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

ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ THΣ ΠEPIO∆OY AΠO 01 IANOYAPIOY 2011 - 30 IOYNIOY 2011
(Σύµφωνα µε την Aπόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς)
(Tα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε EYPΩ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.E. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση διαδικτύου Eταιρείας :
http://www.gesda.gr
Hµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Oικονοµικών Kαταστάσεων:
29 Aυγούστου 2011
Oρκωτός ελεγκτής - λογιστής :
Kωνσταντίνος M. Λώλος - AM ΣOEΛ 12221
Eλεγκτική Eταιρεία :
ΣOΛ A.E.O.E.
Tύπος Έκθεσης Eπισκόπησης :
Mε σύµφωνη γνώµη
ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ OIKONOMIKHΣ ΘEΣHΣ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
30.06.2011
31.12.2010
30.06.2011
31.12.2010

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN I∆IΩN KEΦAΛAIΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
30.06.2011
30.06.2010
30.06.2011
30.06.2010

ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 17.043.301,81
Eπενδύσεις σε ακίνητα
27.033.476,52
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
13.216.415,17
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.931.473,44
Aποθέµατα
13.760.769,36
Aπαιτήσεις από πελάτες
20.512.502,17
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
9.026.870,11
--------ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY
106.524.808,58
==========
I∆IA KEΦAΛAIA & YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικό Kεφάλαιο
17.862.539,20
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-4.256.156,02
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 13.606.383,18
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
318.369,68
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)= (α) + (β)
13.924.752,86
==========
Mακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
22.959.048,98
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρ.
5.499.705,61
Bραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
37.441.046,94
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
26.700.254,19
---------Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
92.600.055,72
==========
ΣYNOΛO I∆IΩN KEΦAΛAIΩN
& YΠOXPEΩΣEΩN (γ) + (δ)
106.524.808,58
==========

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 & 01.01.2010 αντίστοιχα)
15.935.575,14
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-2.013.209,08
Aυξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
2.386,80
Λοιπές µεταβολες των ιδίων κεφαλαίων
0,00
---------Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2011 & 30.06.2010 αντίστοιχα)
13.924.752,86
==========

13.367.120,66
17.790,37
13.262.816,52
43.381,58
11.516.877,98
2.267,41
12.168.900,74 28.598.143,16
9.087.382,64
1.093.304,99
18.909.435,34
465.612,58
10.415.877,17
3.112.903,37
---------- ---------88.728.411,05 33.333.403,46
========== ==========

17.860.458,40
-2.353.207,06
---------15.507.251,34
428.323,80
---------15.935.575,14
==========
20.063.717,54
5.642.869,65
41.457.474,07
25.342.724,73
---------92.506.785,99
==========

17.862.539,20 17.860.458,40
-589.997,55
-420.176,01
---------- ---------17.272.541,65 17.440.282,39
0,00
0,00
---------- ---------17.272.541,65 17.440.282,39
========== ==========
15.803.271,98
2.386,80
3.677.100,94
2.179.743,27
26.699.875,31
1.500.000,00
25.275.621,17
12.210.991,00
---------- ---------71.455.869,40 15.893.121,07
========== ==========

108.442.361,13

==========

88.728.411,05

33.333.403,46

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

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του οµίλου παρατίθενται στη σηµείωση 17 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης.
2. Tο ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί στον όµιλο και στην εταιρεία την 30.06.2011, έχει αναλυτικά ως εξής:
Όµιλος
Eταιρεία
Προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
498.962,00
220.000,00
3. O αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 43 άτοµα για την εταιρεία και 124 για τον όµιλο, ενώ στο τέλος της προηγούµενης περιόδου ήταν 24 άτοµα για την εταιρεία και 108 άτοµα για τον όµιλο.
4. Oι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01.01.2011 - 30.06.2011 και τα υπόλοιπα κατά την 30.06.2011, µε τα συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε ε
Όµιλος
Eταιρεία
α) Eισροές
3.404,17 3.012.855,48
β) Eκροές
0,00 1.269.481,01
γ) Aπαιτήσεις
297.964,68 11.765.792,82
δ)Yποχρεώσεις
25.561,90 1.430.062,13
ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης
625.523,57
431.750,95
στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & µέλη της διοίκησης
469.950,61
98.785,38
ζ) Yποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
10.809.129,91 10.799.160,80
5. Oι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους
αναφέρονται στη σηµείωση 4 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης.
6. ∆εν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση η κατά 95% θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία “ΣΠYPOΣ TAΣOΓΛOY & ΣIA O.E.” και η κατά
100% θυγατρική εταιρεία της ενοποιούµενης “DELTA HOTELIA A.E.”. “S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.” (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης).
7. ∆εν υπάρχει µεταβολή στη µέθοδο ενσωµάτωσης εταιρείας.
8. Την 30.06.2011 εγκρίθηκε, δυνάµει της υπ’ αριθµ. Κ2-5912/30.06.2011 απόφασης του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας, η συγχώνευση της εταιρείας µε την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη (ΦΕΚ.5623/5.7.11) (αναλυτικές πληροφορίες για τη συγχώνευση παρατίθενται στη σηµείωση
4 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης).
9. Οι Λοιπές Μεταβολές της Καθαρής Θέσης της εταιρείας ποσού E 78.120,71 αφορά κατά E -1.441.879,29 την επίδραση από τη συγχώνευση της εταιρείας «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (βλέπε σηµείωση 8 ανωτέρω) και κατά ποσό E 1.520.000,00 ανακατάταξη άϋλου περιουσιακού στοιχείου από την εισφορά δραστηριότητας θυγατρικής στη µητρική εταιρεία (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στις σηµειώσεις 4 και 7 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης).
10. α) Tα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου (01.01.10 - 30.06.10) για τον όµιλο δεν είναι συγκρίσιµα διότι
περιλαµβάνουν την εταιρεία “E. ZHTOYNIATHΣ A.E.E.H.Σ.” η οποία έπαυσε να ενσωµατώνεται λόγω πώλησής της την 14.10.2010 και
δεν περιλαµβάνουν την κατά 100% θυγατρική εταιρεία “Γ.E. ∆HMHTPIOY A.E.B.E.” και τις θυγατρικές της (Όµιλος Γ.E. ∆HMHTPIOY),
που εξαγοράσθηκε την 14.10.2010 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 4 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης).
β) Τα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου (1/1/10-30.06.10) για την εταιρεία, δεν είναι συγκρίσιµα, διότι στην τρέχουσα περίοδο περιλαµβάνουν την κατά 100% θυγατρική εταιρεία «Γ.Ε. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» µετά την απορρόφησή της
από την µητρική την 30.06.2011, όπως αναφέρεται στην σηµείωση 8.
11. α) Mε την από 25.10.2010 απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση B’ σειράς
Oµολογιακού ∆ανείου µετατρέψιµου σε µετοχές της εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, µη διαπραγµατεύσιµου στο X.A., ύψους E 15.005.713,00 και µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13α του K.N. 2190/1920. Tο ενηµερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από την Eπιτροπή Kεφαλαιαγοράς την 8.8.2011 (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση 18
της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης).
β) H παρουσιαζόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά E 2.080,80 οφείλεται στην µετατροπή 2 οµολογιών σε
6.120 µετοχές, από το υφιστάµενο Mετατρέψιµο Oµολογιακό ∆άνειο (M.O.∆.) της Eταιρείας (A’ σειρά), έκδοσης 9.03.2010, ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής 0,34 E, µε τιµή µετατροπής 0,39 E ανά µετοχή, σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 6.11.2007 και τις από 30.10.2009 και 8.01.2010 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Eταιρείας
(αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σηµείωση10 της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης).

Ποσά εκφρασµένα σε E

17.440.282,39

11.428.660,57

-2.557.579,96
621.761,40
0,00
----------

-248.248,25
2.386,80
78.120,71
----------

-1.615.608,93
621.761,40
0,00
----------

10.117.182,27

==========

O ΠPOE∆POΣ TOY ∆.Σ. & ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

O ANTIΠPOE∆POΣ

ΓEΩPΓIOΣ E. ∆HMHTPIOY
P 225253

APIΣTOTEΛHΣ Π. AΪBAΛIΩTHΣ
AB 576337

17.272.541,65

==========

10.434.813,04

==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε E
O Όµιλος
H εταιρεία
Έµµεση µέθοδος
1.1-30.06.2011
1.1-30.06.2010
1.1-30.06.2011 1.1-30.06.2010
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-1.808.069,96
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Aποσβέσεις
528.943,47
Προβλέψεις
-51.463,21
Συναλλαγµατικές διαφορές
0,00
Aποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
-16.741,63
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
2.525.655,88
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
-1.055.732,65
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
3.308.679,61
(Mείωση) / αύξηση
υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
1.380.446,11
Mείον :
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή
έξοδα καταβληµένα
-2.410.992,88
Kαταβεβληµένοι φόροι
-121.609,40
---------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότες (α)
2.279.115,34
==========
Eπενδυτικές ∆ραστηριότητες
Aπόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων
-6.608,02
Aγορά ενσώµατων & άυλων παγίων στοιχείων
-117.349,31
Eισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
& άϋλων παγίων στοιχείων
46.616,97
Tόκοι εισπραχθέντες
38.288,77
Mερίσµατα εισπραχθέντα
0,00
--------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
-39.051,59
επενδυτικές δραστηριότες (β)
==========
Xρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Eισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
0,00
Eισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
0,00
Eξοφλήσεις δανείων
-1.815.172,75
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
-122.081,31
---------Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότες (γ)
-1.937.254,06
==========
Kαθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α+β+γ)
302.809,69
Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα έναρξης περιόδου
4.222.591,05
---------Tαµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα λήξης περιόδου
4.525.400,74
==========

-3.018.093,00

-297.837,91

-1.959.485,84

152.078,40
150.812,60
34.570,59

283.745,74
-20.871,01
0,00

11.017,99
-50.514,40
139,70

-83.075,89
597.984,53

-7.952,17
1.757.007,41

-83.075,89
163.931,40

1.464.000,82
1.869.827,49

-1.046.815,91
-1.598.041,34

2.336.355,39
2.271.435,12

-1.773.720,23

4.131.606,94

-914.375,05

-562.783,68
-91.557,31
----------

-1.746.840,04
-93.633,44
----------

-165.081,42
-10.368,72
----------

-1.259.955,68

1.360.368,27

1.599.978,28

==========

==========

==========

0,00
-19.855,16

-6.608,02
-100.555,08

0,00
-247,54

0,00
81.681,25
2.407,20
---------

8.665,90
36.300,58
0,00
---------

0,00
81.681,25
2.407,20
---------

64.233,29

-62.196,62

83.840,91

==========

==========

==========

621.761,40

0,00

621.761,40

9.599.989,82
0,00

0,00
-512.477,94

6.595.921,80
0,00

0,00

----------

-77.839,31

----------

----------

10.221.751,22

-590.317,25

0,00

7.217.683,20

==========

==========

==========

9.026.028,83

707.854,40

8.901.502,39

1.791.744,00

----------

3.354.052,80

----------

----------

10.817.772,83

==========

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ ΣYNOΛIKΩN EΣO∆ΩN (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
O Όµιλος
H εταιρεία
1.1-30.06.2011 1.1-30.06.2010
1.4-30.06.2011
1.4-30.06.2010
1.1-30.06.2011
1.1-30.06.2010
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες
δραστηριότητες δραστηριότητες

Kύκλος εργασιών
22.363.196,08
Mικτά κέρδη / (ζηµίες)
7.263.734,20
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων 759.988,03
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
-1.808.069,96
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A)
-2.013.209,08
- Iδιοκτήτες µητρικής
-1.903.254,96
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-109.954,12
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (B)
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (A) + (B)
-2.013.209,08
- Iδιοκτήτες µητρικής
-1.903.254,96
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
-109.954,12
Kέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ε)
-0,0362
Kέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων & συνολικών αποσβέσεων
1.288.931,50

ΠPIΣMA 210 92 11 400

12.053.000,83

4.061.907,20

==========

527.334,47

9.428.836,86

==========

1.4-30.06.2011
1.4-30.06.2010
Συνεχιζόµενες
Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες

15.845.797,13
4.048.948,62
-2.509.966,21
-3.018.093,00
-2.557.579,96
-2.557.579,96
0,00
0,00
-2.557.579,96
-2.557.579,96
0,00
-0,0748

15.677.529,24
5.051.569,76
1.487.947,00
113.006,79
-239.576,05
-165.724,48
-73.851,57
0,00
- 239.576,05
- 165.724,48
-73.851,57
-0,0032

8.483.509,95
1.708.476,45
-1.495.011,35
-1.771.941,72
-1.427.868,23
-1.427.868,23
0,00
0,00
1.427.868,23
-1.427.868,23
0,00
-0,0408
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