ 12.644.376 λέσλ
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο θαη φξηζε σο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηελ 24ε
Ννεκβξίνπ 2011.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ζύλνιν ησλ εθδνζεηζώλ νλνκαζηηθώλ θνηλώλ κεηνρώλ αλήιζε ζε 65.181.256 κε
νλνκαζηηθή αμία € 0,34 ε θάζε κηα.
9.3 Ίδηεο κεηνρέο:
Ζ Δηαηξεία - ζχκθσλα κε ηελ απφ 6-5-2011 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ - απέθηεζε
ζηηο 18.08.2011 - απφ εμσρξεκαηηζηεξηαθή κεηαβίβαζε - 250.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο
(ίδηεο κεηνρέο) έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ € 85.000.
Οη κεηνρέο απηέο ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2012 αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ 0,323% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Ο Όκηινο απεηθνλίδεη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηελ απφθηεζε κέξνπο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ
αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζην θνλδχιη «Ίδηεο Μεηνρέο» κέρξη αθπξψζεψο ηνπο. Δάλ νη ίδηεο κεηνρέο ζην
κέιινλ πσιεζνχλ ή επαλεθδνζνχλ, ε αμία κηαο ηέηνηαο ζπλαιιαγήο θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα.
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10. Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ
Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα ηεο Μεηξηθήο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24
αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Θπγαηξηθή εηαηξεία

Αγνξά εκπνξεπκάησλ

ASP Α.Δ.
CAPO DI CORFU Α.Δ.
DELTA HOTELIA Α.Δ.
GED TOYOTOMI ITALIA SRL
SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.
ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.
ύλνιν

1ε Ιαλνπαξίνπ - 30ε Ινπλίνπ 2012
Πώιεζε
Λνηπά έμνδα
εκπνξεπκάησλ
18.000,00

2.460,00

717,54

46.180,54

46.374,58

19.875,33

1.625.770,34

14.900,00

5.344,17
124.882,49
124.882,49

Λνηπά έζνδα

1.678.206,63

296.504,94

37.356,48

134.278,13

26.406,48

448.783,07

147.178,83

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Θπγαηξηθή εηαηξεία

Απαηηήζεηο από
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα

ASP Α.Δ.
CAPO DI CORFU Α.Δ.

1ε Ιαλνπαξίνπ - 30ε Ινπλίνπ 2012
Τπνρξεώζεηο από
Λνηπέο απαηηήζεηο
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα
362.479,16
14.957,91

Λνηπέο
ππνρξεώζεηο

224.309,61

2.818.481,47

DELTA HOTELIA Α.Δ.

3.292.778,04

1.165.937,53

GED TOYOTOMI ITALIA SRL

3.951.119,30

1.059.000,00

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.

1.367.545,06

97.230,11
828,80

1.751.785,83

32.379,27

8.835.752,01

5.503.957,07

1.766.743,74

619.007,79

ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.
ύλνιν

586.628,52

πλαιιαγέο θαη Τπόινηπα ζπγθξηηηθήο πεξηόδνπ:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Θπγαηξηθή εηαηξεία

Αγνξά εκπνξεπκάησλ

ASP Α.Δ.

1ε Ιαλνπαξίνπ - 30ε Ινπλίνπ 2011
Πώιεζε
Λνηπά έμνδα
εκπνξεπκάησλ
18.000,00

CAPO DI CORFU Α.Δ.
10.341,20

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.
ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.
ύλνιν

2.460,00
300,00

DELTA HOTELIA Α.Δ.
GED TOYOTOMI ITALIA SRL

Λνηπά έζνδα

466.221,26

9.258,57

2.390.529,36

12.277,00

47.917,46

259.893,58

10.247,46

2.904.668,08

277.893,58

106.378,15

981.246,23
991.587,43

71.835,12
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Θπγαηξηθή εηαηξεία

Απαηηήζεηο από
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα

ASP Α.Δ.

30ε Ινπλίνπ 2011
Τπνρξεώζεηο από
Λνηπέο απαηηήζεηο
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα
285.931,62

CAPO DI CORFU Α.Δ.

1.662.202,82

DELTA HOTELIA Α.Δ.

3.507.863,65

585.243,22

GED TOYOTOMI ITALIA SRL

3.307.425,83

1.329.000,00

358.145,84

474.280,01

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.
ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.
ύλνιν

3.845,75
7.177.281,07

4.336.657,67

Λνηπέο
ππνρξεώζεηο

205.000,00
11.056,20
1.179.454,07

34.551,86

1.190.510,27

239.551,86

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

30ε Ινπλίνπ 2012
πλαιιαγέο κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Ο Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

1.575,00

1.575,00

0,00

0,00

255.430,94

255.430,94

14,76

0,00

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

439.684,85

355.396,03

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

422.657,94

263.806,15

48.082,85

40.147,60

1.021.247,46

1.021.247,46

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Απαηηήζεηο απφ ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο Οκνινγηνχρνπο
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

30ε Ινπλίνπ 2011
πλαιιαγέο κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε

Πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Ο Όκηινο

Ζ Δηαηξεία

3.404,17

1.904,17

0,00

0,00

297.964,68

251.854,08

25.561,90

0,00

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

625.523,57

431.750,95

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

469.950,61

98.785,38

29.129,91

19.160,80

10.780.000,00

10.780.000,00

Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Απαηηήζεηο απφ ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο κέινο δηνίθεζεο απφ ηίκεκα εμαγνξάο

εκείσζε:
Με ηηο απφ 29.06.2012 απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ DELTA HOTELIA Α.Δ.,
SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ., ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Δ.Δ. απνθαζίζζεθε ε ζπγρψλεπζε κε εκεξνκελία 30.6.2012 ησλ παξαπάλσ ζπγαηξηθψλ κε απνξξφθεζή ηνπο
απφ ηε κεηξηθή.
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11. Λεηηνπξγηθνί ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο
Οη Σνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηε δνκή ηνπ Οκίινπ αλά ζπγαηξηθή εηαηξεία. Ζ αθφινπζε πιεξνθφξεζε αλαθέξεηαη ζηνπο Σνκείο πνπ
επηζθνπνχληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Οκίινπ θαη εμεηάδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ.
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

30ε Ινπλίνπ 2012
Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Δ.Δ.

ΑΦΟΗ Β.
ΒΔΛΛΑΝΖ
Α.Δ.Β.Δ.

DELTA
HOTELIA Α.Δ.

CAPO DI
CORFU A.Δ.

A.S .P. Α.Δ.

S IBA
ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.

GED
TOYOTOMI
ITALIA s.r.l.

πλαιιαγέο &
Τπόινηπα
Οκίινπ

ύλνιν

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

18.401.416,04

150.735,27

441.949,85

823.674,72

131.397,00

351.179,54

2.355.927,43

22.656.279,85

Μείνλ: πλαιιαγέο κεηαμχ ηνκέσλ

-1.678.206,63

-124.882,49

-691,73

0,00

-36.427,00

-281.338,99

0,00

-2.121.546,84

16.723.209,41

25.852,78

441.258,12

823.674,72

94.970,00

69.840,55

2.355.927,43

0,00 20.534.733,01

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ
θαη
ζπλνιηθψλ
απνζβέζεσλ (EBITDA)

707.990,10

-302.433,58

-151.967,85

-308.905,62

-104.933,69

-76.485,56

-52.127,51

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (EBIT)

354.910,88

-358.053,33

-185.454,01

-618.322,92

-111.544,07

-86.587,20

-55.197,79

-18.437,00 -1.078.685,44

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

-2.373.324,77

-190.213,31

-87.152,83

-339.169,82

-53,51

-14.940,74

-92.267,23

0,00 -3.097.122,21

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ

-2.140.168,79

-548.266,64

-272.606,84

-957.492,74

-111.597,58

-101.507,95

-147.465,02

-18.437,00 -4.297.542,56

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο

-2.236.999,85

-686.344,23

-282.223,43

-976.567,02

-113.729,58

-144.964,08

-147.465,02

-16.337,00 -4.604.630,21

χλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ

45.052.189,25

1.752.181,48

337.588,31

15.599.929,76

31.555,01

699.295,78

120.018,39

-1.493.157,88 62.099.600,10

χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ

37.028.681,18

3.146.183,55

1.084.544,91

786.477,69

208.628,48

956.451,57

5.510.513,20

-15.518.771,78 33.202.708,80

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο & Πξνβιέςεηο

18.479.370,29

411.702,65

40.091,00

7.936.078,63

42.600,00

73.215,00

1.042.896,13

-1.483.728,52 26.542.225,18

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

47.101.132,31

3.841.756,22

3.969.475,21

7.963.647,46

487.034,81

2.382.370,60

5.768.105,71

-15.580.323,78 55.933.198,54

Κύθινο Δξγαζηώλ από εμσηεξηθνύο πειάηεο

-7.937,00

-296.800,71
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

30ε Ινπλίνπ 2011
Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Δ.Δ.

ΑΦΟΗ Β.
ΒΔΛΛΑΝΖ
Α.Δ.Β.Δ.

DELTA
HOTELIA Α.Δ.

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιήζεηο)

19.722.248,72

2.562.443,37

Μείνλ πλαιιαγέο κεηαμχ ηνκέσλ

-2.904.668,08

-936.639,76

16.817.580,64

1.625.803,61

1.400.359,48

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ
θαη
ζπλνιηθψλ
απνζβέζεσλ (EBITDA)

1.782.317,35

-326.419,46

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (EBIT)

1.498.571,61

S IBA
ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.

GED
TOYOTOMI
ITALIA s.r.l.

πλαιιαγέο &
Τπόινηπα
Οκίινπ

ύλνιν

303.561,89

2.183.279,04

0,00 26.512.894,50

-38.782,00

-259.267,38

-10.341,20

0,00 -4.149.698,42

165.500,00

136.720,00

44.294,51

2.172.937,84

0,00 22.363.196,08

18.891,37

100.606,60

-84.805,01

-68.529,01

-15.028,34

-118.102,00

1.288.931,50

-382.173,41

-21.049,90

13.900,44

-102.242,49

-76.239,88

-15.028,34

-155.750,00

759.988,03

-1.757.007,41

-294.836,51

-88.106,76

-259.650,87

-43,47

-35.325,37

-90.685,49

0,00 -2.525.655,88

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ

-297.837,91

-677.009,92

-112.156,66

-245.750,43

-102.285,96

-111.565,25

-105.713,83

-155.750,00 -1.808.069,96

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο

-248.248,25

-672.896,93

-233.532,65

-364.304,60

-102.165,33

-138.127,09

-105.713,83

-148.220,40 -2.013.209,08

χλνιν κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ

50.315.715,90

1.869.356,30

495.230,83

15.393.945,31

54.128,13

126.086,36

102.120,47

-5.131.916,36 63.224.666,94

χλνιν θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ

38.412.695,15

7.185.272,69

1.898.562,83

440.828,29

252.210,94

1.214.583,47

5.938.358,41

-12.042.370,14 43.300.141,64

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο & Πξνβιέςεηο

19.480.372,92

449.615,95

52.395,00

8.214.073,78

46.403,00

80.191,00

1.297.884,54

-1.162.181,60 28.458.754,59

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

51.975.496,48

6.216.548,98

4.309.885,28

5.780.201,58

381.214,04

1.866.570,38

5.502.252,53

-11.890.868,14 64.141.301,13

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

165.500,00

A.S .P. Α.Δ.

175.502,00

Κύθινο Δξγαζηώλ από εμσηεξηθνύο πειάηεο

1.400.359,48

CAPO DI
CORFU A.Δ.
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12. Οη ζεκαληηθόηεξεο κεηαβνιέο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ θαη ζηνλ ηζνινγηζκό ηεο
ηξέρνπζαο πεξηόδνπ
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
-

Υξεκαηνδνηήζεηο εθρωξεκέλωλ απαηηήζεωλ κε δηθαίωκα αλαγωγήο
Ζ κείσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ εθρσξεκέλεο απαηηήζεηο κε δηθαίσκα αλαγσγήο,
θαηά πνζφ € 7.554.059,57 ή 73,43% θαη 6.797.945,18 ή 83,15% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηελ
31/12/2011, ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία αληίζηνηρα, πξνέξρεηαη απφ ηελ ξεπζηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο
ησλ απαηηήζεσλ απηψλ.

-

Πξνκεζεπηέο
Ζ αχμεζε ησλ Πξνκεζεπηψλ, θαηά πνζφ € 8.045.517,17 ή 104,01% θαη 7.382.035,38 ή 85,33% ζε ζρέζε
κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηελ 31/12/2011, ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία αληίζηνηρα, νθείιεηαη ζηελ
επνρηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Ζ κείσζε ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαηά πνζφ € 4.086.652,85 ή 69,70% θαη
€ 4.086.652,85 ή 63,36% ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηελ 31/12/2011, ζηνλ φκηιν θαη ζηελ
εηαηξεία αληίζηνηρα, νθείιεηαη ζηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ηελ 31/03/2012 (Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 9 ηεο Δμακεληαίαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο).
Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο
Ζ αχμεζε ησλ δεκηψλ κεηά απφ θφξνπο ηφζν ζηνλ φκηιν, φζν θαη ζηελ εηαηξεία, νθείιεηαη θπξίσο ζηε
κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ιφγσ κεηάζεζεο ησλ πσιήζεσλ ζε επφκελε πεξίνδν,
εμαηηίαο εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξξέαζαλ ηελ αγνξά (φπσο γηα παξάδεηγκα παξαηεηακέλε πεξίνδνο
εθινγψλ).Γεπηεξεπφλησο ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ επηβαξχλζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε ζρέζε
κε ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε πεξίνδν θαζψο κεηαβιήζεθε ε εθκεηάιεπζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο
πνπ αλήθεη ζηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία Capo Di Corfu. πγθεθξηκέλα ε ζπγαηξηθή εηαηξεία Capo Di Corfu
ζηελ ρξήζε 2011 παξνπζίαδε ζηαζεξά κεληαία έζνδα απφ ηελ εθκίζζσζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ,
ελψ ζηε ρξήζε 2012 αλέιαβε ε ίδηα ηελ εθκεηάιεπζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαη ην πξψην εμάκελν
παξνπζηάδεη απμεκέλεο δεκηέο ιφγσ επνρηθφηεηαο.
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13. Λνηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο
i.

Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή επνρηθφηεηα, ιφγσ ηνπ φηη ν
Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζην ηνκέα ηνπ θιηκαηηζκνχ. Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα
δηελεξγείηαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 70% θαηά ην δεχηεξν θαη ηξίην ηξίκελν θάζε έηνπο.

ii.

Γελ ππάξρνπλ αζπλήζε ζηνηρεία ε θχζε, ην κέγεζνο ή ε πεξίπησζε ησλ νπνίσλ λα επεξεάδεη ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα θαζαξά θέξδε ή ηηο ηακηαθέο ξνέο ηεο
Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο.

iii.

Καηά ηελ πεξίνδν 01/01/2012 – 30/06/2012 ζρεκαηίζηεθαλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ πνζνχ €
294.000,00 ζηνλ φκηιν θαη € 100.000,00 ζηελ εηαηξεία.

iv.

Καηά ηελ πεξίνδν 01/01/2012 – 30/06/2012 ζρεκαηίζηεθαλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο απαηηήζεσλ πνζνχ €
753.588,03 ζηνλ φκηιν θαη € 390.000,00 ζηελ εηαηξεία.

v.

Γελ ππήξμε αλαζηξνθή πξφβιεςεο γηα θφζηε αλαδηάξζξσζεο

vi.

Γελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο γηα αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ

vii.

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

viii.

ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ ζπγθξίζηκε πεξίνδν δελ θαηαβιήζεθαλ κεξίζκαηα απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ
Όκηιν.

14. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ
O αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ήηαλ 73 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία
θαη 198 γηα ηνλ φκηιν, ελψ ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ήηαλ 43 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία θαη 124 άηνκα
γηα ηνλ φκηιν.

15. Κέξδε/ (δεκίεο) θαηά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ κε ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ αλαινγνχλ
ζηνπο Ηδηνθηήηεο ηεο Μεηξηθήο κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ζηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Μεηξηθή, θαη ππνινγίζηεθαλ
σο αθνινχζσο:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Ο Όκηινο
1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011
πλνιηθά εηζνδήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
ηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξία, (πιελ Ηδίσλ Μεηνρψλ)

Βαζηθά Κέξδε/ (δεκηέο) θαηά κεηνρή, ζε επξώ

Η Δηαηξεία
1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011

-4.367.440,31

-1.903.254,96

-2.236.999,85

-248.248,25

71.145.791

52.530.760

71.145.791

52.530.760

-0,0614

-0,0362

-0,0314

-0,0047

Σα πξνζαξκνζκέλα θέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ κε ηε δηαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ πνπ
αλαινγνχλ ζηνπο Ηδηνθηήηεο ηεο Μεηξηθήο κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία
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ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηε Μεηξηθή, αθνχ ιεθζνχλ
ππφςε θαη νη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο εθδνζείζεο νκνινγίεο θαη ππνινγίζηεθαλ σο αθνινχζσο:
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Ο Όκηινο
1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011
πλνιηθά εηζνδήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο
Πξνζαξκνζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ (πιελ Ηδίσλ Μεηνρψλ)

Πξνζαξκνζκέλα Κέξδε/ (δεκηέο) θαηά κεηνρή, ζε επξώ

Η Δηαηξεία
1/1 - 30/6/2012 1/1 - 30/6/2011

-4.367.440,31

-

-4.825.388,66

-

5.327.262

-

5.327.262

-

-0,8198

-

-0,9058

-

16. Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
(α) Δγγπήζεηο
Οη θπξηφηεξεο παξαζρεζείζεο εγγπήζεηο αθνξνχλ:
- Ζ εηαηξεία έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε ηηο νπνίεο εγγπάηαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο
ππέξ ηεο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» κέρξη ηνπ πνζνχ € 7.500.000,00.
-

Ζ εηαηξεία έρεη εγγπεζεί ζηελ Σξάπεδα Κχπξνπ γηα ζχκβαζε Factoring ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο κέρξη ηνπ
πνζνχ €700.000,00 ππέξ ηεο εηαηξείαο «Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..».

- Ζ εηαηξεία κίζζσζε ζηηο 30/09/2009 ην αθίλεην επί ηεο νδνχ Σαηνΐνπ 112 ζηε Μεηακφξθσζε Αηηηθήο απφ ηελ
εηαηξεία L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED (πξψελ BRITAL HOLDINGS LIMΗTED) γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εηψλ (ήηνη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ 30/9/2015), κε κεληαίν κίζζσκα €
60.000,00 αλαπξνζαξκνδφκελν εηεζίσο ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, πιένλ κίαο (1)
πνζνζηηαίαο κνλάδαο.
-

Με ην απφ 18/11/2011 ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ηξνπνπνίεζεο ππνκίζζσζεο, ην κεληαίν κίζζσκα θαζνξίζηεθε,
απφ 1/6/2011, ζην πνζφλ ησλ € 50.000,00 αλαπξνζαξκνδφκελν εηεζίσο, κεηά ηελ 1/6/2011, ζχκθσλα κε ηνλ
επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή, πιένλ κίαο (1) πνζνζηηαίαο κνλάδαο.
Πξνο εμαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ησλ κηζζσκάησλ γηα ηελ σο άλσ πεξίνδν ησλ έμη (6) εηψλ, ε εηαηξεία
ρνξήγεζε ηελ 30/9/2009 ζηελ εθκηζζψηξηα L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED εγγπεηηθή
επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ χςνπο € 4.632.684,00. Σελ 18/11/2011 ζε αληηθαηάζηαζε ηεο παξαπάλσ
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε εηαηξεία ρνξήγεζε ζηελ εθκηζζψηξηα εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ χςνπο
€ 2.735.277,96. Σελ 30/06/2012 ην χςνο απηήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €
2.212.235,46
Πξνο εμαζθάιηζε ηεο εγγχεζεο απηήο, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΦΟΗ ΒΑ.ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ εγγπήζεθε πξνο
ηελ ηξάπεδα Κχπξνπ γηα πνζφ κέρξη €4.700.000,00 θαη γηα ην ιφγν απηφ ζπλαίλεζε ζηελ εγγξαθή
πξνζεκείσζεο ππνζήθεο γηα πνζφ €1.500.000,00 επί αθηλήηνπ ηεο.
Δπίζεο πξνο εμαζθάιηζε ηεο εγγχεζεο απηήο, ε εηαηξεία ηεξεί έληνθν ινγαξηαζκφ δεζκεπκέλεο θαηάζεζεο
ζηελ εγγπήηξηα Σξάπεδα, χςνπο € 1.000.000,00 πιένλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ
ινγαξηαζκφ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο.

- Ζ εηαηξεία έρεη παξαρσξήζεη εγγπήζεηο ππέξ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο γηα ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο
κέρξη ηνπ πνζνχ €15.188.400,00.
- Με ηελ απφ 28/05/2012 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζζεθε
ε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηξηψλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνζνχ € 4.999.988,00, € 4.999.980,00 θαη €
1.000.000,00, πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ηξάπεδαο «EFG EUROBANK ERGASIAS
Α.Δ.» θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ην ππάξρνλ ελέρπξν ππέξ ηεο ηξάπεδαο επί ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο
πνπ ζα απνξξένπλ απφ ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ, κεηαμχ ηεο εηαηξείαο σο εθκηζζσηή θαη νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κηζζσηή θαη ζα αθνξνχλ ζην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ηδηφθηεησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο,
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επί ησλ νπνίσλ έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε ππνζήθεο ππέξ ηεο ηξάπεδαο «EFG EUROBANK ERGASIAS
Α.Δ.».
Σέινο, ε εηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη
άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.
(β) Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Ζ εηαηξεία θαη ν φκηινο δελ έρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή
δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ νη νπνίεο λα έρνπλ ή λα ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

17. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο – Πξνβιέςεηο
Δπσλπκία

Έδξα

Αλέιεγθηεο Υξήζεηο

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Διιάδα

2006 - 2010

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. (ζπγρσλεπζείζα)

Διιάδα

2009 - 2010

ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ.

Διιάδα

2008 - 2010

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ A.E.

Διιάδα

2010

OSTRICH ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. (ζπγρσλεπζείζα)

Διιάδα

2007 - 2009

DELTA HOTELIA A.E.

Διιάδα

2010

CAPO DI CORFU A.E.

Διιάδα

2010

APPLICATION SERVICE PROVIDERS

Διιάδα

2010

GED TOYOTOMI ITALIA SRL

Ηηαιία

-

Γηα ηηο σο άλσ αλέιεγθηεο ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ έρεη ζρεκαηηζζεί ζσξεπηηθή πξφβιεςε πνζνχ
επξψ 220.000 θαη 498.962 αληίζηνηρα.
Δηδηθφηεξα γηα ηε ρξήζε 2011, ε Δηαηξεία θαη νη Θπγαηξηθέο ηεο (ζηελ Διιάδα) έρνπλ ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ
έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 §5 ηνπ Ν. 2238/1994.
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18. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ
Γελ ππάξρνπλ νπζηψδε γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.

Αηγάιεσ, 20ε Απγνύζηνπ 2012

Γηα ηε «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.»
Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ

Ο Οηθνλνκηθόο
Γηεπζπληήο

Ο Πξντζηάκελνο
Λνγηζηεξίνπ

Γεώξγηνο Δπάγγ.

Αξηζηνηέιεο Π.

Παλαγηώηεο Γ.

Αιέμαλδξνο Γ.

Γεκεηξίνπ

Ατβαιηώηεο

νισκόο

Σεξεδάθεο

ΑΓΣ Ρ225253

ΑΓΣ ΑΒ576337

ΑΓΣ Υ581720

ΑΕ 541538

61

Γ.Δ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Δ.E.

Δμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

V. ηνηρεία & Πιεξνθνξίεο ρξήζεσο από 1ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30ε Ινπλίνπ 2012

62

