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VELL GROUP A.E.

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

VELL INTERNATIONAL GROUP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 4
έως 40 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 29 Νοεµβρίου 2010.

Σηµείωση: Τα παρατιθέµενα συγκριτικά στοιχεία προηγούµενης περιόδου (1/1/2009-30/9/2009) για τον
Όµιλο δεν είναι συγκρίσιµα, καθώς περιλαµβάνουν, τα οικονοµικά στοιχεία της κατά 100% θυγατρικής
εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ», από την ηµεροµηνία της πρώτης ενσωµάτωσής της 29/01/2009.
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

VELL GROUP A.E.
1. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης
Σηµ.

Ο Όµιλος
30/9/2010
31/12/2009

Η Εταιρεία
30/9/2010
31/12/2009

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

4

Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

5
17, 18

1.911.397,59

1.978.018,53

20.983,46

33.383,88

43.864,47

45.313,13

43.864,47

45.313,13

2.546.010,53

4.708.594,19

2.678,13

3.986,42

2.850,01

2.850,01

5.302.850,01

7.452.850,01

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

17

710.000,00

0,00

710.000,00

0,00

Παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα

17

2.290.000,00

0,00

2.290.000,00

0,00

464.611,57

370.000,00

94.611,57

0,00

2.256.862,50

2.250.000,00

2.256.862,50

2.250.000,00

37.227,71

34.475,37

15.719,36

15.719,36

10.262.824,38

9.389.251,23

10.737.569,50

9.801.252,80

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων

14

Λοιπές απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

16

5.693.381,28

8.539.824,34

273.590,88

2.705.558,25

Πελάτες

6

11.714.233,38

15.757.097,36

1.188.547,78

5.133.407,76

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές

7

1.163.288,64

744.799,73

1.441.131,63

259.300,42

1.584,74

1.584,74

1.584,74

1.584,74

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία
µέσω αποτελεσµάτων
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

8

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

10.670.610,44

1.791.744,00

9.336.964,04

527.334,47

29.243.098,48

26.835.050,17

12.241.819,07

8.627.185,64

39.505.922,86

36.224.301,40

22.979.388,57

18.428.438,44

11.383.200,00

17.860.458,40

11.383.200,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής:
Μετοχικό κεφάλαιο

17

17.860.458,40

Υπέρ το άρτιο

17

1.252.228,07

327.190,07

1.252.228,07

327.190,07

1.033.872,16

1.033.872,16

1.007.748,06

1.007.748,06

Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

-2.922.233,85

-691.261,40

-2.058.471,27

-1.289.477,56

17.224.324,78

12.053.000,83

18.061.963,26

11.428.660,57

0,00

0,00

-

-

17.224.324,78

12.053.000,83

18.061.963,26

11.428.660,57

2.386,80

500.000,00

2.386,80

500.000,00

159.435,12

449.666,00

56.671,12

334.770,00

330.962,00

312.962,00

114.000,00

96.000,00

599.501,27

742.794,47

0,00

0,00

2.004.400,00

1.939.400,00

2.000.000,00

1.935.000,00

3.096.685,19

3.944.822,47

2.173.057,92

2.865.770,00

2.407.767,55

6.054.652,19

158.887,82

2.570.650,92

14.390.198,40

12.069.278,63

1.500.000,00

500.000,00

146.460,02

16.123,09

0,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις

15

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
& µεταβατικοί λογαριασµοί

17

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
& µεταβατικοί λογαριασµοί

148.863,98
2.238.082,96

1.956.087,26

1.069.356,48

1.063.356,95

19.184.912,89

20.226.478,10

2.744.367,39

4.134.007,87

Σύνολο υποχρεώσεων

22.281.598,08

24.171.300,57

4.917.425,31

6.999.777,87

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

39.505.922,86

36.224.301,40

22.979.388,57

18.428.438,44
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

VELL GROUP A.E.
2α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Ο Όµιλος
1.7 –
30.09.2009

1.1 – 30.09.2010

1.1 – 30.09.2009

1.7 – 30.09.2010

21.230.403,69
-15.685.088,75
5.545.314,94
1.341.699,37
-6.470.100,06
-3.303.157,81
-495.694,60
-3.381.938,16
-767.823,35
-569.923,45
2.290.000,00
-2.429.684,96
198.712,51
-2.230.972,45

24.516.393,03
-17.007.311,98
7.509.081,05
5.733.197,15
-6.263.123,16
-2.937.189,33
-634.639,09
3.407.326,62
-953.011,88
0,00
0,00
2.454.314,74
39.554,16
2.493.868,90

5.384.606,56
-3.888.240,24
1.496.366,32
981.019,51
-1.877.531,30
-1.283.512,64
-188.313,78
-871.971,89
-259.696,62
-569.923,45
2.290.000,00
588.408,04
-261.800,53
326.607,51

8.293.472,00
-5.526.634,37
2.766.837,63
5.182.732,12
-2.080.710,54
-908.307,84
-59.999,96
4.900.551,41
-312.148,85
0,00
0,00
4.588.402,56
-198.168,51
4.390.234,05

-2.230.972,45
0,00
-2.230.972,45

2.493.868,90
0,00
2.493.868,90

326.607,51
0,00
326.607,51

4.390.234,05
0,00
4.390.234,05

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.230.972,45

2.493.868,90

326.607,51

4.390.234,05

-2.230.972,45
0,00
-2.230.972,45

2.493.868,90
0,00
2.493.868,90

326.607,51
0,00
326.607,51

4.390.234,05
0,00
4.390.234,05

-0,0647

0,0745

0,0101

0,1311

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

-3.379.745,32

-1.942.397,91

-869.779,11

-238.152,93

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-3.152.052,28

-1.618.458,32

-794.164,47

-130.845,26

Σηµ.

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Ζηµίες αποµείωσης περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη από παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (α)
Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα,
µετά από φόρους (α) + (β)
Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) κατά µετοχή,
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
- Βασικά σε ευρώ

10
10
10
17

11
5
17
10
10
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

VELL GROUP A.E.
2α. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Η Εταιρεία
1.7 –
30.09.2009

1.1 – 30.09.2010

1.1 – 30.09.2009

1.7 – 30.09.2010

3.612.077,77
-3.001.134,78
610.942,99
1.047.705,68
-1.846.028,98
-2.034.597,76
-218.401,85
-2.440.379,92
-57.102,27
-640.000,00
2.290.000,00
-847.482,19
78.488,48
-768.993,71

6.896.748,38
-4.686.683,15
2.210.065,23
5.573.514,25
-2.310.421,48
-1.563.344,63
-207.241,22
3.702.572,15
-352.312,95
0,00
0,00
3.350.259,20
-88.602,19
3.261.657,01

154.489,00
-164.049,56
-9.560,56
935.984,29
-473.250,43
-912.727,67
-95.491,99
-555.046,36
17.050,01
-640.000,00
2.290.000,00
1.112.003,65
-265.388,43
846.615,22

2.369.813,80
-1.492.925,92
876.887,88
5.167.068,76
-721.591,04
-506.243,12
-6.835,05
4.809.287,43
-124.778,65
0,00
0,00
4.684.508,78
-183.754,61
4.500.754,17

-768.993,71
-768.993,71

3.261.657,01
3.261.657,01

846.615,22
846.615,22

4.500.754,17
4.500.754,17

0,00

0,00

0,00

0,00

-768.993,71

3.261.657,01

846.615,22

4.500.754,17

-768.993,71
-768.993,71

3.261.657,01
3.261.657,01

846.615,22
846.615,22

4.500.754,17
4.500.754,17

-0,0223

0,0974

0,0250

0,1344

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

-2.440.379,86

-1.647.152,38

-555.046,36

-329.416,91

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-2.424.975,01

-1.532.571,74

-550.659,50

-291.255,16

Σηµ.

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Ζηµία αποµείωσης αξίας συµµετοχής
Κέρδη από παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (α)
Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα,
µετά από φόρους (α) + (β)
Κατανέµονται σε:
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) κατά µετοχή,
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής
- Βασικά σε ευρώ

10
10
10
17

11
17, 18
17
10
10
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

VELL GROUP A.E.

3α. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων
Κεφαλαίων Οµίλου
Υπόλοιπο την 1.1.2009
Αποτελέσµατα περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Μεταφορές σε αποθεµατικά
Υπόλοιπο την 30.9.2009

Υπόλοιπο την 1.1.2010
Αποτελέσµατα περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου:
- Με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
- Με µετατροπή οµολογιακού δανείου σε µετοχές
Υπόλοιπο την 30.9.2010

Μετοχικό
Κεφάλαιο
11.383.200,00

∆ιαφορά από
έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
327.190,07

0,00

0,00

11.383.200,00

327.190,07

0,00
24.124,10
1.033.872,16

11.383.200,00

327.190,07

1.033.872,16

0,00

0,00

0,00

187.000,00
6.290.258,40
17.860.458,40

925.038,00
1.252.228,07

Άλλα
αποθεµατικά
1.009.748,06

1.033.872,16

Αποτελέσµατα
εις νέον
-872.691,80
2.493.868,90
0,00
2.493.868,90
-24.124,10
1.597.053,00

∆ικαιώµατα
µειοψηφίας
0,00

-691.261,40
-2.230.972,45
0,00
-2.230.972,45

0,00
0,00

-2.922.233,85

0,00
0,00

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
11.847.446,33
2.493.868,90
0,00
2.493.868,90
0,00
14.341.315,23

0,00

12.053.000,83
-2.230.972,45
0,00
-2.230.972,45

0,00

187.000,00
7.215.296,40
17.224.324,78
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

VELL GROUP A.E.

3β. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Εταιρείας
Υπόλοιπο την 1.1.2009
Αποτελέσµατα περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Υπόλοιπο την 30.9.2009

Υπόλοιπο την 1.1.2010
Αποτελέσµατα περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου:
- Με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
- Με µετατροπή οµολογιακού δανείου σε µετοχές
Υπόλοιπο την 30.9.2010

Μετοχικό
Κεφάλαιο
11.383.200,00

∆ιαφορά από
έκδοση µετοχών
υπέρ το άρτιο
327.190,07

Άλλα
αποθεµατικά
1.007.748,06

0,00
11.383.200,00

0,00
327.190,07

0,00
1.007.748,06

11.383.200,00

327.190,07

1.007.748,06

0,00

0,00

0,00

187.000,00
6.290.258,40
17.860.458,40

925.038,00
1.252.228,07

1.007.748,06

Αποτελέσµατα εις
νέον
-2.736.663,62
3.261.657,01
0,00
3.261.657,01
524.993,39

Σύνολο
Καθαρής Θέσης
9.981.474,51
3.261.657,01
0,00
3.261.657,01
13.243.131,52

-1.289.477,56
-768.993,71
0,00
-768.993,71

11.428.660,57
-768.993,71
0,00
-768.993,71

-2.058.471,27

187.000,00
7.215.296,40
18.061.963,26
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4α. Κατάσταση Ταµιακών Ροών περιόδου

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµειώσεις ενσωµάτων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον: προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Ο Όµιλος
1.1 – 30.9.2010

1.1 – 30.9.2009

-2.429.684,96

2.454.314,74

227.693,04
569.923,45
-464.219,74
-38.888,57

323.939,59
0,00
485.995,09
-68.603,70

-2.507.030,79
942.221,50

-5.357.455,60
974.570,25

2.598.380,56
3.592.536,68
-1.896.080,10

369.370,32
839.181,08
-3.271.507,78

-851.283,03
-170.812,39
-427.244,35

-1.030.645,71
-292.157,42
-4.572.999,14

0,00
-21.261,36
300,00
159.634,18
2.407,20
141.080,02

115.888,64
-29.448,54
8.494.337,97
8.750,00
4.814,40
8.594.342,47

7.402.296,40
1.762.734,37
0,00
0,00
9.165.030,77

0,00
2.074.967,38
-500.000,00
-4.853.977,12
-3.279.009,74

8.878.866,44
1.791.744,00
10.670.610,44

742.333,59
2.918.394,41
3.660.728,00
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4β. Κατάσταση Ταµιακών Ροών περιόδου

Η Εταιρεία
1.1 – 30.9.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον: προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1.1 –
30.9.2009

-847.482,19

3.350.259,20

15.404,85
-799.550,33
44,60

114.580,64
234.655,86
-41,21

-1.811.028,82
231.135,11

-5.357.455,60
362.058,39

2.411.967,37
2.704.609,84
-959.019,29

1.126.508,82
1.015.178,44
-2.060.103,99

-192.210,02
-10.718,55
743.152,57

-418.292,81
-55.678,62
-1.688.330,88

0,00
-247,58
0,00
159.634,18
2.407,20
161.793,80

-1.365.000,00
-7.359,57
8.494.337,97
8.750,00
4.814,40
7.135.542,80

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

7.402.296,40
502.386,80
0,00
0,00
7.904.683,20

0,00
0,00
-500.000,00
-4.853.977,12
-5.353.977,12

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (Σηµ. 8)

8.809.629,57
527.334,47
9.336.964,04

93.234,80
2.043.598,51
2.136.833,31

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Οι ακόλουθες επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις (σελ. 11 έως 40) αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30ης Σεπτεµβρίου
2010.
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5. Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία:
Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/3.7.1987) µε την επωνυµία “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”.
Με την από 2 Μαρτίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, αποφασίσθηκε η αλλαγή της τότε
επωνυµίας της εταιρείας, από «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI.» σε «VELL
INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και
δ.τ. «VELL GROUP A.E.».
Η αρχική έδρα της Εταιρίας ήταν ο ∆ήµος Κορυδαλλού Αττικής, ενώ η σηµερινή της έδρα, είναι ο ∆ήµος
Μεταµόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 112, Τ.Κ. 144 52, τηλ. (210) 28.84.000.
Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό
15353/06/Β/87/07 και η διάρκειά της ορίσθηκε µέχρι 31.12.2080.
Οι µετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές και εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και
το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα σε € 17.860.458,40, διαιρούµενο σε 52.530.760 κοινές
ονοµαστικές µετοχές αξίας εκάστης € 0,34.
Η Εταιρεία ασχολείται κυρίως µε την εισαγωγή, χονδρική πώληση και διανοµή διαφόρων ηλεκτρικών
συσκευών και µικροσυσκευών οικιακής χρήσης καθώς και των πάσης φύσεως αναλωσίµων και
ανταλλακτικών τους, καθώς και µε την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και τεχνικής εξυπηρέτησης των
εµπορευµάτων. Σύµφωνα µε την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η εταιρεία ανήκει στον κλάδο «Χονδρικό
εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3,
ΣΤΑΚΟ∆ – 03).
Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά την έναρξη της τρέχουσας χρήσης (2010), είχε ως εξής:
Ονοµατεπώνυµο
Κων/νος Βελάνης του Βασιλείου
∆ηµήτριος Μάρκου του Νικολάου
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου
Ευτύχιος Ζητουνιάτης του Λουκά
Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα
Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου
Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου
Παναγιώτης Αδαµάντιος Ραδικόπουλος του Νικολ.

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος
∆/νων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος,
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Μη εκτελεστικό
Εκτελεστικό
Εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό

Με την από 16/6/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, εξελέγη
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση είχε ως εξής:
Ονοµατεπώνυµο
Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαµπου
∆ηµήτριος Μάρκου του Νικολάου
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου
∆ηµήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου
Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα
Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου
Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος
∆/νων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Μη εκτελεστικό
Εκτελεστικό
Εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό
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Με την από 6/9/2010 απόφαση της A’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
εταιρείας, εκλέχθηκε νέο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου η σύνθεση είχε ως εξής:
Ονοµατεπώνυµο
Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαµπου
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης του Γεωργίου
Αθηνά Χαρίτων του Σπυρίδωνα
∆ηµήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου
Νικόλαος Τσουτσάνης του Ταξιάρχου
Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Εκτελεστικό
Εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό

Την 18/10/2010, µετά την παραίτηση τριών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την εκλογή νέων για
αντικατάστασή τους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώµα και η νέα σύνθεση του είχε ως
εξής:
Ονοµατεπώνυµο
Γεώργιος Παπαδόπουλος του Χαράλαµπου
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή
Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου
∆ηµήτριος Καρβουντζής του Γεωργίου
Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου
Κων/νος Τζέλλος του ∆ηµητρίου

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Εκτελεστικό
Εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό

Την 19/10/2010, µετά την παραίτηση τριών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την εκλογή νέων για
αντικατάστασή τους, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώµα και η νέα σύνθεση του είχε ως
εξής:
Ονοµατεπώνυµο
Γεώργιος ∆ηµητρίου του Ευαγγέλου
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή
Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου
Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου
Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη
Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου
Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου

Θέση στο ∆.Σ.
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Μέλος
Εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Μη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό
Ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό

Οι παραπάνω αντικαταστάσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 18/10/2010 και 19/10/2010
εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας την 15/11/2010.
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει από της εκλογής του την
6/9/2010 µέχρι την 6/09/2015.
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιαµέσων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της VELL INTERNATIONAL
GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ. έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) (περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και των
ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις» και οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για την
προετοιµασία και παρουσίασή τους είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές και µεθόδους που
χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2009.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 30.9.2010 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις
ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, οι οποίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση
διαδικτύου της Εταιρείας www.vellgroup.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού τα οποία εµφανίζονται στην εύλογη αξία τους.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχειας
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της διοίκησης:
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και παραδοχές σχετικά µε
την εξέλιξη µελλοντικών γεγονότων - οι οποίες κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα – και
επανεξετάζονται σε διαρκή βάση.
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσεως ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας και του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την
εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
1.

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων
του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009]

Οι τροποποιήσεις που εκδόθηκαν, περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα
∆ΠΧΑ, ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι τροποποιήσει αυτές είχαν ισχύ για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2009, πλην της ακόλουθης:
 ∆ΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη
Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης»)
Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση καταλήγει
σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική
εφόσον πληρείται ο ορισµός για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ
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1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε
∆ΠΧΑ.
Η Τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

2.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιουλίου 2009.

 ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
[Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2009 L347 - 24/12/2009]
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα όταν τα
εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του
εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’ αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη
έναντι συγκεκριµένου ποσού µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η
τιµή άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής λειτουργίας του
εκδότη. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση αφορά δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα
αγοράς µετοχής για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής
οντότητας.
Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
 ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 839/2009 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεµβρίου 2009 L244-16/9/2009]
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει το πώς χρησιµοποιείται η λογιστική αντιστάθµισης στο µέρος του
χρηµατοοικονοµικού µέσου που αντιστοιχεί στον πληθωρισµό και στα συµβόλαια δικαιώµατος
προαίρεσης όταν χρησιµοποιούνται ως µέσα αντιστάθµισης.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και στον Όµιλο, καθώς δεν εφαρµόζεται λογιστική
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
 ∆ΠΧΑ 1 (Αντικατάσταση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 της Επιτροπής, της 25ης Νοεµβρίου 2009 L311- 26.11.2009]
Το αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 αντικαθιστά το ισχύον ∆ΠΧΑ 1, ώστε να καταστεί ευχερέστερη η χρήση
του ∆ΠΧΑ 1 και η τροποποίησή του µελλοντικά. Επιπλέον, στο αναδιαρθρωµένο ∆ΠΧΑ 1 διαγράφονται
από το πρότυπο µερικές παρωχηµένες µεταβατικές καθοδηγήσεις και περιλαµβάνονται µερικές ήσσονος
σηµασίας αναδιατυπώσεις. Οι ισχύουσες απαιτήσεις παραµένουν αµετάβλητες.
Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση, καθώς η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν ήδη
µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.
 ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 494/2009 της Επιτροπής, της 3 Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009]
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε
θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το
λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της
απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Η έγκριση των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 27 συνεπάγεται
τροποποιήσεις στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, ∆ΠΧΑ 4, ∆ΠΧΑ 5, και
στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) ∆ΛΠ 1, ∆ΛΠ 7, ∆ΛΠ 14, ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 31, ∆ΛΠ 32,

14

VELL GROUP A.E.

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις

∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 7 της Μόνιµης Επιτροπής ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆) προκειµένου να
εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Η εταιρεία και ο Όµιλος θα εφαρµόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις µελλοντικές
αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας, εφόσον προκύψουν.
 ∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 495/2009 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2009, L 149 - 12.6.2009]
Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν: α) Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει, β) Τα αποτελέσµατα
της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και γ) Τα
µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν: α) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα,
δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και β) Την καταχώριση στα αποτελέσµατα, µεταγενέστερων
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος.
Η έγκριση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3 συνεπάγεται τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 1, ∆ΠΧΑ 2, ∆ΠΧΑ 7,
στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) 12, ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 28, ∆ΛΠ 32, ∆ΛΠ 33, ∆ΛΠ 34, ∆ΛΠ 36,
∆ΛΠ 37, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 39 και στη διερµηνεία 9 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧΑ) προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέπεια µεταξύ των
διεθνών λογιστικών προτύπων.
Η εταιρεία και ο Όµιλος θα εφαρµόσει όλες τις αλλαγές των ανωτέρω προτύπων για τις µελλοντικές
συνενώσεις που θα πραγµατοποιηθούν, εφόσον προκύψουν.
 Ε∆∆ΠΧΑ 12 «∆ιακανονισµοί για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 29η Μαρτίου 2009.
Επιτρέπεται η εφαρµογή πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 254/2009 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2009, L 80 - 26.3.2009]
Το Ε∆∆ΠΧΑ 12 αφορά τις ιδιωτικές οικονοµικές οντότητες που συµπράττουν µε το ∆ηµόσιο για τη
δηµιουργία και εκµετάλλευση έργων κοινής ωφέλειας. Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς (∆ΠΧΑ) 1, η Ε∆∆ΠΧΠ 4 Προσδιορισµός των συµφωνιών που περιέχουν µίσθωση και η
διερµηνεία ΜΕ∆ 29 Γνωστοποίηση - Συµφωνίες για παραχώρηση του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών
της µόνιµης Επιτροπής διερµηνειών τροποποιούνται σύµφωνα µε το προσάρτηµα Β της IFRIC 12 όπως
αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
 Ε∆∆ΠΧΑ 15 – «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 636/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2009 L191 - 23.7.2009]
Η διερµηνεία διευκρινίζει και καθοδηγεί σχετικά µε το πότε πρέπει να αναγνωρίζονται στους
λογαριασµούς τα έσοδα από την κατασκευή ακινήτων, και ειδικότερα, εάν µια σύµβαση κατασκευής
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 Συµβάσεις Κατασκευής ή του ∆.Λ.Π. 18 Έσοδα, πότε
πρέπει να αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του ακινήτου σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 11.
Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν δραστηριοποιούνται στο χώρο των πωλήσεων ακινήτων, η
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
 Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση Εξωτερικού»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 460/2009 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2009, L 139 - 5.6.2009]
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου
νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυσή της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους
όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε
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τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται
από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το
αντισταθµιζόµενο στοιχείο.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
 Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµές Μη-Ταµειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 της Επιτροπής, της 26ης Νοεµβρίου 2009 L312–27/11/2009]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (nonreciprocal) διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν
υπό την ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές
που δίνουν στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε
µετρητών. Επίσης έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 και στο ∆ΛΠ 10.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και στον Όµιλο.
 Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2009.
[Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της Επιτροπής της 27ης Νοεµβρίου 2009 L 314 – 1/12/2009]
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική
οντότητα λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια
να χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε
ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου.
Επίσης έγιναν ορισµένες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1.
Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και στον Όµιλο.

3. Ενοποίηση

(α) Οι ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.”
και των θυγατρικών της (« Ο Όµιλος») περιλαµβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες:
Επωνυµία Εταιρείας

∆ραστηριότητα

Έδρα

Ποσοστό
Συµµετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Εµπορική

ΕΛΛΑ∆Α

100%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Εµπορική

ΕΛΛΑ∆Α

100%

ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ –
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ – ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ
– ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε στις
15/9/1986 (Φ.Ε.Κ. 2933/18.9.1986), είχε ως έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (∆υρραχίου 62, Σεπόλια) ενώ την
2/5/2007 η έδρα της µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Μεταµορφώσεως Αττικής (οδός Τατοΐου 112). Είναι
εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών Νοµαρχίας Αθηνών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε.
14324/01/Β/86/6033 και η διάρκειά της σύµφωνα µε το Καταστατικό της έχει οριστεί για 50 έτη, ήτοι
µέχρι την 15/9/2036.
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Η θυγατρική εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στους τοµείς της εµπορίας πάσης φύσεως ηλεκτρικών
συσκευών οικιακής χρήσεως και ανταλλακτικών – εξαρτηµάτων αυτών και εµπορίας ραπτοµηχανών και
πλεκτοµηχανών και εξαρτηµάτων – ανταλλακτικών αυτών. Σύµφωνα µε την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η
εταιρεία ανήκει στον κλάδο «Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3, ΣΤΑΚΟ∆ – 03).
Η θυγατρική εταιρεία είναι σήµερα αποκλειστικός διανοµέας των προϊόντων «Singer» στην Ελλάδα.
Η θυγατρική εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ιδρύθηκε στις 22/5/2006 (Φ.Ε.Κ. 3489/24.05.2006), είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιριών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60697/01/Β/06/247 και είχε ως έδρα τον ∆ήµο Αθηναίων (Θέτιδος
10) ενώ την 9/3/2009 η έδρα της µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Μεταµορφώσεως Αττικής (οδός Τατοΐου 112).
Αντικείµενο της εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι κυρίως η παραγωγή, η κατασκευή, η
επεξεργασία, η εισαγωγή, η πώληση (χονδρική – λιανική) στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και η εµπορία
εν γένει κάθε είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, µηχανηµάτων, σκευών, συσκευών και εν γένει
αντικειµένων, καθώς και πρώτων υλών και ανταλλακτικών αυτών, φωτιστικών µηχανηµάτων, συσκευών,
κλιµατιστικών µηχανηµάτων και γενικώς αντικειµένων παντός είδους οικιακής χρήσεως και ειδών
εξοπλισµού οικιών εν γένει. Σύµφωνα µε την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η εταιρεία ανήκει στον κλάδο
«Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών»
(Κλάδος 514.3, ΣΤΑΚΟ∆ – 03).
H εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» είναι σήµερα αποκλειστικός εισαγωγέας και διανοµέας
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ξένων οίκων, όπως PRINCESS HOUSEHOLD APPLIANCES B.V.,
ARIETE S.P.A. και HELEN OF TROY (brands VIDAL SASSOON, ΤΟΝΙ & GUY, SCHOLL, & VEET
στον τοµέα των ηλεκτρικών συσκευών), στην Ελλάδα.

(β) Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό αφορούν στην συµµετοχή της
Μητρικής Εταιρείας κατά ποσοστό 95% στην εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Αντικείµενο της οµορρύθµου εταιρείας είναι η εµπορία ανταλλακτικών και η παροχή υπηρεσιών service
σε συσκευές οικιακής χρήσεως.
Η Εταιρεία δεν περιλαµβάνει στις ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της, που
συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. τη θυγατρική της «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς
η εταιρεία αυτή µέχρι σήµερα τηρεί τα ελάχιστα φορολογικά βιβλία και από τα τηρούµενα βιβλία της (Β΄
Κατηγορίας Κ.Β.Σ.) δεν προκύπτουν οικονοµικές καταστάσεις. Το κόστος σύνταξης τέτοιων
οικονοµικών καταστάσεων είναι δυσανάλογο της ωφέλειας που θα προκύψει, δεδοµένου ότι το ποσοστό
συµµετοχής του ενεργητικού και του κύκλου εργασιών της οµορρύθµου εταιρείας είναι µικρότερο του
5% των αντιστοίχων µεγεθών των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Το γεγονός της παύσης της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων De'Longhi επηρέασε και τις εργασίες
της «Σπ. Τασόγλου & ΣΙΑ Ο.Ε.» . Η Εταιρεία για το λόγο αυτό έλαβε υπ’ όψιν της το ανωτέρω γεγονός
στην έκτακτη πρόβλεψη αναδιοργάνωσης που σχηµάτισε.
Οι συναλλαγές µε τη θυγατρική εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», καθώς και οι πάσης
φύσεως απαιτήσεις / υποχρεώσεις περιγράφονται στις «Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών» στη
Σηµείωση 9.
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4. Ενσώµατα πάγια
4.1 Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009

(+)
(-)

Αποσβέσιµη Αξία
Κόστος 1.1.2009
Ενσωµάτωση θυγατρικής
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 31.12.2009 (α)

(+)
(-)

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2009
Ενσωµάτωση θυγατρικής
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 31.12.2009 (β)
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 (α)-(β)

Κτίρια /
Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Γήπεδα Οικόπεδα
2.044.655,48

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

295.417,95

-1.533.005,48

6.379.283,66
48.989,16
330,00
-5.161.174,55

1.165.464,87
118.430,88
54.164,80
-4.227,73

9.884.821,96
167.420,04
54.494,80
-6.698.407,76

511.650,00

1.267.428,27

295.417,95

1.333.832,82

3.408.329,04

-

772.286,96
38.169,16
136.818,65
-806.433,50

277.889,16

919.623,90
19.872,81
70.829,48
-271,08

1.969.800,02
58.041,97
209.173,10
-806.704,58

-

140.841,27

279.414,13

1.010.055,11

1.430.310,51

511.650,00

1.126.587,00

16.003,82

323.777,71

1.978.018,53

1.524,97
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4.2 Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων
Ποσά τρέχουσας περιόδου 1.1 – 30.9.2010

(+)
(-)

Αποσβέσιµη Αξία
Κόστος 1.1.2010
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 30.9.2010 (α)

(+)
(-)

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2010
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 30.9.2010 (β)
Αναπόσβεστη Αξία 30.9.2010 (α) - (β)

Κτίρια /
Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Γήπεδα Οικόπεδα
511.650,00

1.267.428,27

Μεταφορικά
Μέσα
295.417,95

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

-9.347,94

1.333.832,82
21.261,36
-6.987,87

3.408.329,04
21.261,36
-16.335,81

511.650,00

1.267.428,27

286.070,01

1.348.106,31

3.413.254,59

-

140.841,27
27.693,87

279.414,13
1.104,80
-6.855,16

1.010.055,11
56.590,75
-6.987,77

1.430.310,51
85.389,42
-13.842,93

-

168.535,14

273.663,77

1.059.658,09

1.501.857,00

511.650,00

1.098.893,13

12.406,24

288.448,22

1.911.397,59
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4.3 Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2009

(+)
(-)

Αποσβέσιµη Αξία
Κόστος 1.1.2009
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 31.12.2009 (α)

(+)
(-)

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2009
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 31.12.2009 (β)
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 (α)-(β)

Κτίρια /
Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Γήπεδα Οικόπεδα
1.533.005,48

5.161.174,55

-1.533.005,48

-5.161.174,55

0,00

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

265.710,95

759.403,64
7.062,67
-0,03

7.719.294,62
7.062,67
-6.694.180,06

0,00

265.710,95

766.466,28

1.032.177,23

-

709.661,48
96.772,02
-806.433,50

265.436,58
39,63

713.317,13
20.000,01

1.688.415,19
116.811,66
-806.433,50

-

0,00

265.476,21

733.317,14

998.793,35

0,00

0,00

234,74

33.149,14

33.383,88
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4.4 Πίνακας Μεταβολών Ενσωµάτων Παγίων Εταιρείας
Ποσά τρέχουσας περιόδου 1.1 – 30.9.2010

(+)
(-)

Αποσβέσιµη Αξία
Κόστος 1.1.2010
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 30.9.2010 (α)

(+)
(-)

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις 1.1.2010
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Σύνολο 30.9.2010 (β)
Αναπόσβεστη Αξία 30.9.2010 (α) - (β)

Κτίρια /
Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Γήπεδα Οικόπεδα

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισµός

Σύνολο

0,00

0,00

265.710,95

766.466,28
247,58
-6.987,87

1.032.177,23
247,58
-6.987,87

0,00

0,00

265.710,95

759.725,99

1.025.436,94

-

0,00

265.476,21
29,72

733.317,14
12.618,18
-6.987,77

998.793,35
12.647,90
-6.987,77

-

0,00

265.505,93

738.947,55

1.004.453,48

0,00

0,00

205,02

20.778,44

20.983,46
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5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
5.1 Ενοποιηµένος Πίνακας Μεταβολών Άυλων περιουσιακών στοιχείων

Κόστος 1.1.2009
Ενσωµάτωση θυγατρικής
Προσθήκες περιόδου
Αποµείωση περιόδου

Υπεραξία
0,00
2.301.805,25
0,00
-850.000,00

Σήµατα
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00

Λογισµικά
Προγράµµατα
663.294,78
10.190,00
12.937,72
0,00

Σύνολο
4.163.294,78
2.311.995,25
12.937,72
-850.000,00

Σύνολο 31.12.2009 (α)

1.451.805,25

3.500.000,00

686.422,50

5.638.227,75

Αποσβέσεις 1.1.2009
Ενσωµάτωση θυγατρικής
Προσθήκες περιόδου

-

285.494,62
0,00
139.761,10

452.771,61
3.743,45
47.862,78

738.266,23
3.743,45
187.623,88

Σύνολο 31.12.2009(β)

-

425.255,72

504.377,84

929.633,56

1.451.805,25

3.074.744,28

182.044,66

4.708.594,19

Υπεραξία
1.451.805,25
-1.451.805,25
0,00

Σήµατα
3.500.000,00
0,00
-1.100.000,00

Λογισµικά
Προγράµµατα
686.422,50
0,00
0,00

Σύνολο
5.638.227,75
-1.451.805,25
-1.100.000,00

0,00

2.400.000,00

686.422,50

3.086.422,50

Αποσβέσεις 1.1.2010
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας (βλ. κατωτέρω)

-

425.255,72
104.820,83
-530.076,55

504.377,84
36.034,13
0,00

929.633,56
140.854,96
-530.076,55

Σύνολο 30.9.2010 (β)

-

0,00

540.411,97

540.411,97

0,00

2.400.000,00

146.010,53

2.546.010,53

Ποσά προηγούµενη χρήσεως 2009

(+)
(-)

(+)

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2009 (α)-(β)
Ποσά τρέχουσας περιόδου 1.1 – 30.9.2010
Κόστος 1.1.2010
Επίδραση από µείωση στο τίµηµα εξαγοράς θυγατρικής (βλ. Σηµ. 17)
Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας (βλ. κατωτέρω)
Σύνολο 30.9.2010 (α)
(+)

Αναπόσβεστη Αξία 30.9.2010 (α)-(β)
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Τα σήµατα αφορούν στο σήµα «Singer» το οποίο χρησιµοποιεί η θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣ.
ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε.», βάσει σχετικής σύµβασης παραχώρησης άδειας χρήσης σήµατος.
Η θυγατρική εταιρεία, από το έτος 2003 έχει συνάψει σύµβαση παραχώρησης άδειας χρήσης του
σήµατος Singer στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Τον Οκτώβριο του 2010 η θυγατρική προχώρησε σε
αναθεώρηση των όρων της συµφωνίας της µε τον Πάροχο του εξωτερικού και περιορίστηκε το δικαίωµα
χρήσης του σήµατος Singer στην Ελλάδα.
Περαιτέρω, η θυγατρική έκρινε ότι είναι εµπορικά συµφέρον να παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο
(εταιρεία) την παροχή υπηρεσιών service των προϊόντων της.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η µητρική εταιρεία προχώρησε στην αναπροσαρµογή της
αξίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου που ενσωµάτωσε κατά την απόκτηση της θυγατρικής και
αποµείωσε αναλόγως την αξία του σήµατος Singer, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα.
Η χρήση του σήµατος Singer και το δικαίωµα αποκλειστικής διανοµής των σχετικών προϊόντων
αποτελούν µια ενιαία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών. Η ανακτήσιµη αξία της καθορίζεται σύµφωνα
µε τον υπολογισµό της αξίας χρήσεώς της (value in use). Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί προβλέψεις
ταµιακών ροών που προκύπτουν από οικονοµικούς προϋπολογισµούς, οι οποίοι καλύπτουν περίοδο µέχρι
τη λήξη του δικαιώµατος παραχώρησης.
Οι εκτιµήσεις για τα έσοδα και τα µικτά κέρδη βασίστηκαν σε πρόσφατα ιστορικά στοιχεία
προσαρµοσµένα στις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες και την προσδοκώµενη εξέλιξη της απόδοσης. Οι
λοιπές κύριες παραδοχές για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως (value in use) που χρησιµοποιήθηκαν
είναι:
•

Ρυθµός ανάπτυξης µετά την πενταετία ...………………………………………….…………… 0%

•

Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία (προεξόφλησης) …………………………………….… 12%
5.2 Πίνακας Μεταβολών Άυλων περιουσιακών στοιχείων Εταιρείας
Λογισµικά
Προγράµµατα
267.709,33
762,21

Σύνολο
267.709,33
762,21

268.471,54

268.471,54

Αποσβέσεις 1.1.2009
(+) Προσθήκες περιόδου

262.715,99
1.769,13

262.715,99
1.769,13

Σύνολο 31.12.2009(β)

264.485,12

264.485,12

3.986,42

3.986,42

Ποσά προηγούµενη χρήσεως 2009
Κόστος 1.1.2009
(+) Προσθήκες περιόδου
Σύνολο 31.12.09 (α)

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.09 (α)-(β)

(+)

(+)

Ποσά τρέχουσας περιόδου
Κόστος 1.1.2010
Προσθήκες περιόδου

Λογισµικά
Προγράµµατα
268.471,54

Σύνολο
268.471,54
0,00

Σύνολο 30.9.2010 (α)

268.471,54

268.471,54

Αποσβέσεις 1.1.2010
Προσθήκες περιόδου

264.485,12
1.308,29

264.485,12
1.308,29

Σύνολο 30.9.2010(β)

265.793,41

265.793,41

2.678,13

2.678,13

Αναπόσβεστη Αξία 30.9.10 (α)-(β)
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6. Απαιτήσεις από πελάτες
Ποσά σε ευρώ

Ο Όµιλος

Πελάτες
Πελάτες
(απαιτήσεις εκχωρηµένες
χωρίς δικαίωµα αναγωγής)
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές µεταχρονολογηµένες
Σύνολο προ αποµειώσεων

31/12/2009
8.223.197,09

30/9/2010
606.220,05

31/12/2009
2.899.398,82

3.176.285,14 5.900.690,01
3.491,40
3.491,40
3.477.668,09 4.504.824,08
14.712.607,59 18.632.202,58

347.019,89
1.760,84
2.765.973,56
3.720.974,34

1.442.660,07
1.760,84
3.270.600,55
7.614.420,28

Αποµείωση απαιτήσεων πελατών
Υπόλοιπο

-3.226.282,27 -3.117.372,72
11.486.325,32 15.514.829,86

-2.764.739,27
956.235,07

-2.714.190,72
4.900.229,56

242.267,50

232.312,71

233.178,20

11.714.233,38 15.757.097,36

1.188.547,78

5.133.407,76

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Υπόλοιπο λήξεως

30/9/2010
8.055.162,96

Η Εταιρεία

227.908,06

Στην τρέχουσα περίοδο, σχηµατίστηκε πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων από πελάτες στην κατάσταση
συνολικού εισοδήµατος, ποσού ευρώ 194.556,48 για τον Όµιλο και 50.548,55 για την Εταιρεία
αντίστοιχα.

7. Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές
Ποσά σε ευρώ

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

30/9/2010

31/12/2009

30/9/2010

31/12/2009

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
(από προκαταβολές φόρων κ.λπ.)
Χρεώστες διάφοροι
Μεταβατικοί λογαριασµοί
Σύνολο προ αποµειώσεων

406.939,12
1.147.167,38
30.629,10
1.584.735,60

350.827,74
741.902,94
142.469,08
1.235.199,76

92.259,09
150.001,43
30.629,10
272.889,62

23.589,38
103.582,02
142.469,08
269.640,48

Αποµείωση απαιτήσεων χρεωστών
Υπόλοιπο

-539.487,15
1.045.248,45

-526.532,49
708.667,27

-17.487,15
255.402,47

-17.487,15
252.153,33

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

118.040,19

36.132,46

1.185.729,16

7.147,09

1.163.288,64

744.799,73

1.441.131,63

259.300,42

Υπόλοιπο λήξεως

Στην τρέχουσα περίοδο, σχηµατίστηκε πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων από χρεώστες στην
κατάσταση συνολικού εισοδήµατος, ποσού ευρώ 12.954,66 για τον Όµιλο.
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8. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, και τις καταθέσεις όψεως και
προθεσµίας.
Ποσά σε ευρώ

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

30/9/2010
32.043,65
10.638.566,79

31/12/2009
66.767,03
1.724.976,97

30/9/2010
4.000,09
9.332.963,95

31/12/2009
9.237,47
518.097,00

Υπόλοιπο λήξεως

10.670.610,44

1.791.744,00

9.336.964,04

527.334,47

9. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24
Τα έσοδα, έξοδα και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας µε τα
συνδεδεµένα µέρη - κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 - για την τρέχουσα περίοδο (1.1. – 30.9.2010) και την
συγκριτική περίοδο (1.1 – 30.9.2009), έχουν ως ακολούθως:

Α) Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη

Ο Όµιλος
30/9/2010

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη)
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες)
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη)
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες)
Τόκοι προς οµολογιούχους

Β) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τα συνδεδεµένα µέρη

Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες)

30/9/2010

30/9/2009

6.664,30

20.762,41

6.664,30

20.762,41

0,00

0,00

38.402,07

90.722,11

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00

26.384,64

72.810,01

21.332,25

72.584,77

0,00

0,00

168.335,11

112.599,93

63.856,44

0,00

63.856,44

0,00

Ο Όµιλος
30/9/2010

Απαιτήσεις από θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη)

Η Εταιρεία

30/9/2009

248.960,75

Η Εταιρεία

30/9/2009

30/9/2010

30/9/2009

262.060,73

248.960,75

255.014,07

0,00

0,00

1.168.748,12

2.592,28

47.413,80

21.465,52

0,00

0,00

474,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.458,80

40.242,71

104.813,24

31.813,59

0,00

0,00

Υποχρέωση προς µετόχους ενοποιούµενης θυγατρικής, από τίµηµα εξαγοράς

0,00

1.935.000,00

0,00

1.935.000,00

Υποχρέωση προς µετόχους ενοποιούµενης θυγατρικής από µερίσµατα

0,00

250.000,00

0,00

0,00

29.369,70

0,00

29.369,70

0,00

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις προς θυγατρική εταιρεία (µη ενοποιούµενη)
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές εταιρείες (ενοποιούµενες)
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Υποχρέωση προς οµολογιούχους
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Γ) Συναλλαγές και υπόλοιπα µε ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

30/9/2010

30/9/2009

30/9/2010

30/9/2009

2.160.556,16

1.612.677,79

1.370.607,15

754.958,79

49.573,70

13.961,95

633,00

933,00

47.636,14

54.259,45

11.971,40

31.976,39

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
(οφειλόµενα ποσά αµοιβών και λοιπών παροχών)

10. Λειτουργικοί τοµείς
Οι Τοµείς δραστηριότητας καθορίζονται µε βάση τη δοµή του Οµίλου ανά θυγατρική εταιρεία.
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τοµείς που επισκοπούνται από τους υπευθύνους του
Οµίλου και εξετάζονται από τη ∆ιοίκηση για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων & υποχρεώσεων της εταιρείας και του Οµίλου, βρίσκονται στην
Ελλάδα.

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Συναλλαγές µεταξύ τοµέων
Κύκλος Εργασιών από εξωτερικούς πελάτες
Μικτό κέρδος
Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

30η Σεπτεµβρίου 2010
Vell
International
Group
Α.Ε.Ε.Η.Σ

Αφοι Β.
Βελλάνη
Α.Ε.Β.Ε.

Ε.
Ζητουνιάτη
Α.Ε.Ε.Η.Σ.

Συναλλαγές
Οµίλου

3.612.077,77 14.292.296,02 3.528.936,59

Σύνολο
21.433.310,38

-1.258,78

-202.906,69

3.600.636,21 14.102.089,67 3.527.677,81

21.230.403,69

-11.441,56

610.942,99

-190.206,35

3.586.749,42 1.377.959,77

-30.337,24

5.545.314,94

-2.424.975,01

-179.902,04

-605.369,98

58.194,75

-3.152.052,28

15.404,85

83.915,50

23.551,86

104.820,83

227.693,04

-46.626,08

-3.379.745,32

-2.440.379,86

-263.817,54

-628.921,84

-57.102,27

-472.458,14

-238.262,94

-847.482,19

-738.468,46

-867.184,78

23.450,47

-767.823,35
-2.429.684,96

78.488,48

-20.798,93

0,00

141.022,96

198.712,51

-768.993,71

-759.267,39

-867.184,78

164.473,43

-2.230.972,45

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

10.737.569,50

1.955.827,79

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

12.241.819,07 14.018.090,45 4.234.978,29 -1.251.789,33 29.243.098,48

Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους

472.127,09 -2.902.700,00 10.262.824,38

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & Προβλέψεις

2.173.057,92

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.744.367,39 11.810.186,99 5.884.847,84 -1.254.489,33 19.184.912,89

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος
Αγορές µη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αποµείωση συµµετοχών
Αποµείωση περιόδου για επισφαλείς πελάτες και χρεώστες

418.681,27

17.044,00

487.902,00

3.096.685,19

2.850,01

0,00

0,00

2.850,01

94.611,57

0,00

370.000,00

464.611,57

247,58

13.813,78

7.200,00

21.261,36

640.000,00

0,00

0,00

640.000,00

50.548,55

109.634,93

34.373,00

194.556,48
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Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

30η Σεπτεµβρίου 2009
Vell
International
Group
Α.Ε.Ε.Η.Σ

Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα
Κύκλος Εργασιών

Αφοι Βασ.
Βελλάνη
Α.Ε.Β.Ε.

Ε.
Ζητουνιάτη
Α.Ε.Ε.Η.Σ.

Συναλλαγές
Οµίλου

6.896.748,38 14.263.716,03 3.495.719,95

Μείον: Συναλλαγές µεταξύ τοµέων

-41.696,03

24.656.184,36

-7.758,04

-139.791,33

Κύκλος Εργασιών από εξωτερικούς πελάτες

6.855.052,35 14.173.378,77 3.487.961,91

24.516.393,03

Μικτό κέρδος

2.210.065,23

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων
Αποσβέσεις
Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικό κόστος και επενδυτικά αποτελέσµατα
Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους

-90.337,26

Σύνολο

4.293.423,08 1.009.678,79

-4.086,05

7.509.081,05

-1.532.571,74

637.345,48

-723.232,06

114.580,64

81.861,19

22.676,93

104.820,83

323.939,59

-1.647.152,38

555.484,29

-745.908,99

-104.820,83

-1.942.397,91

-352.312,95

-492.269,79

-108.429,14

3.350.259,20

63.214,50

-854.338,13

-104.820,83

2.454.314,74

-88.602,19

-73.143,82

175.094,96

26.205,21

39.554,16

3.261.657,01

-9.929,32

-679.243,17

-78.615,62

2.493.868,90

488.478,95 -2.926.150,47

9.389.251,23

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

-1.618.458,32

-953.011,88

31η ∆εκεµβρίου 2009

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

9.801.252,80

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

8.627.185,64 12.768.868,81 5.586.031,43

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & Προβλέψεις

2.865.770,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

4.134.007,87

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις

2.025.669,95

437.000,51

13.127,00

9.853.220,88 6.388.985,06

-147.035,71 26.835.050,17
628.924,96

3.944.822,47

-149.735,71 20.226.478,10

2.850,01

0,00

0,00

2.850,01

0,00

0,00

370.000,00

370.000,00

3.307.824,88

31.149,17

28.458,46

3.367.432,51

Αποµείωση περιόδου για επισφαλείς πελάτες και χρεώστες

262.543,52

62.403,45

222.595,00

547.541,97

Αποµείωση συµµετοχών

850.000,00

0,00

0,00

850.000,00

Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

550.000,00

0,00

0,00

550.000,00

Αναβαλλόµενη απαίτηση φόρου εισοδήµατος
Αγορές µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

Ανάλυση κατά Γεωγραφική Περιοχή:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Χώρες
Ζώνης Ευρώ
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων
Μικτά Κέρδη

30/9/2010
Λοιπές Χώρες
Ε.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τρίτες
Χώρες

30/9/2010
Χώρες
Ζώνης Ευρώ

18.629.235,40
-13.543.645,13

2.391.862,52
-2.000.983,07

209.305,77
-140.460,55

3.612.077,77
-3.001.134,78

5.085.590,27

390.879,45

68.845,22

610.942,99
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Ανάλυση κατά Γεωγραφική Περιοχή:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος πωληθέντων
Μικτά Κέρδη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χώρες
Ζώνης Ευρώ

30/9/2009
Λοιπές Χώρες
Ε.Ε.

30/9/2009
Χώρες
Τρίτες
Ζώνης Ευρώ
Χώρες

Τρίτες
Χώρες

22.614.436,02
-15.422.834,36

1.618.438,00
-1.376.196,99

283.519,01
-208.280,63

6.894.855,98
-4.685.240,99

1.892,40
-1.442,16

7.191.601,66

242.241,01

75.238,38

2.209.614,99

450,24

11. Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Ποσά σε ευρώ

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Έσοδα από µερίσµατα
Υπόλοιπο λήξεως

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

30/9/2010
936.492,34
-166.261,79
-2.407,20

30/9/2009
974.570,25
-16.743,97
-4.814,40

30/9/2010
231.135,11
-171.625,64
-2.407,20

30/9/2009
362.058,39
-4.931,04
-4.814,40

767.823,35

953.011,88

57.102,27

352.312,95

12. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στη λήξη της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου
έχει ως ακολούθως:
Ποσά σε ευρώ

Άτοµα

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

30/9/2010

30/9/2009

30/9/2010

30/9/2009

83

143

10

68
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13. Οι σηµαντικότερες µεταβολές στα ατοµικά και ενοποιηµένα στοιχεία κατάστασης
οικονοµικής θέσης και κατάστασης συνολικών εσόδων:
-

Πωλήσεις - Μικτό κέρδος

Η παρουσιαζόµενη µείωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά 47,63% και του οµίλου κατά
13,40% καθώς επίσης και η µείωση του περιθωρίου µικτού κέρδους της εταιρείας και του οµίλου κατά
15,14 και 4,51 ποσοστιαίες µονάδες αντίστοιχα οφείλονται στην παύση της αποκλειστικής διανοµής των
προϊόντων De’Longhi και στην πώληση προς τη νέα εταιρεία που ανέλαβε τη διάθεση των προϊόντων του
συνόλου των αποθεµάτων De’Longhi που κατείχε η µητρική, σύµφωνα µε τους όρους του από 16/4/2010
µνηµονίου συνεργασίας.
-

Άλλα Έσοδα,

Η µείωση των άλλων εσόδων της εταιρείας και του οµίλου κατά 81,00% και 71,60% ποσοστιαίες
µονάδες αντίστοιχα οφείλεται κυρίως στο κέρδος που προέκυψε στην συγκριτική περίοδο 01/0130/09/2009 από την εκποίηση του ακινήτου της εταιρείας στην οδό Τατοΐου 112.
-

Αποθέµατα - Πελάτες,

Η παρουσιαζόµενη µείωση των Αποθεµάτων κατά 89,89% για την εταιρεία και κατά 33,33% για τον
όµιλο και των Πελατών κατά 76,85% για την εταιρεία και κατά 25,66% για τον όµιλο, οφείλεται όπως
προαναφέρθηκε στην παύση της αποκλειστικής διανοµής των προϊόντων De’Longhi.
-

Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές

Η αύξηση των Λοιπών απαιτήσεων και προκαταβολών της εταιρείας κατά € 1.181.831,21 οφείλεται σε
βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις ποσού € 1.180.000,00 θυγατρικών, για την κάλυψη αναγκών τους σε
κεφάλαιο κίνησης.
-

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Η αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων, οφείλεται αφ’ ενός στην έκδοση από την µητρική εταιρεία
µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου (Μ.Ο.∆.) και αφ’ ετέρου στην είσπραξη από τον οίκο De’Longhi
προκαταβολής έναντι µελλοντικού τιµήµατος πώλησης µετοχών.
-

Προµηθευτές

Η παρουσιαζόµενη µείωση των Προµηθευτών κατά 93,82% για την εταιρεία και κατά 60,23% για τον
όµιλο, οφείλεται κυρίως στην ολοσχερή εξόφληση της υποχρέωσης της µητρικής εταιρείας προς τον οίκο
De’Longhi.
-

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανείων του οµίλου κατά ποσό € 2.320.919,77 ή κατά 19,23% και της
εταιρείας κατά ποσό € 1.000.000,00 οφείλεται στις ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης των θυγατρικών.
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14. ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία και ο όµιλος έχουν ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν
ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Οι κυριότερες παρασχεθείσες εγγυήσεις
αφορούν:
- Η µητρική εταιρεία έχει υπογράψει συµβάσεις µε τις οποίες εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές
χρηµατοδοτήσεις υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» µέχρι
του ποσού € 7.500.000,00.
- Η µητρική εταιρεία έχει εγγυηθεί στην Τράπεζα Κύπρου για σύµβαση Factoring χωρίς δικαίωµα
αναγωγής µέχρι του ποσού € 700.000,00 υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας «Ε.
ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.».
- Η µητρική εταιρεία προχώρησε στη (λειτουργική) µίσθωση του ακινήτου της έδρας της (Τατοΐου 112
στη Μεταµόρφωση Αττικής) από την εταιρεία L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED
(πρώην BRITAL HOLDINGS LIMΙTED) για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) ετών (ήτοι
τουλάχιστον µέχρι την 30/9/2015), µε µηνιαίο µίσθωµα € 60.000,00 αναπροσαρµοζόµενο ετησίως
σύµφωνα µε τον επίσηµο δείκτη τιµών καταναλωτή, πλέον µίας (1) ποσοστιαίας µονάδας. Προς
εξασφάλιση της καταβολής των µισθωµάτων για την ως άνω περίοδο των έξι (6) ετών, η εταιρεία
χορήγησε την 30/9/2009 στην εκµισθώτρια L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED
εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Κύπρου ύψους € 4.632.684,00. Στις 30/09/2010 το ύψος αυτής της
εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο ποσό € 3.912.684,00. Προς εξασφάλιση της εγγύησης αυτής, η
εταιρεία τηρεί από την 1/10/2009 έντοκο λογαριασµό δεσµευµένης κατάθεσης στην εγγυήτρια
Τράπεζα, ύψους € 2.250.000,00 πλέον αναλογούντων τόκων, ο οποίος εµφανίζεται σε ειδικό
λογαριασµό του µακροπρόθεσµου ενεργητικού της κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης.
- Η µητρική εταιρεία υπέγραψε σύµβαση µε την οποία εγγυάται βραχυπρόθεσµες τραπεζικές
χρηµατοδοτήσεις υπέρ της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας « ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.»
µέχρι του ποσού €2.500.000,00.
- Ενέγγυες πιστώσεις αξίας $ 1.464.656,75 και € 170.066,08 και εγγυητικές επιστολές αξίας €
176.251,45 σε διάφορες τράπεζες έχουν δοθεί από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ
Α.Ε.Β.Ε.» ως εγγύηση για αγορά εµπορευµάτων από προµηθευτές.
Τέλος, η εταιρεία και ο όµιλος δεν έχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του οµίλου.
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15. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Εταιρείας και Οµίλου
 Ανέλεγκτες χρήσεις:
- Η µητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 έως και 2009,
- Η θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά
για τις χρήσεις 2007 έως και 2009,
- Η θυγατρική εταιρεία «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση
2009.
 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων:
Η σωρευµένη πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου
σχηµατίσθηκε βάσει ιστορικών στοιχείων ελέγχων από προηγούµενες χρήσεις και έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε ευρώ

Λοιπά φορολογικά αντικείµενα
Φόρος εισοδήµατος
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία

30/9/2010
114.000,00
216.962,00
330.962,00

30/9/2010
114.000,00
0,00
114.000,00

Στην τρέχουσα περίοδο 01/01 – 30/09/2010 για την εταιρεία σχηµατίστηκε πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων
χρήσεων (για λοιπά φορολογικά αντικείµενα) ποσού € 18.000,00, η οποία βάρυνε τα αποτελέσµατα προ
φόρων της περιόδου.

16. Λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις
 Η εταιρεία και ο όµιλος δεν έχουν δεσµεύσεις για την αγορά ενσωµάτων παγίων.
 Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε αναστροφή προηγούµενης υποτίµησης αποθεµάτων.
Περαιτέρω, διενεργήθηκε πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων συνολικού ποσού € 210.500,00 στον
Όµιλο και € 20.000,00 στην Εταιρεία.
 ∆εν υπάρχει καµία παράβαση όρων δανειακών συµβάσεων της εταιρείας και του οµίλου.
 Τα οφειλόµενα µερίσµατα αναφέρονται στο σύνολό τους σε κοινές ονοµαστικές µετοχές.
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17. Σηµαντικά γεγονότα κατά τη διάρκεια της περιόδου
 ∆ιακοπή συνεργασίας De’Longhi:
Στις 15/02/2010 έπαυσε η αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De’Longhi από την εταιρεία.
Σε συνέχεια του παραπάνω και µετά από πρόταση του οίκου De’Longhi για άλλης µορφής συνεργασία
και τη διενέργεια σχετικών διαπραγµατεύσεων, στις 16/4/2010 υπεγράφη µεταξύ της εταιρείας και του
οµίλου εταιρειών De’Longhi µνηµόνιο συνεργασίας. Σύµφωνα µε το ανωτέρω µνηµόνιο, εν όψει της επί
τόσα έτη δραστηριοποίησης της εταιρείας στην αποκλειστική διανοµή των προϊόντων De’Longhi στην
Ελλάδα, η εταιρεία - χωρίς την καταβολή οιουδήποτε ποσού ως τιµήµατος - θα συµµετάσχει µε ποσοστό
40% και η De’ Longhi µε ποσοστό 60% στο µετοχικό κεφάλαιο ανώνυµης εταιρείας που θα συσταθεί µε
µετατροπή της ήδη υφιστάµενης Kenwood Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε., η οποία ανήκει κατά 100% στη
De’Longhi, και θα έχει την αποκλειστική διανοµή στην Ελλάδα τόσο των προϊόντων De’Longhi και
Kenwood όσο και λοιπών προϊόντων µε άλλα σήµατα των οποίων τη διανοµή στην Ελλάδα θα αναλάβει
η De’Longhi.
Την 21/5/2010 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της Εταιρείας και της De’Longhi Appliances s.r.l. (εφεξής «η
Σύµβαση»), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο από 16/4/2010 µνηµόνιο συνεργασίας.
Σύµφωνα µε την ως άνω Σύµβαση, αναγνωρίζεται από τον οίκο του εξωτερικού η συνεισφορά της
εταιρείας µέχρι σήµερα στη διανοµή των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα (goodwill) και σε
αντάλλαγµα η Εταιρεία θα λάβει µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% του µετοχικού κεφαλαίου
της ανώνυµης εταιρείας που θα συσταθεί µε µετατροπή της ήδη υφιστάµενης Kenwood Appliances
Hellas M.Ε.Π.Ε..
Περαιτέρω, παρέχεται στην Εταιρεία το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης των ως άνω µετοχών στην
De’Longhi Appliances s.r.l., εντός του πρώτου τριµήνου του έτους 2015 (Put period), µε τίµηµα 12,5%
επί του κύκλου εργασιών της εκδότριας το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο από 3.000.000 ευρώ.
Εάν παρέλθει η ως άνω περίοδος (Put period) χωρίς να ασκηθεί το δικαίωµα προαιρέσεως πώλησης από
τον πωλητή (Εταιρεία) και για διάστηµα ενός τριµήνου (Call period) η De’Longhi Appliances s.r.l.
µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αγοράς των ως άνω µετοχών, µε τους ίδιους όρους.
Ως προκαταβολή έναντι του τιµήµατος πώλησης / αγοράς των ως άνω µετοχών, µε την υπογραφή της
Σύµβασης, η εταιρεία έλαβε την 26/05/2010 από τη De’Longhi Appliances s.r.l το ποσό των Ευρώ
2.000.000 (δύο εκατοµµυρίων) σε εγγύηση του οποίου η εταιρεία θα παραχωρήσει ενέχυρο µέρος των
µετοχών.
Κατόπιν των ανωτέρω η µητρική εταιρεία (και ο όµιλος):
 αναγνώρισε την εύλογη αξία των µετοχών που λαµβάνει έναντι του Goodwill της επί ετών
διανοµής των προϊόντων De’Longhi στην Ελλάδα που παραχώρησε, τις οποίες κατέταξε στα
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία,
 αναγνώρισε το παράγωγο χρηµατοπιστωτικό µέσο του δικαιώµατος προαιρέσεως πώλησης /
αγοράς των ως άνω µετοχών στην εύλογη αξία του – σύµφωνα µε τους όρους της από 21/5/2010
Σύµβασης.
 καταχώρησε στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις την ληφθείσα προκαταβολή έναντι του
τιµήµατος πώλησης / αγοράς των µετοχών.
Επίσης, µετά την υπογραφή του µνηµονίου, η εταιρεία πώλησε στην Kenwood Appliances Hellas
M.Ε.Π.Ε. το στοκ προϊόντων De’Longhi της εταιρείας, σύµφωνα µε τους όρους του µνηµονίου.
Τέλος, µε µέριµνα του ιταλικού οίκου, µέχρι σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη η µετατροπή της Kenwood
Appliances Hellas M.Ε.Π.Ε. σε ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία De’Longhi Kenwood Εµπορία
Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυµη Εταιρεία.

 Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο:
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Σύµφωνα µε τα άρθρα 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του ΚΝ 2190/1920 η Εταιρεία αποφάσισε την έκδοση
Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, ποσού µέχρι Ευρώ 19.977.516 µε καταβολή µετρητών και
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της 6.11.2007.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, θα διατεθούν
για την ανάπτυξη της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της και τη χρηµατοδότηση νέων
δραστηριοτήτων.
Η ανάπτυξη της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της θα πραγµατοποιηθεί ενδεικτικά µέσω της
επέκτασης της γκάµας των υφιστάµενων προϊόντων ή της έρευνας, ανάπτυξης και προώθησης νέων
παρεµφερών προϊόντων, της ενίσχυσης και επέκτασης του δικτύου διανοµής των ανωτέρω προϊόντων
κ.ά.
Οι νέες δραστηριότητες θα αφορούν σε συµπληρωµατικούς σε σχέση µε το αντικείµενο εργασιών της
Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της κλάδους, όπως ενδεικτικά στην επέκταση σε άλλες κατηγορίες
ηλεκτρικών συσκευών οικιακού εξοπλισµού καθώς και στη δραστηριοποίηση σε νέους κλάδους που
περιλαµβάνονται στο σκοπό της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών της.
Τα ανωτέρω θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενδεικτικά ή µε
επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό, σε δίκτυα πωλήσεων ή µε ίδρυση θυγατρικών εταιρειών ή µε εξαγορά
εταιρειών ή µε µετοχικές τοποθετήσεις.
Το Μετατρέψιµο Οµολογιακό ∆άνειο καλύφθηκε κατά το χρονικό διάστηµα από 17.02.2010 έως και
3.03.2010 από τους δικαιούχους, µε την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης καθώς και των
δικαιωµάτων προεγγραφής, κατά ποσοστό 36,13%, που αντιστοιχεί σε 6.048 οµολογίες, ονοµαστικής
αξίας Ευρώ 1.193,40 εκάστη, συνολικού ποσού Ευρώ 7.217.683,20.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, στη συνεδρίασή του µε ηµεροµηνία 04/03/2010, πιστοποίησε
την τελική κάλυψη του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, ως ανωτέρω.
Ως Ηµεροµηνία Εκδόσεως του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου ορίστηκε η Τρίτη 9/03/2010. Μετά
την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών εκτυπώθηκαν και παραδόθηκαν στους δικαιούχους
οµολογιούχους οι πολλαπλοί έγχαρτοι τίτλοι των οµολογιών τους.
Πρώτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, ορίστηκε η
31/3/2010 και εφεξής η 30η Ιουνίου, η 30η Σεπτεµβρίου, η 31η ∆εκεµβρίου και η 31η Μαρτίου κάθε
έτους, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης του από 9/3/2010 Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου.
Σύµφωνα µε τους όρους του από 9/3/2010 Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, κάθε µία οµολογία
µετατρέπεται σε τρεις χιλιάδες εξήντα (3.060) µετοχές µε τιµή µετατροπής € 0,39 ανά µετοχή,
ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής €0,34.
Την 31/3/2010, πρώτη ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές ,
κάτοχοι 502 από τις 6.048 οµολογίες άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των
οµολογιών τους.
Στις 9/4/2010 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση
1.536.120 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας €
522.280,80. Η διαφορά µεταξύ τιµής µετατροπής ανά µετοχή και ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής,
ήτοι € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Χ 1.536.120 = € 76.806,00, αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα
καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασµό της εταιρείας «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
Επίσης η παραπάνω αύξηση πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρείας την 9/4/2010 και καταχωρήθηκε
στο υπ’ αριθµ.2927/29-4-10 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών, στις 29/4/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 1.536.120
νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας και όρισε ως ηµεροµηνία έναρξης της
διαπραγµάτευσης την πέµπτη (5η) εργάσιµη από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων
µετοχών προς διαπραγµάτευση.
Την 30/6/2010, ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, κάτοχοι
19 οµολογιών, άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των οµολογιών τους.
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Στις 9/7/2010 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση 58.140
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας € 19.767,60. Η
διαφορά µεταξύ τιµής µετατροπής ανά µετοχή και ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής, ήτοι € 0,39 - €
0,34 = € 0,05 Χ 58.140 = € 2.907,00, αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα καταχωρηθεί στον ειδικό
λογαριασµό της εταιρείας «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Επίσης η παραπάνω αύξηση
πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρείας την 9/7/2010 και καταχωρήθηκε στο υπ’ αριθµ.8481/27-7-10
ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών, στις 4/8/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 58.140 νέων
κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας και όρισε ως ηµεροµηνία έναρξης της διαπραγµάτευσης την
πέµπτη (5η) εργάσιµη από την ηµεροµηνία έγκρισης της εισαγωγής των νέων µετοχών προς
διαπραγµάτευση.
Την 30/9/2010, ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών σε µετοχές, κάτοχοι
5.525 οµολογιών, άσκησαν το δικαίωµα µε έγγραφη δήλωσή τους και κατάθεση των οµολογιών τους.
Την 1/10/2010 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την έκδοση
16.906.500 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 η καθεµία και συνολικής ονοµαστικής αξίας €
5.748.210,00. Η διαφορά µεταξύ τιµής µετατροπής ανά µετοχή και ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής,
ήτοι € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Χ 16.906.500 = € 845.325,00, αποτελεί διαφορά υπέρ το άρτιο και θα
καταχωρηθεί στον ειδικό λογαριασµό της εταιρείας «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
Επίσης η παραπάνω αύξηση πιστοποιήθηκε από το ∆.Σ. της εταιρείας την 1/10/2010 και καταχωρήθηκε
στον ΜΑΕ του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε την
υπ’ αριθµ. K2-9153/12-10-2010 σχετική ανακοίνωση.
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών, στις 15/10/2010 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των
16.906.500 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της εταιρείας και όρισε ως ηµεροµηνία έναρξης της
διαπραγµάτευσης την 22α Οκτωβρίου 2010.

 Τροποποίηση σύµβασης εξαγοράς θυγατρικής:
Την 9/07/2010 υπεγράφη, µεταξύ της εταιρείας και του πωλητή, τροποποίηση της σύµβασης για την
απόκτηση των µετοχών της «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών Συσκευών».
∆υνάµει της ως άνω τροποποίησης, το τίµηµα αγοράς των µετοχών, το οποίο είχε συµφωνηθεί στο ποσό
των τριών εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (€ 3.300.000) Ευρώ, περιορίστηκε στο συνολικό ποσό του
ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 1.790.000) Ευρώ. Από το ως άνω τίµηµα, το ποσό
του ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (€ 1.365.000) Ευρώ και το ποσό των εκατόν
είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 125.000) Ευρώ καταβλήθηκαν στον πωλητή την 29/01/2009 και 9/07/2010
αντίστοιχα και το υπολειπόµενο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (€ 300.000) Ευρώ ορίσθηκε να
καταβληθεί στον πωλητή έως την 30η Σεπτεµβρίου 2010, µε την παράδοση σε αυτόν τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) µετοχών της εταιρείας, η οποία επέχει θέση ολοσχερούς εξόφλησης του ανωτέρω
υπολειπόµενου ποσού.
Ήδη µε την από 6/9/2010 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
σε συνδυασµό µε την από 29/9/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,
αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και η έκδοση
300.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,34 και τιµής διάθεσης € 0,34 για την εξόφληση της παραπάνω
υποχρέωσης.
Μετά τον ως άνω περιορισµό του τιµήµατος εξαγοράς, η εταιρεία µείωσε την αξία της συµµετοχής και
περιόρισε ανάλογα τις υποχρεώσεις της προς τον πωλητή, ενώ στον όµιλο περιορίστηκε το ποσό της
αναγνωρισθείσας υπεραξίας από την εξαγορά (βλ. Σηµ. 5 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»).

 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µετά από κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Με την από 6/9/2010 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
Εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, µε την
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επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των
παλαιών µετόχων, κατά ποσό τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ και δύο λεπτών (€ 300.000,02), µε έκδοση
οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών (882.353) νέων µετοχών µε τιµή διάθεσης
τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη µετοχή, η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία
έκαστης µετοχής, και µε τη ρητή επιφύλαξη ότι η ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου θα ισχύσει
για το ποσό που θα καλυφθεί.
Η σχετική κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του περί µετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, Υπουργείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ2-8980/12-102010 σχετική ανακοίνωση.
Με την από 29/9/2010 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή της διάταξης της παρ. 2
του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, πιστοποιήθηκε η µερική καταβολή της αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου, µε κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ύψους υποχρεώσεων, κατά ποσό εκατόν ογδόντα επτά
χιλιάδων Ευρώ (187.000 €), µε έκδοση πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) νέων µετοχών,
ονοµαστικής αξίας τριάντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη µετοχή και τιµής διάθεσης τριάντα
τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,34) έκαστη.
Η πιστοποίηση της µερικής καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και η ανάλογη
προσαρµογή του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, καταχωρήθηκε στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, και εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ2-9113/12-10-2010 σχετική ανακοίνωση.
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών µε την από 15-10-2010 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, ενέκρινε
την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των 550.000 νέων κοινών µετοχών της Εταιρείας και όρισε ως
ηµεροµηνία έναρξης της διαπραγµάτευσης την 22α Οκτωβρίου 2010.

18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων
 Πώληση «Ε. Ζητουνιάτης ΑΕΕΗΣ»
Στα πλαίσια επιχειρηµατικού εξορθολογισµού των δραστηριοτήτων του οµίλου, η µητρική εταιρεία
πώλησε την 14/10/2010 το σύνολο των µετοχών της θυγατρικής της εταιρείας «Ε. Ζητουνιάτης
ΑΕΕΗΣ» στην κυπριακή εταιρεία «Nufer Enterprises Limited».
Η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε σχέση µε την αποκτώσα κυπριακή εταιρεία «Nufer Enterprises Limited»
ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οιασδήποτε σχέσης της ανωτέρω εταιρείας µε βασικούς µετόχους ή µέλη ∆Σ
της Εταιρείας.
Το τίµηµα πώλησης του συνόλου των µετοχών της θυγατρικής ανήρθε στο ποσό των τριακοσίων
χιλιάδων ευρώ (€300.000,00).
Η µητρική εταιρεία, εκτιµώντας ότι το τίµηµα της πώλησης της θυγατρικής της αποτελεί ασφαλή ένδειξη
της εύλογης αξίας της θυγατρικής, στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.9.2010 αναγνώρισε περαιτέρω
αποµείωση της συµµετοχής αυτής στα βιβλία της ύψους 640.000,00 ευρώ σε βάρος των αποτελεσµάτων
της.
Ακολούθως, παρατίθενται οι οικονοµικές επιδράσεις στον Όµιλο από την πώληση της θυγατρικής, µε την
παραδοχή – για σκοπούς γνωστοποιήσεων – ότι αυτή έλαβε χώρα την 30.9.2010:
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Ποσά σε ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση
Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

Δεδομένα 30/9/2010
Επίδραση από
Στοιχεία μετά
Δημοσιευθέντα
πώληση την πώληση της
στοιχεία
θυγατρικής
θυγατρικής

1.911.397,59
43.864,47
2.546.010,53
2.850,01
710.000,00
2.290.000,00
464.611,57
2.256.862,50
37.227,71
10.262.824,38

-90.864,72
0,00
-4.020,37
0,00
0,00
0,00
-370.000,00
0,00
-6.142,00
-471.027,09

1.820.532,87
43.864,47
2.541.990,16
2.850,01
710.000,00
2.290.000,00
94.611,57
2.256.862,50
31.085,71
9.791.797,29

5.693.381,28
11.714.233,38
1.163.288,64
1.584,74
10.670.610,44
29.243.098,48
39.505.922,86

-1.973.760,43
-1.642.582,87
1.306.507,90
0,00
-442.712,36
-2.752.547,76
-3.223.574,85

3.719.620,85
10.071.650,51
2.469.796,54
1.584,74
10.227.898,08
26.490.550,72
36.282.348,01

17.860.458,40
1.252.228,07
1.033.872,16
-2.922.233,85
17.224.324,78
0,00
17.224.324,78

0,00
0,00
-24.124,10
1.518.910,56
1.494.786,46
0,00
1.494.786,46

17.860.458,40
1.252.228,07
1.009.748,06
-1.403.323,29
18.719.111,24
0,00
18.719.111,24

2.386,80
599.501,27
159.435,12
330.962,00
2.004.400,00
3.096.685,19

0,00
0,00
-17.044,00
0,00
0,00
-17.044,00

2.386,80
599.501,27
142.391,12
330.962,00
2.004.400,00
3.079.641,19

2.407.767,55
14.390.198,40
148.863,98
2.238.082,96
19.184.912,89
22.281.598,08
39.505.922,86

-1.273.227,95
-3.068.329,12
0,00
-359.760,24
-4.701.317,31
-4.718.361,31
-3.223.574,85

1.134.539,60
11.321.869,28
148.863,98
1.878.322,72
14.483.595,58
17.563.236,77
36.282.348,01
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Δεδομένα 30/9/2010
Επίδραση από
Στοιχεία μετά
Δημοσιευθέντα
πώληση την πώληση της
στοιχεία
θυγατρικής
θυγατρικής

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
-2.429.684,96
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
227.693,04
Απομειώσεις ενσωμάτων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
569.923,45
Προβλέψεις
-464.219,74
Συναλλαγματικές διαφορές
-38.888,57
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
-2.507.030,79
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
942.221,50
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
2.598.380,56
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
3.592.536,68
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
-1.896.080,10
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-851.283,03
Καταβεβλημένοι φόροι
-170.812,39
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-427.244,35
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-21.261,36
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
300,00
Τόκοι εισπραχθέντες
159.634,18
Μερίσματα εισπραχθέντα
2.407,20
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
141.080,02
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
7.402.296,40
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
1.762.734,37
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
9.165.030,77
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
8.878.866,44
(α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

1.791.744,00

Μείον: Διαθέσιμα πωληθείσας θυγατρικής
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

10.670.610,44

168.990,03

-2.260.694,93

-23.551,86
0,00
-124.190,00
14.629,93
698.194,75
-238.262,94

204.141,18
569.923,45
-588.409,74
-24.258,64
-1.808.836,04
703.958,56

-946.480,29
-1.559.725,31
1.146.110,89

1.651.900,27
2.032.811,37
-749.969,21

207.181,00
74.463,29
-582.640,51

-644.102,03
-96.349,10
-1.009.884,86

7.200,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00

-14.061,36
300,00
159.634,18
2.407,20
148.280,02

0,00
378.922,02
378.922,02

7.402.296,40
2.141.656,39
9.543.952,79

-196.518,49

8.682.347,95

0,00

1.791.744,00

-246.193,87

-246.193,87

-442.712,36

10.227.898,08
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα

Δεδομένα 30/9/2010
Επίδραση από
Στοιχεία μετά
Δημοσιευθέντα
πώληση την πώληση της
στοιχεία
θυγατρικής
θυγατρικής
21.230.403,69
-15.685.088,75
5.545.314,94
1.341.699,37
-6.470.100,06
-3.303.157,81
-495.694,60
-3.381.938,16
-767.823,35
-569.923,45
2.290.000,00
0,00
-2.429.684,96
198.712,51
-2.230.972,45

-3.491.315,75
2.143.494,91
-1.347.820,84
-98.590,02
1.628.681,90
251.041,26
137.414,79
570.727,09
238.262,94
0,00
0,00
-640.000,00
168.990,03
0,00
168.990,03

17.739.087,94
-13.541.593,84
4.197.494,10
1.243.109,35
-4.841.418,16
-3.052.116,55
-358.279,81
-2.811.211,07
-529.560,41
-569.923,45
2.290.000,00
-640.000,00
-2.260.694,93
198.712,51
-2.061.982,42

-2.230.972,45
0,00
-2.230.972,45

168.990,03
0,00
168.990,03

-2.061.982,42
0,00
-2.061.982,42

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)

-3.379.745,32

570.727,09

-2.809.018,23

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA)

-3.152.052,28

547.175,23

-2.604.877,05

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Ζημίες απομείωσης περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη / (ζημίες) από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
Ζημία πώλησης θυγατρικής
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου
Αποδιδόμενα σε:
- Μετόχους της μητρικής εταιρείας
- Δικαιώματα μειοψηφίας

 Εξαγορά «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ»
Η εταιρεία υπέγραψε στις 14.10.2010, την οριστική σύµβαση εξαγοράς, του 100% της ανώνυµης
εταιρείας «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» από τους µετόχους της Γεώργιο ∆ηµητρίου, κύριο του 93% του
µετοχικού κεφαλαίου της και Ανδρέα ∆άφνη κύριο του 7% του µετοχικού κεφαλαίου της.
Το τίµηµα της εξαγοράς των ανωτέρω µετοχών ανήρθε στο ποσό των ευρώ δεκαοκτώ εκατοµµυρίων
εκατό χιλιάδων (€ 18.100.000).
Την 14/10/2010 καταβλήθηκε από την εταιρεία προς το βασικό µέτοχο της «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ»
κ. Γεώργιο ∆ηµητρίου, ως προκαταβολή έναντι του συνολικού τιµήµατος, το ποσό των ευρώ 7.320.000.
Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στους άνω µετόχους της «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» το αργότερο έξι
µήνες από την υπογραφή της άνω οριστικής σύµβασης εξαγοράς.
Το ποσό της προκαταβολής για την εξαγορά της «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» χρηµατοδοτήθηκε από το
προϊόν του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου που εξέδωσε η Εταιρεία (βλ. Σηµείωση 17 ανωτέρω).
Όπως αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ως άνω ΜΟ∆ και έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό,
σκοπός του ΜΟ∆ είναι η ανάπτυξη της Εταιρείας και η χρηµατοδότηση νέων δραστηριοτήτων αυτής,
µέσω, µεταξύ άλλων, της εξαγοράς εταιρειών. Το υπολειπόµενο τίµηµα της ως άνω εξαγοράς θα
χρηµατοδοτηθεί µε την έκδοση της Β’ σειράς του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου.
∆εδοµένου ότι το τίµηµα υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, σύµφωνα µε την από
30/6/2010 πλέον πρόσφατη δηµοσιευµένη λογιστική κατάσταση της εταιρείας, θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισµού του ΧΑ µε την ολοκλήρωση της αγοράς των ανωτέρω
µετοχών η σχετική γνωστοποίηση στο ΧΑ και η διανοµή στο επενδυτικό κοινό πληροφοριακού
σηµειώµατος µε περιεχόµενο που προβλέπει σχετική απόφαση του ΧΑ.
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Την αποτίµηση της «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» θα διενεργήσει ως ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος κατ’
εντολή της εξαγοράζουσας η εταιρεία Grant Thornton AE.
Στην ανωτέρω συµφωνία εξαγοράς περιλαµβάνεται όρος σύµφωνα µε τον οποίο, σε περίπτωση που το
ποσό της αποτίµησης του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» από τον
ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο υπολείπεται του ποσού του τιµήµατος, ήτοι των ευρώ 18.100.000, θα
αναπροσαρµοστεί το ανωτέρω συµφωνηθέν τίµηµα πώλησης στο ποσό του πορίσµατος της εν λόγω
αποτίµησης.
Περαιτέρω, την 14/10/2010 ο πρώην βασικός µέτοχος της «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» κ. Γεώργιος
∆ηµητρίου προέβη στην εξαγορά του 31,497% της εταιρείας από τη µέτοχό της κυπριακή εταιρεία µε την
επωνυµία «Asbavel Trading Limited».
Ο όµιλος ∆ηµητρίου, εκτός από τη «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» περιλαµβάνει επίσης τις κατά 100%
θυγατρικές εταιρείες «GED TOYTOMI ITALIA SRL», «SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «OSTRICH
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και «Delta Hotelia
Ανώνυµος Εταιρεία Εµπορίας Ηλεκτρικών Συστηµάτων και Μέσων», ενώ έχει συµµετοχή κατά 65% στο
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ASP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ» και κατά 80% στο µετοχικό
κεφάλαιο της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ο όµιλος δραστηριοποιείται στο χώρο της αγοράς των ηλεκτρικών συσκευών και πιο συγκεκριµένα στο
χώρο του οικιακού και επαγγελµατικού κλιµατισµού, των θερµαντικών συσκευών, των συσκευών ήχου
και των ηλεκτρικών µικροσυσκευών από το 1987, αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά για την Ελλάδα, την
Ιταλία και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης τα κλιµατιστικά TOYTOMI και τα θερµαντικά συστήµατα
KEROSUN, ενώ στην Ελλάδα είναι αποκλειστικός διανοµέας α) των οικιακών κλιµατιστικών TOSHIBA
και CARRIER, β) στον τοµέα των συσκευών ήχου και εικόνας (consumer electronics) των προϊόντων
Kenwood Ιαπωνίας, Blaupunkt, Audiovox και Mac Αudio και γ) στον τοµέα των µικροσυσκευών των
µηχανών παρασκευής καφέ Gaggia. Η «Γ.Ε.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» είναι αποκλειστικός αδειούχος των
σηµάτων TOYTOMI και KEROSUN για την Ελλάδα, την Ιταλία και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.
Ο όµιλος ∆ηµητρίου εδώ και χρόνια κατέχει σταθερά την πρώτη θέση στην Ελλάδα στην εµπορία
οικιακών κλιµατιστικών.
Στο παρόν στάδιο και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ενδιαµέσων οικονοµικών καταστάσεων,
δεν έχει ολοκληρωθεί η αποτίµηση της αποκτηθείσας εταιρείας. Περαιτέρω, δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί
η κατανοµή του τιµήµατος της εξαγοράς στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και την τυχόν
υπεραξία που αποκτάται.

 Έκδοση B’ σειράς οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές:
Την 6/11/2007 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε την έκδοση µετατρέψιµου σε
µετοχές της Εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων, Οµολογιακού ∆ανείου,
µη διαπραγµατεύσιµου στο Χ.Α .
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6-11-2007 εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και
στα πλαίσια αυτής της εξουσιοδότησης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε τις από 30-10-2009
και 08-01-2010 αποφάσεις του εξειδίκευσε τους όρους έκδοσης του Μετατρέψιµου Οµολογιακού
∆ανείου και όρισε, µεταξύ άλλων, ότι:
(α) το ύψος του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου θα ανέρχεται σε τριάντα πέντε εκατοµµύρια Ευρώ
(35.000.000 €) µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920,
(β) η διάθεση του ∆ανείου θα γίνει µε την έκδοση επιµέρους σειρών,
(γ) το ύψος της Α’ σειράς του ∆ανείου θα είναι δέκα εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα επτά
χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι Ευρώ (19.977.516 €) µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 13α του
Κ.Ν. 2190/1920 και (δ) η έκδοση των υπολοίπων σειρών είναι στην κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας και το σύνολό τους θα είναι µέχρι τη συµπλήρωση του ποσού των τριάντα πέντε
εκατοµµυρίων Ευρώ (35.000.000 €) και λαµβανοµένου υπόψη του ποσού της Α’ σειράς του ∆ανείου.
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Την 25/10/2010 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει στην έκδοση Β’
σειράς Οµολογιακού ∆ανείου µετατρέψιµου σε µετοχές της Εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των
υφιστάµενων µετόχων, µη διαπραγµατεύσιµου στο Χ.Α., ύψους Ευρώ 15.005.713 και µε εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε την από 6/11/2007 απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας και την από 30/10/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου αυτής. Οι όροι έκδοσης της ως άνω Β’ σειράς του ΜΟ∆ θα περιλαµβάνονται στο σχετικό
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, το οποίο, µετά την έγκρισή του, θα δηµοσιευθεί και τεθεί στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού και θα περιέχει όλα τα απαιτούµενα αναλυτικά στοιχεία.

 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15/11/2010:
Στις 15/11/2010 πραγµατοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, στην οποία
παρέστησαν έξι (6) µέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 72,68% περίπου του
συνόλου των µετοχών της, ήτοι 38.178.890 κοινές µετοχές επί συνόλου 52.530.760 κοινών µετοχών.
Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν οµόφωνα και παµψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:


Εγκρίθηκε η από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλογή ως προσωρινών συµβούλων των κ.κ.
Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Σοφίας Σιαφάκα, Στυλιανού Σταυρίδη, Γεωργίου ∆ηµητρίου,
Αναστάσιου Αβραντίνη και Αναστάσιου Κατσίρη, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων
Μιχαήλ Κωνσταντινίδη, Αθηνάς Χαρίτων, Νικόλαου Τσουτσάνη, Γεωργίου Παπαδόπουλου,
∆ηµητρίου Καρβουντζή και Κωνσταντίνου Τζέλλου.



Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση - Επωνυµία») του Καταστατικού της
Εταιρείας µε την οποία µεταβλήθηκε η επωνυµία της Εταιρείας σε «Γ.Ε. ∆ηµητρίου Ανώνυµη
Εµπορική Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας σε «Γ.Ε. ∆ηµητρίου Α.Ε.Ε.».



Αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας µε την
οποία ορίστηκε ως έδρα της Εταιρείας ο ∆ήµος Αιγάλεω.



Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούµενης από τους κ.κ. Αναστάσιο
Αβραντίνη, Σοφία Σιαφάκα και Στυλιανό Σταυρίδη.



Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων
συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών.
Μεταµόρφωση Αττικής, 29η Νοεµβρίου 2010
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