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Ζ παξνχζα Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζπληΪζζεηαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4, ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηελ κε
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Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ

(γ)

Έθζεζε ΔιΫγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηά Λνγηζηά

(δ)

Σηο Δηάζηεο ΟηθνλνκηθΫο ΚαηαζηΪζεηο ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010 - 31.12.2010

(ε)

Σα ηνηρεέα θαη Πιεξνθνξέεο ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010 - 31.12.2010

(ζη)

Σελ Έθζεζε ΑληιεζΫλησλ Κεθαιαέσλ ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010 - 31.12.2010

(δ)

Έθζεζε ΠξνζπκθσλεκΫλσλ Γηαδηθαζηψλ Οξθσηνχ Διεγθηά Λνγηζηά

(ε)

Σηο πιεξνθνξέεο ηνπ Ϊξζξνπ 10 Ν.3401/2005

(ζ)

Σνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν αλΪξηεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο πιεξνθφξεζεο

Βεβαηψλεηαη φηη ε παξνχζα Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηόδνπ 01.01.2010 - 31.12.2010 εέλαη εθεέλε πνπ
εγθξέζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο κε ηελ επσλπκέα «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαηΪ ηελ ζπλεδξέαζε ηεο ηελ 29ε Μαξηένπ 2011.
Ζ παξνχζα Δηάζηα Οηθνλνκηθά Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ 01.01.2010 - 31.12.2010 εέλαη αλαξηεκΫλε ζην δηαδέθηπν
ζηελ ειεθηξνληθά δηεχζπλζε www.vellgroup.gr, φπνπ θαη ζα παξακεέλεη ζηε δηΪζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα
ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο ζπληΪμεσο θαη δεκνζηνπνηάζεσο ηεο.
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
Η.

ΓΖΛΧΔΗ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ (ΜΔΛΧΝ) ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 2 (γ) ηνπ Ν. 3556 / 2007)

Οη θΪησζη ππνγξΪθνληεο, κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο κε ηελ επσλπκέα «Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»:




Γεψξγηνο Δπαγγ. Γεκεηξένπ,
ΑξηζηνηΫιεο Π. Ατβαιηψηεο,
νθνθιάο Β. ΒειΪλεο,

Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ & Γηεπζχλσλ χκβνπινο,
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ
ΔληεηαικΫλνο χκβνπινο

Τπφ ηελ αλσηΫξσ ηδηφηεηΪ καο, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4, παξ. 2(γ) ηνπ Ν. 3556/2007
θαη νξηζζΫληεο εηδηθψο πξνο ηνχην κε ηελ απφ 29/3/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο αλψλπκεο
εηαηξεέαο κε ηελ επσλπκέα «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», (εθεμάο θαινχκελεο γηα
ιφγνπο ζπληνκέαο σο «Δηαηξεέα» ά «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.») φηη, εμ‘ φζσλ γλσξέδνπκε:
Οη εηάζηεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο ηεο πεξηφδνπ 1.1.2010 – 31.12.2010 (εηαηξηθΫο θαη
ελνπνηεκΫλεο), νη νπνέεο θαηαξηέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθΪ πξφηππα, απεηθνλέδνπλ θαηΪ ηξφπν
αιεζά ηα ζηνηρεέα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξά ζΫζε θαη ηα απνηειΫζκαηα ρξάζεσο ηεο
Δηαηξεέαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ ελνπνέεζε, εθιακβαλνκΫλσλ σο ζχλνιν, θαη
Ζ εηάζηα Ϋθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ απεηθνλέδεη θαηΪ ηξφπν αιεζά ηελ εμΫιημε, ηηο επηδφζεηο
θαη ηε ζΫζε ηεο Δηαηξεέαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξάζεσλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ ελνπνέεζε, εθιακβαλνκΫλσλ
σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο πεξηγξαθάο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηάησλ πνπ
αληηκεησπέδνπλ.
Οη ζπλεκκΫλεο εηάζηεο εηαηξηθΫο θαη ελνπνηεκΫλεο ΟηθνλνκηθΫο ΚαηαζηΪζεηο θαη ε Δηάζηα Οηθνλνκηθά Έθζεζε,
εέλαη εθεέλεο πνπ εγθξέζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξεέαο θαηΪ ηε ζπλεδξέαζε ηεο 29εο Μαξηένπ
2011.
Αηγάιεσ, 29ε Μαξηίνπ 2011
Οη δεινύληεο
Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ο Δληεηαικέλνο ύκβνπινο

Γεώξγηνο Δπαγγ. Γεκεηξίνπ

Αξηζηνηέιεο Π. Ατβαιηώηεο

νθνθιήο Β. Βειάλεο

ΑΓΣ Ρ225253

ΑΓΣ ΑΒ576337

Α.Γ.Σ  564220/1997
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ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο
«Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
Έθζεζε επί ησλ Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
ΔιΫγμακε ηηο ζπλεκκΫλεο εηαηξηθΫο θαη ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο «Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηνλ
εηαηξηθφ θαη ελνπνηεκΫλν ηζνινγηζκφ ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 2010, ηηο εηαηξηθΫο θαη ελνπνηεκΫλεο θαηαζηΪζεηο
ζπλνιηθνχ εηζνδάκαηνο, κεηαβνιψλ ηδέσλ θεθαιαέσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξάζεσο πνπ Ϋιεμε ηελ εκεξνκελέα
απηά, θαζψο θαη πεξέιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπΫο επεμεγεκαηηθΫο πιεξνθνξέεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνέθεζε εέλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηΪξηηζε θαη εχινγε παξνπζέαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκΫλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΑλαθνξΪο, φπσο απηΪ Ϋρνπλ
πηνζεηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε, φπσο θαη γηα εθεέλεο ηηο εζσηεξηθΫο δηθιεέδεο, πνπ ε δηνέθεζε θαζνξέδεη
σο απαξαέηεηεο, ψζηε λα θαζέζηαηαη δπλαηά ε θαηΪξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ
απαιιαγκΫλσλ απφ νπζηψδε αλαθξέβεηα, πνπ νθεέιεηαη εέηε ζε απΪηε εέηε ζε ιΪζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθά καο επζχλε εέλαη λα εθθξΪζνπκε γλψκε επέ απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηΪζεσλ κε βΪζε ηνλ Ϋιεγρφ καο. Γηελεξγάζακε ηνλ Ϋιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά Πξφηππα ΔιΫγρνπ.
Σα πξφηππα απηΪ απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγέαο, θαζψο θαη λα ζρεδηΪδνπκε θαη
δηελεξγνχκε ηνλ Ϋιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθΪιηζεο γηα ην εΪλ νη εηαηξηθΫο θαη ελνπνηεκΫλεο
νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο εέλαη απαιιαγκΫλεο απφ νπζηψδε αλαθξέβεηα.
Ο Ϋιεγρνο πεξηιακβΪλεη ηε δηελΫξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξέσλ, ζρεηηθΪ κε ηα πνζΪ
θαη ηηο γλσζηνπνηάζεηο ζηηο εηαηξηθΫο θαη ηηο ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζέεο
βαζέδνληαη ζηελ θξέζε ηνπ ειεγθηά πεξηιακβαλνκΫλεο ηεο εθηέκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξέβεηαο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ, πνπ νθεέιεηαη εέηε ζε απΪηε εέηε ζε ιΪζνο. ΚαηΪ ηε
δηελΫξγεηα απηψλ ησλ εθηηκάζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηάο εμεηΪδεη ηηο εζσηεξηθΫο δηθιεέδεο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ
θαηΪξηηζε θαη εχινγε παξνπζέαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ηεο εηαηξεέαο, κε
ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηΪιιεισλ γηα ηηο πεξηζηΪζεηο, αιιΪ φρη κε ζθνπφ ηελ Ϋθθξαζε
γλψκεο επέ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιεέδσλ ηεο εηαηξεέαο. Ο Ϋιεγρνο πεξηιακβΪλεη επέζεο
ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ
εθηηκάζεσλ πνπ Ϋγηλαλ απφ ηε δηνέθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθάο παξνπζέαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθΪ ηεθκάξηα πνπ Ϋρνπκε ζπγθεληξψζεη εέλαη επαξθά θαη θαηΪιιεια γηα ηε ζεκειέσζε
ηεο ειεγθηηθάο καο γλψκεο.
Γλώκε
ΚαηΪ ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκΫλεο εηαηξηθΫο θαη ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο παξνπζηΪδνπλ εχινγα,
απφ θΪζε νπζηψδε Ϊπνςε, ηελ νηθνλνκηθά ζΫζε ηεο Δηαηξεέαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηάο θαηΪ ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2010, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπο επέδνζε θαη
ηηο ηακεηαθΫο ηνπο ξνΫο γηα ηε ρξάζε πνπ Ϋιεμε ηελ εκεξνκελέα απηά ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΑλαθνξΪο, φπσο απηΪ Ϋρνπλ πηνζεηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε.
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ

α)
ηελ Έθζεζε Γηαρεέξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ πεξηιακβΪλεηαη δάισζε εηαηξηθάο δηαθπβΫξλεζεο,
ε νπνέα παξΫρεη ηα πιεξνθνξηαθΪ ζηνηρεέα πνπ νξέδνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3δ ηνπ Ϊξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920.
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλέα θαη ηελ αληηζηνέρεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρεέξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιένπ κε ηηο ζπλεκκΫλεο εηαηξηθΫο θαη ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, ζηα πιαέζηα ησλ νξηδφκελσλ
απφ ηα Ϊξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα, 30ε Μαξηίνπ 2011,
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο,

Γεκήηξηνο Υ. καΐιεο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 12221
πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθίσλνο Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ.Μ.ΟΔΛ 125
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
ΗΗΗ.

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Ζ παξνχζα Δηάζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ (εθεμάο θαινπκΫλε γηα ιφγνπο ζπληνκέαο σο ―Έθζεζε‖),
αθνξΪ ζηελ εηαηξηθά ρξάζε 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010).
H Έθζεζε ζπληΪρζεθε θαη εέλαη ελαξκνληζκΫλε κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 (Ϊξζξν 107, παξ. 3
ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζφζνλ ε Δηαηξεέα θαηαξηέδεη ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο) θαη ηνπ Ν. 3556/2007
(ΦΔΚ 91Α/30.4.2007) θαη ηηο θαη‘ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζεέζεο εθηειεζηηθΫο απνθΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο
ΚεθαιαηαγνξΪο θαη ηδέσο ηελ ππ‘ αξηζκ. 7/448/11.10.2007 απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δπηηξνπάο ΚεθαιαηαγνξΪο.
Ζ Έθζεζε δηαιακβΪλεη θαηΪ ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο νπζηαζηηθφ (ζε ζεκαηηθΫο ελφηεηεο),
φιεο ηηο
πιεξνθνξέεο πνπ εέλαη απαξαέηεηεο – ζχκθσλα κε ηηο παξαπΪλσ θαη ινηπΫο ηζρχνπζεο λνκηθΫο δηαηΪμεηο – θαη
απεηθνλέδνπλ θαηΪ ηξφπν αιεζά ηελ εμΫιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζΫζε ηεο Δηαηξεέαο, ζε ζπλΪξηεζε κε ην κΫγεζνο
θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο, δηαιακβΪλεη θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο - φπνπ θξέλεηαη ζθφπηκν θαη
αλαγθαέν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο - πξνθεηκΫλνπ λα εμΪγεηαη κηα νπζηαζηηθά θαη
εκπεξηζηαησκΫλε ελεκΫξσζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα θαηΪ ηελ ελ ιφγσ ρξάζε ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο κε ηελ
επσλπκέα ―Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ‖ (εθεμάο θαινχκελεο γηα ιφγνπο ζπληνκέαο
σο ―Δηαηξεέα‖ ά ―ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ‖), θαζψο θαη ηνπ Οκέινπ [ζηνλ νπνέν κηιν, πεξηιακβΪλεηαη εθηφο ηεο
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ θαη νη ζπλδεδεκΫλεο κε απηάλ (ζπγαηξηθΫο) εηαηξεέεο (α) αλψλπκε εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα
«ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ, ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ζηελ νπνέα ε ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ζπκκεηΫρεη κε πνζνζηφ 100%, (β) ε
αλψλπκε εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ζηελ νπνέα ε ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ζπκκεηΫρεη κε πνζνζηφ 100% θαζψο θαη νη ζπγαηξηθΫο ηεο θαη (γ) ε
αλψλπκε εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ», ζηελ νπνέα ε ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ζπκκεηεέρε κε πνζνζηφ 100% Ϋσο ηελ 14/10/2010, εκεξνκελέα
πψιεζεο θαη κεηαβέβαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο αλσηΫξσ εηαηξεέαο], κε αλαθνξΪ ζηα επηκΫξνπο (κε
ελνπνηεκΫλα) νηθνλνκηθΪ δεδνκΫλα ηεο Δηαηξεέαο, κφλν ζηα ζεκεέα φπνπ Ϋρεη θξηζεέ ζθφπηκν ά αλαγθαέν γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο. Σαπηνρξφλσο ε παξνχζα Έθζεζε πεξηγξΪθεη ηνπο θπξηφηεξνπο
θηλδχλνπο θαη αβεβαηφηεηεο πνπ αληηκεησπέδεη ε Δηαηξεέα θαη νη ζπλδεδεκΫλεο κε απηάλ επηρεηξάζεηο, πνπ
πεξηιακβΪλνληαη ζηελ ελνπνέεζε.
Ζ παξνχζα Έθζεζε πεξηιακβΪλεηαη απηνχζηα καδέ κε ηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηα ινηπΪ
απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεέα θαη δειψζεηο ζηελ Δηάζηα Οηθνλνκηθά Έθζεζε πνπ αθνξΪ ζηε ρξάζε 2010
θαη ρσξέδεηαη ζε ζεκαηηθΫο ελφηεηεο, φπσο αθνινπζνχλ.
Α.

εκαληηθά Γεγνλόηα Καηά Σε Γηάξθεηα ηεο Υξήζεο 2010.

1.

Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο κε De’Longhi:

1.1. ηηο 15/02/2010 Ϋπαπζε ε απνθιεηζηηθά δηαλνκά ησλ πξντφλησλ De‘Longhi απφ ηελ Δηαηξεέα.
1.2. ε ζπλΫρεηα ηνπ παξαπΪλσ θαη κεηΪ απφ πξφηαζε ηνπ νέθνπ De‘Longhi γηα Ϊιιεο κνξθάο ζπλεξγαζέα θαη ηε
δηελΫξγεηα ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηηο 16/4/2010 ππεγξΪθε κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ νκέινπ εηαηξεηψλ
De‘Longhi κλεκφλην ζπλεξγαζέαο. χκθσλα κε ην αλσηΫξσ κλεκφλην, ελ φςεη ηεο επέ ηφζα Ϋηε δξαζηεξηνπνέεζεο
ηεο Δηαηξεέαο ζηελ απνθιεηζηηθά δηαλνκά ησλ πξντφλησλ De‘Longhi ζηελ ΔιιΪδα, ε Δηαηξεέα - ρσξέο ηελ
θαηαβνιά νηνπδάπνηε πνζνχ σο ηηκάκαηνο - ζα ζπκκεηΪζρεη κε πνζνζηφ 40% θαη ε De‘ Longhi κε πνζνζηφ 60%
ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην αλψλπκεο εηαηξεέαο πνπ ζα ζπζηαζεέ κε κεηαηξνπά ηεο άδε πθηζηΪκελεο Kenwood
Appliances Hellas M.Δ.Π.Δ., ε νπνέα αλάθεη θαηΪ 100% ζηε De‘Longhi, θαη ζα Ϋρεη ηελ απνθιεηζηηθά δηαλνκά
ζηελ ΔιιΪδα ηφζν ησλ πξντφλησλ De‘Longhi θαη Kenwood φζν θαη ινηπψλ πξντφλησλ κε Ϊιια ζάκαηα ησλ
νπνέσλ ηε δηαλνκά ζηελ ΔιιΪδα ζα αλαιΪβεη ε De‘Longhi.
1.3. Σελ 21/5/2010 ππεγξΪθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηεο De‘Longhi Appliances s.r.l. (εθεμάο «ε
χκβαζε»), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην απφ 16/4/2010 κλεκφλην ζπλεξγαζέαο.
1.4. χκθσλα κε ηελ σο Ϊλσ χκβαζε, αλαγλσξέδεηαη απφ ηνλ νέθν ηνπ εμσηεξηθνχ ε ζπλεηζθνξΪ ηεο εηαηξεέαο
κΫρξη ζάκεξα ζηε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ De‘Longhi ζηελ ΔιιΪδα (goodwill) θαη ζε αληΪιιαγκα ε Δηαηξεέα ζα
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ιΪβεη κεηνρΫο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο πνπ ζα
ζπζηαζεέ κε κεηαηξνπά ηεο άδε πθηζηΪκελεο Kenwood Appliances Hellas M.Δ.Π.Δ..
1.5. ΠεξαηηΫξσ, παξΫρεηαη ζηελ Δηαηξεέα ην δηθαέσκα πξναηξΫζεσο πψιεζεο ησλ σο Ϊλσ κεηνρψλ ζηελ
De‘Longhi Appliances s.r.l., εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκάλνπ ηνπ Ϋηνπο 2015 (Put period), κε ηέκεκα ην νπνέν δελ
κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξν απφ 3.000.000 επξψ. ΔΪλ παξΫιζεη ε σο Ϊλσ πεξένδνο (Put period) ρσξέο λα αζθεζεέ ην
δηθαέσκα πξναηξΫζεσο πψιεζεο απφ ηνλ πσιεηά (Δηαηξεέα) θαη γηα δηΪζηεκα ελφο ηξηκάλνπ (Call period) ε
De‘Longhi Appliances s.r.l. κπνξεέ λα αζθάζεη ην δηθαέσκα αγνξΪο ησλ σο Ϊλσ κεηνρψλ, κε ηνπο έδηνπο φξνπο.
1.6. Χο πξνθαηαβνιά Ϋλαληη ηνπ ηηκάκαηνο πψιεζεο / αγνξΪο ησλ σο Ϊλσ κεηνρψλ, κε ηελ ππνγξαθά ηεο
χκβαζεο, ε Δηαηξεέα Ϋιαβε ηελ 26/05/2010 απφ ηε De‘Longhi Appliances s.r.l ην πνζφ ησλ Δπξψ 2.000.000 (δχν
εθαηνκκπξέσλ).
1.7. Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ ε Δηαηξεέα (θαη ν κηινο):
(α) αλαγλψξηζε ηελ εχινγε αμέα ησλ κεηνρψλ πνπ ιακβΪλεη Ϋλαληη ηνπ Goodwill ηεο επέ εηψλ δηαλνκάο ησλ
πξντφλησλ De‘Longhi ζηελ ΔιιΪδα πνπ παξαρψξεζε, ηηο νπνέεο θαηΫηαμε ζηα δηαζΫζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα.
(β) αλαγλψξηζε ην παξΪγσγν ρξεκαηνπηζησηηθφ κΫζν ηνπ δηθαηψκαηνο πξναηξΫζεσο πψιεζεο / αγνξΪο ησλ σο
Ϊλσ κεηνρψλ ζηελ εχινγε αμέα ηνπ – ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφ 21/5/2010 χκβαζεο.
(γ) θαηαρψξεζε ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηελ ιεθζεέζα πξνθαηαβνιά Ϋλαληη ηνπ ηηκάκαηνο πψιεζεο /
αγνξΪο ησλ κεηνρψλ.
1.8. Δπέζεο, κεηΪ ηελ ππνγξαθά ηνπ κλεκνλένπ, ε Δηαηξεέα πψιεζε ζηελ Kenwood Appliances Hellas M.Δ.Π.Δ. ην
ζηνθ πξντφλησλ De‘Longhi ηεο Δηαηξεέαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ κλεκνλένπ.
1.9. Ζ αλψλπκε εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα De‘Longhi Kenwood Δκπνξέα Ζιεθηξηθψλ Δηδψλ Αλψλπκε Δηαηξεέα, ε
νπνέα πξνΫθπςε απφ ηελ σο Ϊλσ κεηαηξνπά ηεο Kenwood Appliances Hellas M.Δ.Π.Δ., ζπζηΪζεθε ηελ 24/11/2010
θαη ηελ 27/12/2010 ε Δηαηξεέα Ϋιαβε ην 40% ησλ κεηνρψλ ηεο δπλΪκεη ηνπ απφ 27/12/2010 ηδησηηθνχ
ζπκθσλεηηθνχ. ηε ζπλΫρεηα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφ 21/5/2010 χκβαζεο θαη δπλΪκεη ηνπ απφ
27/12/2010 ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ελερχξνπ, ε Δηαηξεέα παξαρψξεζε πξνο ηε De‘Longhi Appliances s.r.l
ελΫρπξν επέ κεηνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 65% ησλ κεηνρψλ πνπ Ϋιαβε πξνο εμαζθΪιηζε ηεο επηζηξνθάο
ηεο αλσηΫξσ πξνθαηαβνιάο ζε πεξέπησζε πνπ ην σο Ϊλσ δηθαέσκα πξναηξΫζεσο πψιεζεο θαη αγνξΪο κεηνρψλ
δελ αζθεζεέ απφ ηελ Δηαηξεέα θαη ηε De‘Longhi Appliances s.r.l αληέζηνηρα.

2.

Μεηαηξέςηκν Οκνινγηαθό Γάλεην:

2.1. χκθσλα κε ηα Ϊξζξα 8 ηνπ Ν. 3156/2003 θαη 3α ηνπ ΚΝ 2190/1920 ε Δηαηξεέα απνθΪζηζε ηελ Ϋθδνζε
ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, πνζνχ κΫρξη Δπξψ 19.977.516 κε θαηαβνιά κεηξεηψλ θαη δηθαέσκα
πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο 6.11.2007.
2.2. Σα θεθΪιαηα πνπ αληιάζεθαλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, ζα δηαηεζνχλ γηα
ηελ αλΪπηπμε ηεο Δηαηξεέαο ά / θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ.
2.3. Ζ αλΪπηπμε ηεο Δηαηξεέαο ά / θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ελδεηθηηθΪ µΫζσ ηεο επΫθηαζεο
ηεο γθΪκαο ησλ πθηζηΪκελσλ πξντφλησλ ά ηεο Ϋξεπλαο, αλΪπηπμεο θαη πξνψζεζεο λΫσλ παξεκθεξψλ πξντφλησλ,
ηεο ελέζρπζεο θαη επΫθηαζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκάο ησλ αλσηΫξσ πξντφλησλ θ.Ϊ. Οη λΫεο δξαζηεξηφηεηεο ζα
αθνξνχλ ζε ζπκπιεξσκαηηθνχο ζε ζρΫζε µε ην αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηεο Δηαηξεέαο ά / θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο
θιΪδνπο, φπσο ελδεηθηηθΪ ζηελ επΫθηαζε ζε Ϊιιεο θαηεγνξέεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θαζψο
θαη ζηε δξαζηεξηνπνέεζε ζε λΫνπο θιΪδνπο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην ζθνπφ ηεο Δηαηξεέαο ά / θαη ησλ ζπγαηξηθψλ
ηεο. Σα αλσηΫξσ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε Ϊιιεο επξσπατθΫο αγνξΫο, ελδεηθηηθΪ ά µε επελδχζεηο
ζε πΪγην εμνπιηζκφ, ζε δέθηπα πσιάζεσλ ά µε έδξπζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ά µε εμαγνξΪ εηαηξεηψλ ά µε
κεηνρηθΫο ηνπνζεηάζεηο.
2.4. Σν ΜεηαηξΫςηκν Οκνινγηαθφ ΓΪλεην θαιχθζεθε θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 17.02.2010 Ϋσο θαη
3.03.2010 απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, κε ηελ Ϊζθεζε ησλ δηθαησκΪησλ πξνηέκεζεο θαζψο θαη ησλ δηθαησκΪησλ
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πξνεγγξαθάο, θαηΪ πνζνζηφ 36,13%, πνπ αληηζηνηρεέ ζε 6.048 νκνινγέεο, νλνκαζηηθάο αμέαο Δπξψ 1.193,40
εθΪζηε, ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 7.217.683,20.
2.5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο, ζηε ζπλεδξέαζά ηνπ κε εκεξνκελέα 04/03/2010, πηζηνπνέεζε ηελ
ηειηθά θΪιπςε ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, σο αλσηΫξσ.
2.6. Ζ εηαηξεέα Asbavel Trading Limited, ε νπνέα ειΫγρεηαη Ϋκκεζα απφ ηνλ θ. Κσλζηαληέλν ΒειΪλε ηνπ
Βαζηιεένπ, γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα ηελ 5/03/2010, φηη απΫθηεζε 5.524 νλνκαζηηθΫο κεηαηξΫςηκεο νκνινγέεο,
νλνκαζηηθάο αμέαο Δπξψ 1.193,40 αλΪ νκνινγέα, ζπλνιηθνχ πνζνχ Δπξψ 6.592.341,60. Οη σο Ϊλσ νκνινγέεο
απνθηάζεθαλ εγθχξσο θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ δηθαησκΪησλ πξνηέκεζεο ηεο εηαηξεέαο Asbavel Trading Limited
ζηελ Ϋθδνζε απφ ηελ Δηαηξεέα ηνπ σο Ϊλσ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ.
2.7. Χο Ζκεξνκελέα Δθδφζεσο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ νξέζηεθε ε Σξέηε 9/03/2010. ΜεηΪ ηελ
νινθιάξσζε ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ εθηππψζεθαλ θαη παξαδφζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο νκνινγηνχρνπο νη
πνιιαπινέ Ϋγραξηνη ηέηινη ησλ νκνινγηψλ ηνπο.
2.8. Πξψηε εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο, νξέζηεθε ε 31/3/2010
θαη εθεμάο ε 30ε Ηνπλένπ, ε 30ε επηεκβξένπ, ε 31ε Γεθεκβξένπ θαη ε 31ε Μαξηένπ θΪζε Ϋηνπο, κΫρξη ηελ
εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ απφ 9/3/2010 ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ.
2.9. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ απφ 9/3/2010 ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, θΪζε κέα νκνινγέα
κεηαηξΫπεηαη ζε ηξεηο ρηιηΪδεο εμάληα (3.060) κεηνρΫο κε ηηκά κεηαηξνπάο € 0,39 αλΪ κεηνρά, νλνκαζηηθάο αμέαο
θΪζε κεηνράο €0,34.
2.10. Σελ 31/3/2010, πξψηε εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο ,
θΪηνρνη 502 απφ ηηο 6.048 νκνινγέεο Ϊζθεζαλ ην δηθαέσκα κε Ϋγγξαθε δάισζά ηνπο θαη θαηΪζεζε ησλ νκνινγηψλ
ηνπο.
2.11. ηηο 9/4/2010 ην Γ.. ηεο εηαηξεέαο ελΫθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε ηελ Ϋθδνζε 1.536.120
λΫσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 ε θαζεκέα θαη ζπλνιηθάο νλνκαζηηθάο αμέαο € 522.280,80. Ζ δηαθνξΪ
κεηαμχ ηηκάο κεηαηξνπάο αλΪ κεηνρά θαη νλνκαζηηθάο αμέαο εθΪζηεο κεηνράο, άηνη € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Υ
1.536.120 = € 76.806,00, απνηειεέ δηαθνξΪ ππΫξ ην Ϊξηην θαη ζα θαηαρσξεζεέ ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο
εηαηξεέαο «ΓηαθνξΪ απφ Ϋθδνζε κεηνρψλ ππΫξ ην Ϊξηην». Δπέζεο ε παξαπΪλσ αχμεζε πηζηνπνηάζεθε απφ ην Γ..
ηεο εηαηξεέαο ηελ 9/4/2010 θαη θαηαρσξάζεθε ζηνλ ΜΑΔ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιέαο κε ηελ ππ‘ αξηζκ. Κ2-3470/26-4-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
2.12. Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, ζηηο 29/4/2010 ελΫθξηλε ηελ εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 1.536.120
λΫσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ
πΫκπηε (5ε) εξγΪζηκε απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋγθξηζεο ηεο εηζαγσγάο ησλ λΫσλ κεηνρψλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε.
2.13. Σελ 30/6/2010, εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο, θΪηνρνη 19
νκνινγηψλ, Ϊζθεζαλ ην δηθαέσκα κε Ϋγγξαθε δάισζά ηνπο θαη θαηΪζεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο.
2.14. ηηο 9/7/2010 ην Γ.. ηεο Δηαηξεέαο ελΫθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε ηελ Ϋθδνζε 58.140
λΫσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 ε θαζεκέα θαη ζπλνιηθάο νλνκαζηηθάο αμέαο € 19.767,60. Ζ δηαθνξΪ
κεηαμχ ηηκάο κεηαηξνπάο αλΪ κεηνρά θαη νλνκαζηηθάο αμέαο εθΪζηεο κεηνράο, άηνη € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Υ
58.140 = € 2.907,00, απνηειεέ δηαθνξΪ ππΫξ ην Ϊξηην θαη ζα θαηαρσξεζεέ ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξεέαο
«ΓηαθνξΪ απφ Ϋθδνζε κεηνρψλ ππΫξ ην Ϊξηην». Δπέζεο ε παξαπΪλσ αχμεζε πηζηνπνηάζεθε απφ ην Γ.. ηεο
Δηαηξεέαο ηελ 9/7/2010 θαη θαηαρσξάζεθε ζηνλ ΜΑΔ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
Ναπηηιέαο κε ηελ ππ‘ αξηζκ. Κ2-6959/23-7-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
2.15. Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, ζηηο 4/8/2010 ελΫθξηλε ηελ εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 58.140 λΫσλ
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ πΫκπηε
(5ε) εξγΪζηκε απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋγθξηζεο ηεο εηζαγσγάο ησλ λΫσλ κεηνρψλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε.
2.16. Σελ 30/9/2010, εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο, θΪηνρνη 5.525
νκνινγηψλ, Ϊζθεζαλ ην δηθαέσκα κε Ϋγγξαθε δάισζά ηνπο θαη θαηΪζεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο.
2.17. Σελ 1/10/2010 ην Γ.. ηεο Δηαηξεέαο ελΫθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε ηελ Ϋθδνζε
16.906.500 λΫσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 ε θαζεκέα θαη ζπλνιηθάο νλνκαζηηθάο αμέαο € 5.748.210,00.
Ζ δηαθνξΪ κεηαμχ ηηκάο κεηαηξνπάο αλΪ κεηνρά θαη νλνκαζηηθάο αμέαο εθΪζηεο κεηνράο, άηνη € 0,39 - € 0,34 = €
0,05 Υ 16.906.500 = € 845.325,00, απνηειεέ δηαθνξΪ ππΫξ ην Ϊξηην θαη ζα θαηαρσξεζεέ ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ
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ηεο εηαηξεέαο «ΓηαθνξΪ απφ Ϋθδνζε κεηνρψλ ππΫξ ην Ϊξηην». Δπέζεο ε παξαπΪλσ αχμεζε πηζηνπνηάζεθε απφ ην
Γ.. ηεο Δηαηξεέαο ηελ 1/10/2010 θαη θαηαρσξάζεθε ζηνλ ΜΑΔ ηνπ Τπνπξγεένπ Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο κε ηελ ππ‘ αξηζκ. K2-9153/12-10-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
2.18. Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, ζηηο 15/10/2010 ελΫθξηλε ηελ εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 16.906.500
λΫσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ 22α
Οθησβξένπ 2010.
2.19. ΜεηΪ ηηο αλαθεξφκελεο ππφ 2.17 αλσηΫξσ θαη ππφ 4 θαησηΫξσ απμάζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο
Δηαηξεέαο, ην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο Δηαηξεέαο αλΫξρεηαη ζε € 17.860.458,40 θαη δηαηξεέηαη ζε 52.530.760 θνηλΫο
νλνκαζηηθΫο κε δηθαέσκα ςάθνπ κεηνρΫο νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34.

3.

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο εμαγνξάο ζπγαηξηθήο:

3.1. Σελ 9/07/2010 ππεγξΪθε, κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ πσιεηά, ηξνπνπνέεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ
απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ηεο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Αλψλπκε Δκπνξηθά Δηαηξεέα Ζιεθηξηθψλ πζθεπψλ».
3.2. ΓπλΪκεη ηεο σο Ϊλσ ηξνπνπνέεζεο, ην ηέκεκα αγνξΪο ησλ κεηνρψλ, ην νπνέν εέρε ζπκθσλεζεέ ζην πνζφ ησλ
ηξηψλ εθαηνκκπξέσλ ηξηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ (€ 3.300.000) Δπξψ, πεξηνξέζηεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ελφο
εθαηνκκπξένπ επηαθνζέσλ ελελάληα ρηιηΪδσλ (€ 1.790.000) Δπξψ. Απφ ην σο Ϊλσ ηέκεκα, ην πνζφ ηνπ ελφο
εθαηνκκπξένπ ηξηαθνζέσλ εμάληα πΫληε ρηιηΪδσλ (€ 1.365.000) Δπξψ θαη ην πνζφ ησλ εθαηφλ εέθνζη πΫληε
ρηιηΪδσλ (€ 125.000) Δπξψ θαηαβιάζεθαλ ζηνλ πσιεηά ηελ 29/01/2009 θαη 9/07/2010 αληέζηνηρα θαη ην
ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ ηξηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ (€ 300.000) Δπξψ νξέζζεθε λα θαηαβιεζεέ ζηνλ πσιεηά Ϋσο ηελ
30ε επηεκβξένπ 2010, κε ηελ παξΪδνζε ζε απηφλ ηξηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ (300.000) κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο, ε νπνέα
επΫρεη ζΫζε νινζρεξνχο εμφθιεζεο ηνπ αλσηΫξσ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ.
3.3. Με ηελ απφ 6/9/2010 απφθαζε ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθάο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ 29/9/2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο, απνθαζέζζεθε ε αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε θεθαιαηνπνέεζε ππνρξεψζεσλ θαη ε Ϋθδνζε 300.000 κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο €
0,34 θαη ηηκάο δηΪζεζεο € 0,34 γηα ηελ εμφθιεζε ηεο παξαπΪλσ ππνρξΫσζεο.
3.4. ΜεηΪ ηνλ σο Ϊλσ πεξηνξηζκφ ηνπ ηηκάκαηνο εμαγνξΪο, ε Δηαηξεέα κεέσζε ηελ αμέα ηεο ζπκκεηνράο θαη
πεξηφξηζε αλΪινγα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνλ πσιεηά, ελψ ζηνλ κηιν πεξηνξέζηεθε ην πνζφ ηεο
αλαγλσξηζζεέζαο ππεξαμέαο απφ ηελ εμαγνξΪ.

4.

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κεηά από θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ:

4.1. Με ηελ απφ 6/9/2010 απφθαζε ηεο Α‘ Δπαλαιεπηηθάο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξεέαο, απνθαζέζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, κε θεθαιαηνπνέεζε ππνρξεψζεσλ, κε ηελ
επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη κε θαηΪξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηέκεζεο ησλ παιαηψλ
κεηφρσλ, θαηΪ πνζφ ηξηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ Δπξψ θαη δχν ιεπηψλ (€ 300.000,02), κε Ϋθδνζε νθηαθνζέσλ νγδφληα
δχν ρηιηΪδσλ ηξηαθνζέσλ πελάληα ηξηψλ (882.353) λΫσλ κεηνρψλ κε ηηκά δηΪζεζεο ηξηΪληα ηΫζζεξα ιεπηΪ ηνπ
Δπξψ (€ 0,34) Ϋθαζηε κεηνρά, ε νπνέα ζπκπέπηεη κε ηελ νλνκαζηηθά αμέα Ϋθαζηεο κεηνράο, θαη κε ηε ξεηά
επηθχιαμε φηη ε αλσηΫξσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ζα ηζρχζεη γηα ην πνζφ πνπ ζα θαιπθζεέ.
4.2. Ζ ζρεηηθά θαηΪ ηα αλσηΫξσ ηξνπνπνέεζε ηνπ πεξέ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ
θαηαρσξάζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ, Τπνπξγεέν Πεξηθεξεηαθάο
ΑλΪπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη εθδφζεθε ε ππ‘ αξηζκ. πξση. Κ2-8980/12-10-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
4.3. Με ηελ απφ 29/9/2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, θαη‘ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ
Ϊξζξνπ 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, πηζηνπνηάζεθε ε κεξηθά θαηαβνιά ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, κε
θεθαιαηνπνέεζε αληέζηνηρνπ χςνπο ππνρξεψζεσλ, θαηΪ πνζφ εθαηφλ νγδφληα επηΪ ρηιηΪδσλ Δπξψ (187.000 €),
κε Ϋθδνζε πεληαθνζέσλ πελάληα ρηιηΪδσλ (550.000) λΫσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθάο αμέαο ηξηΪληα ηΫζζεξα ιεπηΪ ηνπ
Δπξψ (€ 0,34) Ϋθαζηε κεηνρά θαη ηηκάο δηΪζεζεο ηξηΪληα ηΫζζεξα ιεπηΪ ηνπ Δπξψ (€ 0,34) Ϋθαζηε.
4.4. Ζ πηζηνπνέεζε ηεο κεξηθάο θαηαβνιάο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ θαη ε αλΪινγε πξνζαξκνγά ηνπ
πεξέ θεθαιαένπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο, θαηαρσξάζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο
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Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ, Τπνπξγεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη εθδφζεθε ε
ππ‘ αξηζκ. πξση. Κ2-9113/12-10-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
4.5. Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ κε ηελ απφ 15-10-2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιένπ, ελΫθξηλε ηελ
εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 550.000 λΫσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα
Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ 22α Οθησβξένπ 2010.
5.

Αιιαγή ηεο ύλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

5.1.
ΓπλΪκεη ηεο απφ 16/6/2010 απνθΪζεσο ηεο Σαθηηθάο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο,
εθιΫρζεθε λΫν επηακειΫο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνέν ζπγθξνηάζεθε απζεκεξφλ ζε ζψκα, θαη απνηειεέηαη απφ
ηα αθφινπζα κΫιε:
(1)
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ ΥαξΪιακπνπ, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο Ηνπιέδαο ΚΫαο, ΑΓΣ  237528 / 201-1999, Α.Σ. Φπρηθνχ, ΑΦΜ: 124901082, Γ.Ο.Τ ΚΫαο, Πξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(2)
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ, Έκπνξνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Γπξξαρένπ 62), ΑΓΣ  564220 / 96-1997, Α.Σ. Κνισλνχ, ΑΦΜ 025390825, Γ.Ο.Τ ΚΒ΄ Αζελψλ, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(3)
Γεκάηξηνο ΜΪξθνπ ηνπ ΝηθνιΪνπ, Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο, θΪηνηθνο Πεξηζηεξένπ Αηηηθάο (νδφο ΟδπζζΫσο
23), ΑΓΣ ΑΖ 079147 / 24-7-2008, A‘ Σ.Α. Πεξηζηεξένπ, ΑΦΜ 030728097, Γ.Ο.Τ Β΄Πεξηζηεξένπ, Γηεπζχλσλ
χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(4)
ΑζελΪ Υαξέησλ ηνπ ππξέδσλα, Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο, θΪηνηθνο Κνξπδαιινχ (νδφο ΠαπαδηακΪληε 62),
ΑΓΣ Φ 008640 / 5-1-2001, Σ.Α. Υνιαξγνχ, Α.Φ.Μ. 043004791, Γ.Ο.Τ Κνξπδαιινχ, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ
Γ..
(5)
Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ Γεσξγένπ, πληαμηνχρνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο ΦνιΫγαλδξνπ 37), ΑΓΣ Ν
011423 / 9-4-1986, Ζ‘ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ: 007359107, Γ.Ο.Τ ΗΓ΄ Αζελψλ, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(6)
Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο ηνπ ΣαμηΪξρνπ, Γηθεγφξνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Βαιασξέηνπ 9Β), ΑΓΣ Μ
039339 / 28-3-1984, Η΄ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ 019016777, ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ, ΑλεμΪξηεην κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ
Γ..
(7)
Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ, Οηθνλνκνιφγνο, θΪηνηθνο Υαιαλδξένπ (νδφο Μεηακνξθψζεσο 8 ), ΑΓΣ
Π 093773 / 24-10-1989, Α΄ Αζθ. Θεζζαινλέθεο, ΑΦΜ 101296108, Γ.Ο.Τ Υαιαλδξένπ, ΑλεμΪξηεην κε
εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
Ζ ζεηεέα ηνπ αλσηΫξσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ νξέζηεθε πεληαεηάο κε δηΪξθεηα κΫρξη ηελ 16/06/2015.
5.2.
ΓπλΪκεη ηεο απφ 6/09/2010 απνθΪζεσο ηεο Α‘ Δπαλαιεπηηθάο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο, εθιΫρζεθε λΫν επηακειΫο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνέν ζπγθξνηάζεθε απζεκεξφλ ζε
ζψκα, θαη απνηειεέηαη απφ ηα αθφινπζα κΫιε:
(1)
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ ΥαξΪιακπνπ, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο Ηνπιέδαο ΚΫαο, ΑΓΣ  237528 / 201-1999, Α.Σ. Φπρηθνχ, ΑΦΜ: 124901082, Γ.Ο.Τ ΚΫαο, Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κΫινο
ηνπ Γ..
(2)
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ, Έκπνξνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Γπξξαρένπ 62), ΑΓΣ  564220 / 96-1997, Α.Σ. Κνισλνχ, ΑΦΜ 025390825, Γ.Ο.Τ ΚΒ΄ Αζελψλ, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(3)
Μηραάι Κσλζηαληηλέδεο ηνπ Γεσξγένπ, Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο, θΪηνηθνο Υαιαλδξένπ Αηηηθάο (νδφο
Φηιηθάο Δηαηξεέαο 40), ΑΓΣ ΑΔ 559104 / 7-05-2007, Σ.Α. Υαιαλδξένπ, ΑΦΜ 030999611, Γ.Ο.Τ Υαιαλδξένπ,
Αληηπξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(4)
ΑζελΪ Υαξέησλ ηνπ ππξέδσλα, Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο, θΪηνηθνο Κνξπδαιινχ (νδφο ΠαπαδηακΪληε 62),
ΑΓΣ Φ 008640 / 5-1-2001, Σ.Α. Υνιαξγνχ, Α.Φ.Μ. 043004791, Γ.Ο.Τ Κνξπδαιινχ, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ
Γ..
(5)
Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ Γεσξγένπ, πληαμηνχρνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο ΦνιΫγαλδξνπ 37), ΑΓΣ Ν
011423 / 9-4-1986, Ζ‘ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ: 007359107, Γ.Ο.Τ ΗΓ΄ Αζελψλ, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(6)
Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο ηνπ ΣαμηΪξρνπ, Γηθεγφξνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Βαιασξέηνπ 9Β), ΑΓΣ Μ
039339 / 28-3-1984, Η΄ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ 019016777, ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ, ΑλεμΪξηεην κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ
Γ..
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

(7)
Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ, Οηθνλνκνιφγνο, θΪηνηθνο Υαιαλδξένπ (νδφο Μεηακνξθψζεσο 8 ), ΑΓΣ
Π 093773 / 24-10-1989, Α΄ Αζθ. Θεζζαινλέθεο, ΑΦΜ 101296108, Γ.Ο.Τ Υαιαλδξένπ, ΑλεμΪξηεην κε
εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
Ζ ζεηεέα ηνπ αλσηΫξσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ νξέζζεθε πεληαεηάο κε δηΪξθεηα κΫρξη ηελ 6/09/2015.
5.3. Σελ 18/10/2010, κεηΪ ηελ παξαέηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη ηελ εθινγά λΫσλ γηα
αληηθαηΪζηαζά ηνπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζπγθξνηάζεθε ζε ζψκα θαη ε λΫα ζχλζεζά ηνπ Ϋρεη σο εμάο:
(1)
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ ΥαξΪιακπνπ, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο Ηνπιέδαο ΚΫαο, ΑΓΣ  237528 /
20.1.1999, Α.Σ. Φπρηθνχ, ΑΦΜ: 124901082, Γ.Ο.Τ ΚΫαο, Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, εθηειεζηηθφ
κΫινο ηνπ Γ..
(2)
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ, Έκπνξνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Γπξξαρένπ 62), ΑΓΣ  564220 /
9.6.1997, Α.Σ. Κνισλνχ, ΑΦΜ 025390825, Γ.Ο.Τ ΚΒ΄ Αζελψλ, Αληηπξφεδξνο, εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(3)
ΑξηζηνηΫιεο Ατβαιηψηεο ηνπ Παληειά, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο Βνχιαο Αηηηθάο (νδφο Ίξηδνο 15), ΑΓΣ
ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Σ. Βνχιαο, ΑΦΜ 016302776, ΓΟΤ ΓιπθΪδαο, Αληηπξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφ κΫινο
ηνπ Γ..
(4)
νθέα ηαθΪθα ηνπ Αλαζηαζένπ, Οηθνλνκνιφγνο, θΪηνηθνο ΔθΪιεο Αηηηθάο (νδφο Αλεκψλεο 2Α), ΑΓΣ
ΑΔ 063035 / 16.1.2007, Α.Σ. Ν. Δξπζξαέαο, ΑΦΜ 032431920, ΓΟΤ ΚεθηζηΪο, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(5)
Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ Γεσξγένπ, πληαμηνχρνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο ΦνιΫγαλδξνπ 37), ΑΓΣ Ν
011423 / 9.4.1986, Ζ‘ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ: 007359107, Γ.Ο.Τ ΗΓ΄ Αζελψλ, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(6)
ηπιηαλφο ηαπξέδεο ηνπ Κσλζηαληέλνπ, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο ΦηινζΫεο Αηηηθάο (νδφο Αζαλαζένπ
ΓηΪθνπ 3), ΑΓΣ ΑΔ 024725 / 6.3.2007, Σ.Α. ΦηινζΫεο, ΑΦΜ 013438601, ΓΟΤ Φπρηθνχ, ΑλεμΪξηεην κε
εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(7)
Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ, Οηθνλνκνιφγνο, θΪηνηθνο Υαιαλδξένπ (νδφο Μεηακνξθψζεσο 8 ), ΑΓΣ
Π 093773 / 24.10.1989, Α΄ Αζθ. Θεζζαινλέθεο, ΑΦΜ 101296108, Γ.Ο.Τ Υαιαλδξένπ, ΑλεμΪξηεην κε
εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
5.4. Σελ 19/10/2010, κεηΪ ηελ παξαέηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη ηελ εθινγά λΫσλ γηα
αληηθαηΪζηαζά ηνπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζπγθξνηάζεθε ζε ζψκα θαη ε λΫα ζχλζεζε ηνπ Ϋρεη σο εμάο:
(1)
Γεψξγηνο Γεκεηξένπ ηνπ ΔπαγγΫινπ, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο ΒνπιηαγκΫλεο Αηηηθάο (νδφο ΒΪθρνπ 2),
ΑΓΣ Ρ 225253 / 22.12.1993, Α‘ Σ.Α. Πεηξαηψο, ΑΦΜ: 027550808, ΓΟΤ Πεηξαηψο, Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ
χκβνπινο, εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(2)
ΑξηζηνηΫιεο Ατβαιηψηεο ηνπ Παληειά, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο Βνχιαο Αηηηθάο (νδφο Ίξηδνο 15), ΑΓΣ
ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Σ. Βνχιαο, ΑΦΜ 016302776, ΓΟΤ ΓιπθΪδαο, Αληηπξφεδξνο, κε εθηειεζηηθφ κΫινο
ηνπ Γ..
(3)
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ, Έκπνξνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Γπξξαρένπ 62), ΑΓΣ  564220 /
9.6.1997, Α.Σ. Κνισλνχ, ΑΦΜ 025390825, Γ.Ο.Τ ΚΒ΄ Αζελψλ, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(4)
νθέα ηαθΪθα ηνπ Αλαζηαζένπ, Οηθνλνκνιφγνο, θΪηνηθνο ΔθΪιεο Αηηηθάο (νδφο Αλεκψλεο 2Α), ΑΓΣ
ΑΔ 063035 / 16.1.2007, Α.Σ. Ν. Δξπζξαέαο, ΑΦΜ 032431920, ΓΟΤ ΚεθηζηΪο, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(5)
ΑλαζηΪζηνο Αβξαληέλεο ηνπ ΗσΪλλε, Γηθεγφξνο, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Μαθεδφλσλ 8), ΑΓΣ Υ 656694
/ 22.9.2004, Α.Σ. Ακπεινθάπσλ, ΑΦΜ 043952508, ΓΟΤ Γ' Αζελψλ, κε εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(6)
ηπιηαλφο ηαπξέδεο ηνπ Κσλζηαληέλνπ, Δπηρεηξεκαηέαο, θΪηνηθνο ΦηινζΫεο Αηηηθάο (νδφο Αζαλαζένπ
ΓηΪθνπ 3), ΑΓΣ ΑΔ 024725 / 6.3.2007, Σ.Α. ΦηινζΫεο, ΑΦΜ 013438601, ΓΟΤ Φπρηθνχ, ΑλεμΪξηεην κε
εθηειεζηηθφ κΫινο ηνπ Γ..
(7)
ΑλαζηΪζηνο Καηζέξεο ηνπ Βαζηιεένπ, Οηθνλνκνιφγνο, θΪηνηθνο Αθηδλψλ Αηηηθάο (νδφο Αλαμαγφξα),
ΑΓΣ Π 764963 / 20.7.1992, Ε‘ Σ.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ 021246897, ΓΟΤ ΗΘ‘ Αζελψλ, ΑλεμΪξηεην κε εθηειεζηηθφ
κΫινο ηνπ Γ..
Οη παξαπΪλσ αληηθαηαζηΪζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο 18/10/2010 θαη 19/10/2010
εγθξέζεθαλ απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο ηελ 15/11/2010.
Ζ ζεηεέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ εέλαη πεληαεηάο θαη ζα δηαξθΫζεη απφ ηεο εθινγάο ηνπ ηελ 6/09/2010 κΫρξη
ηελ 6/09/2015.
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6.

Απνθάζεηο Γεληθώλ πλειεύζεσλ ησλ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο:

6.1.

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 16/06/2010

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Ζ Δηάζηα Σαθηηθά Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο ηεο 16/06/2010, ζηελ νπνέα παξΫζηεζαλ ηξεηο
(3) κΫηνρνη θαη εθπξφζσπνη απηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 64,02% πεξέπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο,
άηνη 22.418.550 θνηλΫο κεηνρΫο επέ ζπλφινπ 35.016.120 θνηλψλ κεηνρψλ, απνθΪζηζε νκφθσλα ηα αθφινπζα:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Δπέ ηνπ πξψηνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε ησλ Δηάζησλ Οηθνλνκηθψλ ΚαηαζηΪζεσλ θαη ησλ Δηάζησλ
ΔλνπνηεκΫλσλ Οηθνλνκηθψλ ΚαηαζηΪζεσλ ηεο εηαηξηθάο ρξάζεο 2009 θαη ηεο Έθζεζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο επέ ησλ αλσηΫξσ Οηθνλνκηθψλ ΚαηαζηΪζεσλ.
Δπέ ηνπ δεχηεξνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε ηεο απαιιαγάο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη
ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηά Λνγηζηά απφ θΪζε επζχλε απνδεκέσζεο γηα ηε ζχληαμε θαη ησλ Ϋιεγρν ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ θαη ησλ ελνπνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ θαη ηε δηαρεέξηζε ησλ
εηαηξηθψλ ππνζΫζεσλ ρξάζεο 2009.
Δπέ ηνπ ηξέηνπ ζΫκαηνο, ηελ εθινγά γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο εηαηξηθάο ρξάζεο 1/1-31/12/2010 ηεο
ειεγθηηθάο εηαηξεέαο .Ο.Λ. Α.Δ.Ο.Δ. θαη σο Σαθηηθνχ Οξθσηνχ Διεγθηά ηνπ Γεκάηξηνπ καΐιε ηνπ
Υξάζηνπ κε Α.Μ./.Ο.Δ.Λ.: 12221 θαη σο Αλαπιεξσκαηηθνχ Οξθσηνχ Διεγθηά ηνπ Παληειά Φξέκα
ηνπ Παλαγηψηε κε Α.Μ./.Ο.Δ.Λ.: 17231.
Δπέ ηνπ ηΫηαξηνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε ησλ ακνηβψλ θαη απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιένπ πνπ θαηαβιάζεθαλ γηα ηελ εηαηξηθά ρξάζε 2009.
Δπέ ηνπ πΫκπηνπ ζΫκαηνο, ηελ εθινγά λΫνπ επηακεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, ην νπνέν απαξηέδεηαη
απφ ηα εμάο κΫιε, εθ ησλ νπνέσλ θαζνξέζηεθαλ δχν αλεμΪξηεηα: (1) Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ
ΥαξΪιακπνπ, Δπηρεηξεκαηέαο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 21/4/1969, θΪηνηθνο Ηνπιέδαο ΚΫαο, ΑΓΣ 
237528 / 20-1-1999, Α.Σ. Φπρηθνχ, ΑΦΜ: 124901082, Γ.Ο.Τ ΚΫαο, (2) νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ
Βαζηιεένπ, Έκπνξνο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 19/2/1961, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Γπξξαρένπ 62), ΑΓΣ
 564220 / 9-6-1997, Α.Σ. Κνισλνχ, ΑΦΜ 025390825, Γ.Ο.Τ ΚΒ΄ Αζελψλ, (3) Γεκάηξηνο ΜΪξθνπ
ηνπ ΝηθνιΪνπ, Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 12/11/1961, θΪηνηθνο Πεξηζηεξένπ
Αηηηθάο (νδφο ΟδπζζΫσο 23), ΑΓΣ ΑΖ 079147 / 24-07-2008, A‘ Σ.Α. Πεξηζηεξένπ, ΑΦΜ
030728097, Γ.Ο.Τ Β΄Πεξηζηεξένπ, (4) ΑζελΪ Υαξέησλ ηνπ ππξέδσλα, Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο,
εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 02/02/1970, θΪηνηθνο Κνξπδαιινχ (νδφο ΠαπαδηακΪληε 62), ΑΓΣ Φ 008640 /
5-1-2001, Σ.Α. Υνιαξγνχ, Α.Φ.Μ. 043004791, Γ.Ο.Τ Κνξπδαιινχ, (5) Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ
Γεσξγένπ, πληαμηνχρνο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 29/3/1946, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο ΦνιΫγαλδξνπ 37),
ΑΓΣ Ν 011423 / 9-4-1986, Ζ‘ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ: 007359107, Γ.Ο.Τ ΗΓ΄ Αζελψλ, (6) Νηθφιανο
ΣζνπηζΪλεο ηνπ ΣαμηΪξρνπ, Γηθεγφξνο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 22/12/1947, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο
Βαιασξέηνπ 9Β), ΑΓΣ Μ 039339 / 28-3-1984, Η΄ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ 019016777, ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ,
ΑλεμΪξηεην ΜΫινο, (7) Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ, Οηθνλνκνιφγνο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο:
17/12/1972, θΪηνηθνο Υαιαλδξένπ (νδφο Μεηακνξθψζεσο 8 ), ΑΓΣ Π 093773 / 24-10-1989, Α΄ Αζθ.
Θεζζαινλέθεο, ΑΦΜ 101296108, Γ.Ο.Τ Υαιαλδξένπ, ΑλεμΪξηεην ΜΫινο. Ζ ζεηεέα ηνπ λΫνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ εέλαη πεληαεηάο θαη ζα δηαξθΫζεη κΫρξη ηελ 16/06/2015. Σν δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ζπγθξνηάζεθε ζε ζψκα απζεκεξφλ, φπσο αλαθΫξεηαη αλσηΫξσ ππφ 5.1.
Δπέ ηνπ Ϋθηνπ ζΫκαηνο, ηελ εθινγά Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ απνηεινχκελεο απφ ηνπο θ.θ. Νηθφιαν
ΣζνπηζΪλε, Γεψξγην Παπαδφπνπιν θαη Γεκάηξην Καξβνπληδά. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο ζα αλαιΪβεη
ν θ. Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο.
Δπέ ηνπ εβδφκνπ ζΫκαηνο, ηελ πξνΫγθξηζε ησλ ακνηβψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο
Δηαηξεέαο γηα ηε ρξάζε 2010, νη νπνέεο ζα ζπλερέζνπλ θαηαβαιιφκελεο κΫρξη θαη ηελ εηάζηα ηαθηηθά
γεληθά ζπλΫιεπζε ηνπ 2011.
Δπέ ηνπ νγδφνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε παξνράο αδεέαο θαη‘ Ϊξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κΫιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο λα κεηΫρνπλ ζηα ΓηνηθεηηθΪ πκβνχιηα ά ζηε δηνέθεζε
Ϊιισλ ζπλδεδεκΫλσλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εηαηξεηψλ.
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Δπέ ηνπ ελΪηνπ ζΫκαηνο, απνθΪζηζε ηε κε ιάςε απνθΪζεσλ ζηελ παξνχζα θΪζε ζρεηηθΪ κε ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 3 («Έδξα») ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο θαη αλΫζεζε ζην Γ.. λα
επαλΫιζεη κε λΫα πξφζθιεζε Γ...
Σν δΫθαην ζΫκα, άηνη ε ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 2 («θνπφο») ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο δελ
ζπδεηάζεθε ιφγσ Ϋιιεηςεο ηεο απαηηνχκελεο γηα ην ζΫκα απηφ λφκηκεο απαξηέαο θαη ζα ζπδεηεζεέ
ζηελ Α‘ Δπαλαιεπηηθά Σαθηηθά Γεληθά πλΫιεπζε πνπ ζα ιΪβεη ρψξα ηελ 29/06/2010 ζχκθσλα κε
ηελ απφ 25/05/2010 Πξφζθιεζε Σαθηηθάο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο.
Δπέ ηνπ ελδεθΪηνπ ζΫκαηνο, δελ ππάξμαλ αλαθνηλψζεηο ά απνθΪζεηο.

Α’ Δπαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 29/06/2010

Ζ Α‘ Δπαλαιεπηηθά Σαθηηθά Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο ηεο 29/06/2010, ζηελ νπνέα
παξΫζηεζαλ ηξεηο (3) κΫηνρνη θαη εθπξφζσπνη απηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 64,88% πεξέπνπ ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεηνρψλ ηεο, άηνη 22.718.550 θνηλΫο κεηνρΫο επέ ζπλφινπ 35.016.120 θνηλψλ κεηνρψλ, απνθΪζηζε νκφθσλα
ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 2 («θνπφο») ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο κε ηελ νπνέα δηεπξχλζεθε ν ζθνπφο
ηεο Δηαηξεέαο.
6.3.

Α’ Δπαλαιεπηηθή Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 6/09/2010

H Α‘ Δπαλαιεπηηθά Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο ηεο 6/09/2010, ζηελ νπνέα
παξΫζηεζαλ δχν (2) κΫηνρνη θαη εθπξφζσπνη απηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 63,89% πεξέπνπ ηνπ ζπλφινπ
ησλ κεηνρψλ ηεο, άηνη 22.408.550 θνηλΫο κεηνρΫο επέ ζπλφινπ 35.074.260 θνηλψλ κεηνρψλ, απνθΪζηζε νκφθσλα
ηα αθφινπζα:
1) Δπέ ηνπ πξψηνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο Δηαηξεέαο πνζνχ 300.000€,
κε θεθαιαηνπνέεζε ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξεέαο θαη αλΪινγε ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ
Καηαζηαηηθνχ, κε θαηΪξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηέκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ θαη κε ηελ επηθχιαμε
ηνπ Ϊξζξνπ 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζχκθσλα κε ηελ απφ 29/07/2010 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο θαηΪ ην Ϊξζξν 13, παξ. 10 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
2) Δπέ ηνπ δεχηεξνπ ζΫκαηνο, ηελ εθινγά λΫνπ επηακεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, ην νπνέν απαξηέδεηαη
απφ ηα εμάο κΫιε, εθ ησλ νπνέσλ θαζνξέζηεθαλ δχν αλεμΪξηεηα: (1) Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ
ΥαξΪιακπνπ, Δπηρεηξεκαηέαο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 21/4/1969, θΪηνηθνο Ηνπιέδαο ΚΫαο, ΑΓΣ  237528 /
20-1-1999, Α.Σ. Φπρηθνχ, ΑΦΜ: 124901082, Γ.Ο.Τ ΚΫαο, (2) νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ,
Έκπνξνο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 19/2/1961, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Γπξξαρένπ 62), ΑΓΣ  564220 / 9-61997, Α.Σ. Κνισλνχ, ΑΦΜ 025390825, Γ.Ο.Τ ΚΒ΄ Αζελψλ, (3) Μηραάι Κσλζηαληηλέδεο ηνπ Γεσξγένπ,
Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 27/05/1947, θΪηνηθνο Υαιαλδξένπ Αηηηθάο (νδφο Φηιηθάο
Δηαηξεέαο 40), ΑΓΣ ΑΔ 559104 / 7-05-2007, Σ.Α. Υαιαλδξένπ, ΑΦΜ 030999611, Γ.Ο.Τ Υαιαλδξένπ, (4)
ΑζελΪ Υαξέησλ ηνπ ππξέδσλα, Ηδησηηθφο ΤπΪιιεινο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο: 02/02/1970, θΪηνηθνο
Κνξπδαιινχ (νδφο ΠαπαδηακΪληε 62), ΑΓΣ Φ 008640 / 5-1-2001, Σ.Α. Υνιαξγνχ, Α.Φ.Μ. 043004791,
Γ.Ο.Τ Κνξπδαιινχ, (5) Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ Γεσξγένπ, πληαμηνχρνο, εκεξνκελέα γΫλλεζεο:
29/3/1946, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο ΦνιΫγαλδξνπ 37), ΑΓΣ Ν 011423 / 9-4-1986, Ζ‘ Π.Α. Αζελψλ, ΑΦΜ:
007359107, Γ.Ο.Τ ΗΓ΄ Αζελψλ, (6) Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο ηνπ ΣαμηΪξρνπ, Γηθεγφξνο, εκεξνκελέα
γΫλλεζεο: 22/12/1947, θΪηνηθνο Αζελψλ (νδφο Βαιασξέηνπ 9Β), ΑΓΣ Μ 039339 / 28-3-1984, Η΄ Π.Α.
Αζελψλ, ΑΦΜ 019016777, ΓΟΤ Γ΄ Αζελψλ, ΑλεμΪξηεην ΜΫινο, (7) Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ
Γεκεηξένπ, Οηθνλνκνιφγνο, εκεξνκελέα
γΫλλεζεο:
17/12/1972, θΪηνηθνο
Υαιαλδξένπ
(νδφο
Μεηακνξθψζεσο 8 ), ΑΓΣ Π 093773 / 24-10-1989, Α΄ Αζθ. Θεζζαινλέθεο, ΑΦΜ 101296108, Γ.Ο.Τ
Υαιαλδξένπ, ΑλεμΪξηεην ΜΫινο. Ζ ζεηεέα ηνπ λΫνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ εέλαη πεληαεηάο θαη ζα
δηαξθΫζεη κΫρξη ηελ 6/09/2015. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηάζεθε ζε ζψκα απζεκεξφλ, φπσο
αλαθΫξεηαη αλσηΫξσ ππφ 5.2.
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3) Δπέ ηνπ ηξέηνπ ζΫκαηνο, ηελ εθινγά Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ απνηεινχκελεο απφ ηνπο θ.θ. Νηθφιαν
ΣζνπηζΪλε, Μηραάι Κσλζηαληηλέδε θαη Γεκάηξην Καξβνπληδά. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο ζα αλαιΪβεη ν θ.
Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο.
4) Δπέ ηνπ ηεηΪξηνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε παξνράο αδεέαο θαη‘ Ϊξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κΫιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο λα κεηΫρνπλ ζηα ΓηνηθεηηθΪ πκβνχιηα ά ζηε δηνέθεζε Ϊιισλ
ζπλδεδεκΫλσλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εηαηξεηψλ.
5) Δπέ ηνπ πΫκπηνπ ζΫκαηνο, απνθΪζηζε ηε κε ιάςε απνθΪζεσλ ζηελ παξνχζα θΪζε ζρεηηθΪ κε ηελ
ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 3 («Έδξα») ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο θαη αλΫζεζε ζην Γ.. λα επαλΫιζεη
κε λΫα πξφζθιεζε Γ...
6) Δπέ ηνπ Ϋθηνπ ζΫκαηνο, δελ ππάξμαλ αλαθνηλψζεηο ά απνθΪζεηο.
6.4.

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 15/11/2010

H Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο ηεο 15/11/2010, ζηελ νπνέα παξΫζηεζαλ Ϋμη (6) κΫηνρνη
θαη εθπξφζσπνη απηψλ, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ 72,68% πεξέπνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο, άηνη
38.178.890 θνηλΫο κεηνρΫο επέ ζπλφινπ 52.530.760 θνηλψλ κεηνρψλ, απνθΪζηζε νκφθσλα ηα αθφινπζα:
1) Δπέ ηνπ πξψηνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθινγάο σο πξνζσξηλψλ
ζπκβνχισλ ησλ θ.θ. ΑξηζηνηΫιε Καβαιηψηε, νθέαο ηαθΪθα, ηπιηαλνχ ηαπξέδε, Γεσξγένπ
Γεκεηξένπ, ΑλαζηΪζηνπ Αβξαληέλε θαη ΑλαζηΪζηνπ Καηζέξε, ζε αληηθαηΪζηαζε ησλ παξαηηεζΫλησλ
Μηραάι Κσλζηαληηλέδε, ΑζελΪο Υαξέησλ, Νηθφιανπ ΣζνπηζΪλε, Γεσξγένπ Παπαδφπνπινπ, Γεκεηξένπ
Καξβνπληδά θαη Κσλζηαληέλνπ ΣδΫιινπ.
2) Δπέ ηνπ δεχηεξνπ ζΫκαηνο, ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 1 («χζηαζε-Δπσλπκέα») ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξεέαο κε ηελ νπνέα κεηαβιάζεθε ε επσλπκέα ηεο Δηαηξεέαο ζε «Γ.Δ. Γεκεηξένπ Αλψλπκε Δκπνξηθά
Δηαηξεέα» θαη ν δηαθξηηηθφο ηέηινο ηεο Δηαηξεέαο ζε «Γ.Δ. Γεκεηξένπ Α.Δ.Δ.».
3) Δπέ ηνπ ηξέηνπ ζΫκαηνο, ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ Ϊξζξνπ 3 («Έδξα») ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο κε ηελ
νπνέα νξέζηεθε σο Ϋδξα ηεο Δηαηξεέαο ν Γάκνο ΑηγΪιεσ.
4) Δπέ ηνπ ηεηΪξηνπ ζΫκαηνο, ηελ εθινγά Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ απνηεινχκελεο απφ ηνπο θ.θ. ΑλαζηΪζην
Αβξαληέλε, νθέα ηαθΪθα θαη ηπιηαλφ ηαπξέδε.
5) Δπέ ηνπ πΫκπηνπ ζΫκαηνο, ηελ Ϋγθξηζε παξνράο αδεέαο θαη‘ Ϊξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζε κΫιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο λα κεηΫρνπλ ζηα ΓηνηθεηηθΪ πκβνχιηα ά ζηε δηνέθεζε Ϊιισλ
ζπλδεδεκΫλσλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, εηαηξεηψλ.
6) Δπέ ηνπ Ϋθηνπ ζΫκαηνο, δελ ππάξμαλ αλαθνηλψζεηο ά απνθΪζεηο.
7.

Δμαγνξά ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ»:

7.1. Σελ 12/10/2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο απνθΪζηζε ηελ εμαγνξΪ ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο
αλψλπκεο εηαηξεέαο κε ηελ επσλπκέα «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» θαη ηελ 14/10/2010 ε Δηαηξεέα ππΫγξαςε ηελ
νξηζηηθά ζχκβαζε εμαγνξΪο, ηνπ 100% ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» απφ ηνπο κεηφρνπο
ηεο Γεψξγην Γεκεηξένπ, θχξην ηνπ 93% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο θαη ΑλδξΫα ΓΪθλε θχξην ηνπ 7% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο.
7.2. Σν ηέκεκα ηεο εμαγνξΪο ησλ αλσηΫξσ κεηνρψλ αλάξζε ζην πνζφ ησλ επξψ δεθανθηψ εθαηνκκπξέσλ εθαηφ
ρηιηΪδσλ (€ 18.100.000).
7.3. Σελ 14/10/2010 θαηαβιάζεθε απφ ηελ Δηαηξεέα πξνο ηνλ βαζηθφ κΫηνρν ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» θ.
Γεψξγην Γεκεηξένπ, σο πξνθαηαβνιά Ϋλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο, ην πνζφ ησλ επξψ 7.320.000. Σν ππφινηπν
πνζφ ζα θαηαβιεζεέ ζηνπο Ϊλσ κεηφρνπο ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» ην αξγφηεξν Ϋμη κάλεο απφ ηελ
ππνγξαθά ηεο Ϊλσ νξηζηηθάο ζχκβαζεο εμαγνξΪο.
7.4. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιάο γηα ηελ εμαγνξΪ ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ην πξντφλ
ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ πνπ εμΫδσζε ε Δηαηξεέα, φπσο αλαθΫξεηαη αλσηΫξσ ππφ 2. πσο
αλαθΫξεηαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηέν ηνπ σο Ϊλσ ΜΟΓ ζθνπφο ηνπ ΜΟΓ εέλαη ε αλΪπηπμε ηεο Δηαηξεέαο θαη ε
ρξεκαηνδφηεζε λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ απηάο, κΫζσ, κεηαμχ Ϊιισλ, ηεο εμαγνξΪο εηαηξεηψλ. Σν ππνιεηπφκελν
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ηέκεκα ηεο σο Ϊλσ εμαγνξΪο ζα ρξεκαηνδνηεζεέ κε ηελ Ϋθδνζε ηεο Β‘ ζεηξΪο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ
Γαλεένπ.
7.5. ΓεδνκΫλνπ φηη ην ηέκεκα ππεξβαέλεη ην 30% ησλ ηδέσλ θεθαιαέσλ ηεο εηαηξεέαο, ζχκθσλα κε ηελ απφ
30/6/2010 πιΫνλ πξφζθαηε δεκνζηεπκΫλε ινγηζηηθά θαηΪζηαζε ηεο εηαηξεέαο, ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζχκθσλα κε
ην Ϊξζξν 4.1.3.12 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ κε ηελ νινθιάξσζε ηεο αγνξΪο ησλ αλσηΫξσ κεηνρψλ ε ζρεηηθά
γλσζηνπνέεζε ζην ΥΑ θαη ε δηαλνκά ζην επελδπηηθφ θνηλφ πιεξνθνξηαθνχ ζεκεηψκαηνο κε πεξηερφκελν πνπ
πξνβιΫπεη ζρεηηθά απφθαζε ηνπ ΥΑ.
7.6. Σελ απνηέκεζε ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» ζα δηελεξγάζεη σο αλεμΪξηεηνο ειεγθηηθφο νέθνο θαη‘ εληνιά
ηεο εμαγνξΪδνπζαο ε εηαηξεέα Grant Thornton AE.
7.7. ηελ αλσηΫξσ ζπκθσλέα εμαγνξΪο πεξηιακβΪλεηαη φξνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν, ζε πεξέπησζε πνπ ην πνζφ
ηεο απνηέκεζεο ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» απφ ηνλ αλεμΪξηεην
ειεγθηηθφ νέθν ππνιεέπεηαη ηνπ πνζνχ ηνπ ηηκάκαηνο, άηνη ησλ επξψ 18.100.000, ζα αλαπξνζαξκνζηεέ ην
αλσηΫξσ ζπκθσλεζΫλ ηέκεκα πψιεζεο ζην πνζφ ηνπ πνξέζκαηνο ηεο ελ ιφγσ απνηέκεζεο.
7.8. ΠεξαηηΫξσ, ηελ 14/10/2010 ν πξψελ βαζηθφο κΫηνρνο ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» θ. Γεψξγηνο Γεκεηξένπ
πξνΫβε ζηελ εμαγνξΪ ηνπ 31,497% ηεο εηαηξεέαο απφ ηε κΫηνρφ ηεο θππξηαθά εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα «Asbavel
Trading Limited».
7.9. Ο φκηινο Γεκεηξένπ, εθηφο απφ ηε «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» πεξηιακβΪλεη επέζεο ηηο θαηΪ 100%
ζπγαηξηθΫο εηαηξεέεο «GED TOYTOMI ITALIA SRL», «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.», «OSTRICH ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ.
ΔΜΠΟΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ & ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ» θαη «Delta Hotelia Αλψλπκνο Δηαηξεέα
Δκπνξέαο Ζιεθηξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ΜΫζσλ», ελψ Ϋρεη ζπκκεηνρά θαηΪ 65% ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο
εηαηξεέαο «ASP ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ» θαη θαηΪ 80% ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο μελνδνρεηαθάο
επηρεέξεζεο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ».
7.10. Ο φκηινο δξαζηεξηνπνηεέηαη ζην ρψξν ηεο αγνξΪο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη πην ζπγθεθξηκΫλα ζην ρψξν
ηνπ νηθηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θιηκαηηζκνχ, ησλ ζεξκαληηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ ζπζθεπψλ άρνπ θαη ησλ
ειεθηξηθψλ κηθξνζπζθεπψλ απφ ην 1987, αληηπξνζσπεχνληαο απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ ΔιιΪδα, ηελ Ηηαιέα θαη ηηο
ρψξεο ηεο αλαηνιηθάο Δπξψπεο ηα θιηκαηηζηηθΪ TOYTOMI θαη ηα ζεξκαληηθΪ ζπζηάκαηα KEROSUN, ελψ ζηελ
ΔιιΪδα εέλαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκΫαο α) ησλ νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ TOSHIBA θαη CARRIER, β) ζηνλ ηνκΫα
ησλ ζπζθεπψλ άρνπ θαη εηθφλαο (consumer electronics) ησλ πξντφλησλ Kenwood Ηαπσλέαο, Blaupunkt, Audiovox
θαη Mac Αudio θαη γ) ζηνλ ηνκΫα ησλ κηθξνζπζθεπψλ ησλ κεραλψλ παξαζθεπάο θαθΫ Gaggia. Ζ
«Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» εέλαη απνθιεηζηηθφο αδεηνχρνο ησλ ζεκΪησλ TOYTOMI θαη KEROSUN γηα ηελ
ΔιιΪδα, ηελ Ηηαιέα θαη ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθάο Δπξψπεο. Ο φκηινο Γεκεηξένπ εδψ θαη ρξφληα θαηΫρεη ζηαζεξΪ
ηελ πξψηε ζΫζε ζηελ ΔιιΪδα ζηελ εκπνξέα νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ.
7.11. Σελ 14/10/2010 ε εηαηξεέα Asbavel Trading Limited γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 14/10/2010 ην
πνζνζηφ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα θαηάιζε ηνπ νξένπ ηνπ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
7.12. Σελ 14/10/2010 ν Γεψξγηνο Γεκεηξένπ γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 14/10/2010 ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα ππεξΫβε ην φξην ηνπ 25% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκΪησλ
ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
7.13. Σελ 15/10/2010 ν Κσλζηαληέλνο ΒειΪλεο γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 14/10/2010 ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη, κΫζσ ηεο ειεγρφκελεο απφ απηφλ εηαηξεέαο Asbavel Trading Limited, ζηελ
Δηαηξεέα θαηάιζε ηνπ νξένπ ηνπ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
7.14. ΚαηΪ ηνλ ΝνΫκβξην 2010 δηελεξγάζεθε απφ ηνλ αλεμΪξηεην ειεγθηηθφ νέθν Grant Thornton Α.Δ. ε
απνηέκεζε ηεο απνθηεζεέζαο εηαηξεέαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ην εχξνο δηαθχκαλζεο ηεο αμέαο ηνπ 100% απηάο
εέλαη κεηαμχ € 17.393 εθ. θαη € 21.221 εθ.
7.15. ρεηηθΪ κε ηελ σο Ϊλσ εμαγνξΪ ηελ 29/12/2010 δηαλεκάζεθε ζην επελδπηηθφ θνηλφ πιεξνθνξηαθφ ζεκεέσκα
κε πεξηερφκελν πνπ πξνβιΫπεη ζρεηηθά απφθαζε ηνπ ΥΑ.
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Πώιεζε ηεο «Δ. Εεηνπληάηεο ΑΔΔΖ»:

8.1. ηα πιαέζηα επηρεηξεκαηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Οκέινπ, ηελ 12/10/2010 ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο απνθΪζηζε ηελ πψιεζε ηνπ 100% ηεο ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ»
θαη ηελ 14/10/2010 ε Δηαηξεέα ππΫγξαςε ηελ νξηζηηθά ζχκβαζε πψιεζεο θαη κεηαβέβαζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ
κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθάο ηεο εηαηξεέαο ζηελ θππξηαθά εηαηξεέα «Nufer Enterprises Limited».
8.2. Ζ Δηαηξεέα δελ Ϋρεη νηαδάπνηε ζρΫζε κε ηελ απνθηψζα θππξηαθά εηαηξεέα «Nufer Enterprises Limited» νχηε
γλσξέδεη ηελ χπαξμε νηαζδάπνηε ζρΫζεο ηεο αλσηΫξσ εηαηξεέαο κε βαζηθνχο κεηφρνπο ά κΫιε Γ ηεο Δηαηξεέαο.
8.3. Σν ηέκεκα πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθάο αλάιζε ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ
επξψ (€300.000,00).
8.4. Δπέζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αλσηΫξσ ζχκβαζεο πψιεζεο θαη κεηαβέβαζεο κεηνρψλ ε αγνξΪζηξηα,
επηδηψθνληαο λα επηθεληξσζεέ ε «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ» ζηε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ ζάκαηνο Ariete,
δεζκεχζεθε λα δηελεξγάζεη θΪζε απαξαέηεηε ελΫξγεηα ψζηε λα ζπλαθζεέ κεηαμχ ηεο «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ»
θαη ηεο Δηαηξεέαο ζχκβαζε απνθιεηζηηθάο ππνδηαλνκάο ησλ πξντφλησλ ησλ νέθσλ Helen of Troy θαη Princess
Holding BV, ηα νπνέα εκπνξεχεηαη ε «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ», θαη λα πσιεζεέ πξνο ηελ Δηαηξεέα ην πθηζηΪκελν
απφζεκα ησλ αλσηΫξσ πξντφλησλ. Σελ 10/12/2010 ππεγξΪθε κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηεο «Δ. ΕεηνπληΪηεο
ΑΔΔΖ» ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ απνθιεηζηηθάο ππνδηαλνκάο ησλ πξντφλησλ ησλ νέθσλ Helen of Troy
θαη Princess Holding BV θαη πψιεζεο ηνπ απνζΫκαηνο απηψλ, ζχκθσλα κε φζα αλσηΫξσ αλαθΫξνληαη.
9.

Έθδνζε B’ ζεηξάο νκνινγηαθνύ δαλείνπ κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο:

9.1. Σελ 6/11/2007 ε Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθΪζηζε ηελ Ϋθδνζε κεηαηξΫςηκνπ ζε κεηνρΫο
ηεο Δηαηξεέαο, κε δηθαέσκα πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ πθηζηΪκελσλ κεηφρσλ, Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, κε
δηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην Υ.Α..
9.2. Ζ Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ηεο 6-11-2007 εμνπζηνδφηεζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο θαη ζηα
πιαέζηα απηάο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο κε ηηο απφ 30-10-2009 θαη 08-01-2010
απνθΪζεηο ηνπ εμεηδέθεπζε ηνπο φξνπο Ϋθδνζεο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ θαη φξηζε, κεηαμχ
Ϊιισλ, φηη:
(α) ην χςνο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ ζα αλΫξρεηαη ζε ηξηΪληα πΫληε εθαηνκκχξηα Δπξψ
(35.000.000 €) κε εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,
(β) ε δηΪζεζε ηνπ Γαλεένπ ζα γέλεη κε ηελ Ϋθδνζε επηκΫξνπο ζεηξψλ,
(γ) ην χςνο ηεο Α‘ ζεηξΪο ηνπ Γαλεένπ ζα εέλαη δΫθα ελλΫα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο εβδνκάληα επηΪ ρηιηΪδεο
πεληαθφζηα δΫθα Ϋμη Δπξψ (19.977.516 €) κε εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη
(δ) ε Ϋθδνζε ησλ ππνινέπσλ ζεηξψλ εέλαη ζηελ θξέζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο θαη ην ζχλνιφ
ηνπο ζα εέλαη κΫρξη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ πνζνχ ησλ ηξηΪληα πΫληε εθαηνκκπξέσλ Δπξψ (35.000.000 €) θαη
ιακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ πνζνχ ηεο Α‘ ζεηξΪο ηνπ Γαλεένπ. ΑλαιπηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηελ Ϋθδνζε ηνπ αλσηΫξσ
ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ αλαθΫξνληαη αλσηΫξσ ππφ 2.
9.3. Σελ 25/10/2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο απνθΪζηζε λα πξνρσξάζεη ζηελ Ϋθδνζε Β‘ ζεηξΪο
Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ κεηαηξΫςηκνπ ζε κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο, κε δηθαέσκα πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ πθηζηΪκελσλ
κεηφρσλ, κε δηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην Υ.Α., χςνπο Δπξψ 15.005.713 θαη κε εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ
13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζχκθσλα κε ηελ απφ 6/11/2007 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηελ απφ 30/10/2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ απηάο. Οη φξνη Ϋθδνζεο ηεο
σο Ϊλσ Β‘ ζεηξΪο ηνπ ΜΟΓ ζα πεξηιακβΪλνληαη ζην ζρεηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηέν, ην νπνέν Ϋρεη άδε ππνβιεζεέ
πξνο Ϋγθξηζε ζηελ Δπηηξνπά ΚεθαιαηαγνξΪο θαη, κεηΪ ηελ Ϋγθξηζά ηνπ, ζα δεκνζηεπζεέ θαη ηεζεέ ζηε δηΪζεζε ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζα πεξηΫρεη φια ηα απαηηνχκελα αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα.
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Γηαπξαγκάηεπζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Καηεγνξία Υακειήο Γηαζπνξάο & Δηδηθώλ
Υαξαθηεξηζηηθώλ:

10.

Σελ 29/10/2010 ην Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ αλαθνέλσζε φηη νη κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο ζα δηαπξαγκαηεχνληαη απφ
ηελ 1/11/2010, ζηελ Καηεγνξέα Υακειάο ΓηαζπνξΪο θαη Δηδηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ.
Αιιαγή επσλπκίαο θαη έδξαο ηεο Δηαηξείαο:

11.

πσο αλαθΫξεηαη αλσηΫξσ ππφ 6.4 ε Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο ηεο 15/11/2010
απνθΪζηζε ηε κεηαβνιά ηεο επσλπκέαο ηεο Δηαηξεέαο ζε «Γ.Δ. Γεκεηξένπ Αλψλπκε Δκπνξηθά Δηαηξεέα» θαη ηνπ
δηαθξηηηθνχ ηέηινπ ηεο Δηαηξεέαο ζε «Γ.Δ. Γεκεηξένπ Α.Δ.Δ.» θαη φξηζε σο Ϋδξα ηεο Δηαηξεέαο ηνλ Γάκν ΑηγΪιεσ.
Γλσζηνπνηήζεηο κεηαβνιήο πνζνζηνύ κεηόρνπ:

12.

ΠΫξαλ ησλ αλαθεξνκΫλσλ ππφ 7.11-7.13 αλσηΫξσ, ζηελ Δηαηξεέα γλσζηνπνηάζεθαλ θαη νη αθφινπζεο κεηαβνιΫο
πνζνζηνχ κεηφρνπ:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

13.

Σελ 22/06/2010 ε Credit Agricole SA γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 18/06/2010 ην πνζνζηφ
ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη, κΫζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ CA CIB, Credit Agricole
Cheuvreux θαη Credit Agricole Cheuvreux International Ltd, ζηελ Δηαηξεέα ππεξΫβε ην φξην ηνπ 5%
επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
Σελ 8/07/2010 ε Credit Agricole SA γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 5/07/2010 ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη, κΫζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ CA CIB, Credit Agricole
Cheuvreux θαη Credit Agricole Cheuvreux International Ltd, ζηελ Δηαηξεέα θαηάιζε ηνπ νξένπ ηνπ 5%
επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
Σελ 28/07/2010 ε Commerzbank AG γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 26/07/2010 ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα ππεξΫβε ην φξην ηνπ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηελ 27/07/2010 ην πνζνζηφ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ
θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα θαηάιζε ηνπ νξένπ ηνπ 5% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο
Δηαηξεέαο.
Σελ 11/11/2010 o ππξέδσλ Σαζφγινπ γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 25/05/2010 ην πνζνζηφ
ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα θαηάιζε ηνπ νξένπ ηνπ 1/3 επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
Σελ 4/11/2010 ε εηαηξεέα Blake Assets SA γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 1/11/2010 ην πνζνζηφ
ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα ππεξΫβε ην φξην ηνπ 15% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
Σελ 4/11/2010 ν Κσλζηαληέλνο ΒειΪλεο γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 1/11/2010 ην πνζνζηφ
ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη, κΫζσ ησλ ειεγρφκελσλ απφ απηφλ εηαηξεηψλ Asbavel Trading
Ltd θαη Blake Assets SA, ζηελ Δηαηξεέα ππεξΫβε ην φξην ηνπ 15% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαησκΪησλ
ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
Σελ 4/11/2010 o Γεψξγηνο Γεκεηξένπ γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 1/11/2010 ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα θαηάιζε ηνπ νξένπ ηνπ 25% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
Σελ 4/11/2010 o ππξέδσλ Σαζφγινπ γλσζηνπνέεζε ζηελ Δηαηξεέα φηη ηελ 1/11/2010 ην πνζνζηφ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ πνπ θαηΫρεη ζηελ Δηαηξεέα θαηάιζε ηνπ νξένπ ηνπ 25% επέ ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Δηαηξεέαο.
πγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ»:

13.1. ηα πιαέζηα ηεο αλαδηΪξζξσζεο ηεο δνκάο ηνπ Οκέινπ κε ζηφρν ηελ επέηεπμε νηθνλνκηψλ θιέκαθνο θαη ηελ
αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο θαη ηα ΓηνηθεηηθΪ πκβνχιηα ησλ θαηΪ 100%
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ ΑΔΒΔ θαη Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ, ζηηο ζπλεδξηΪζεηο ηνπο ηεο
29/11/2010, απνθΪζηζαλ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
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δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ ΑΔΒΔ θαη
Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ απφ ηελ Δηαηξεέα, κε ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 30.11.2010.
13.2. ηε ζπλΫρεηα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΦΟΗ ΒΑ.
ΒΔΛΛΑΝΖ ΑΔΒΔ, ζηηο ζπλεδξηΪζεηο ηνπο ηεο 1/03/2011, αλαθΪιεζαλ, κε ζθνπφ λα επαλεμεηΪζνπλ ην ζΫκα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγέαο ησλ δχν εηαηξεηψλ εληφο ηνπ Οκέινπ, ηηο αλσηΫξσ απνθΪζεηο ηνπο πεξέ
ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε, αλαζηΫιινληαο θΪζε ζρεηηθά ελΫξγεηα θαη απνθΪζηζαλ λα αζρνιεζνχλ εθ λΫνπ κε
ην δάηεκα ηεο αλαδηΪξζξσζεο ηνπ Οκέινπ θαη ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ, ζηα πιαέζηα ηνπ νπνένπ
εληΪζζνληαλ θαη νη σο Ϊλσ απνθΪζεηο πεξέ ζπγρψλεπζεο, ζε επφκελε ζπλεδξέαζά ηνπο.
13.3. Ζ δηαδηθαζέα ηεο ζπγρψλεπζεο κε απνξξφθεζε ηεο ζπγαηξηθάο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ βξέζθεηαη ζε
εμΫιημε.
14.
Ζ Δηαηξεέα παξνπζέαζε απνηειΫζκαηα πξν θφξσλ, ζε επέπεδν Δηαηξεέαο ην 2010 δεκέεο € 1.599.544,17
Ϋλαληη θεξδψλ €1.568.930,72 ην 2009, θαη ζε επέπεδν Οκέινπ δεκέεο €6.396.318,50 ην 2010 Ϋλαληη θεξδψλ €
108.431,21 ην 2009. Σα απνηειΫζκαηα κεηΪ απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθέαο δηακνξθψζεθαλ ζε επέπεδν
Δηαηξεέαο ζε δεκέεο €1.390.674,58 ην 2010 Ϋλαληη θεξδψλ €1.447.186,06 ην 2009, θαη ζε επέπεδν Οκέινπ ζε δεκέεο
€6.226.336,95 ην 2010 Ϋλαληη θεξδψλ € 205.554,50 ην 2009.
Β.

Κίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο γηα ην 2011.

1.

Οηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ.

1.1.
Ο κηινο δξαζηεξηνπνηεέηαη ζε Ϋλα Ϋληνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβΪιινλ, ππφ ζπλζάθεο παγθνζκηνπνέεζεο.
Οη επηθξαηνχζεο δηεζλψο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο παξνπζηΪδνπλ θέλδπλν εηζφδνπ ησλ νηθνλνκηψλ ζε ζπλζάθεο
χθεζεο (θαη απνπιεζσξηζκνχ), κε πηζαλά ζπλΫπεηα ηελ επέηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξΪ πξντφλησλ ζε
ρακειφηεξεο ηηκΫο θαη ηε ζπκπέεζε ησλ πεξηζσξέσλ κηθηνχ θΫξδνπο. Ζ Διιεληθά νηθνλνκέα παξνπζηΪδεη άδε απφ
ην 2009 ζεκΪδηα χθεζεο, ηα νπνέα Ϋγηλαλ ζαθψο εληνλφηεξα θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο 2010. Ζ δηνέθεζε ηεο
Δηαηξεέαο εθηηκΪ φηη ην 2011 νη ζπλζάθεο απηΫο εέλαη δπλαηφλ λα επεξεΪζνπλ ηα κεγΫζε ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπο
δεέθηεο ηεο, ρσξέο φκσο λα δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεέ εθ ησλ πξνηΫξσλ ην κΫγεζνο ηεο επέδξαζεο, πνπ απηνέ
κπνξεέ λα Ϋρνπλ ζηα κεγΫζε θαη ηελ αλΪπηπμε ηεο Δηαηξεέαο.
1.2.
Ζ δηνέθεζε ηεο Δηαηξεέαο εθηηκΪ φηη ν ελδεηθλπφκελνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ απφ ηηο
επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο εέλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δηαηξεέαο
θαη ηνπ Οκέινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε κΫηξα πεξηνξηζκνχ θαηΪ ην δπλαηφλ ησλ εμφδσλ δηνέθεζεο θαη δηΪζεζεο. Ζ
Γηνέθεζε ηεο εηαηξεέαο κεηΪ ηελ παχζε ηεο απνθιεηζηηθάο δηαλνκάο ησλ πξντφλησλ De‘Longhi πινπνέεζε πιΪλν
αλαδηνξγΪλσζεο ηεο, πξνρσξψληαο παξΪιιεια θαη ζηελ εμαγνξΪ ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ., ψζηε λα
αληαπνθξέλεηαη ζηηο λΫεο ζπλζάθεο.
1.3.
Οη αλαηαξΪμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζην δηεζλΫο ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ θαηαλαισηηθά αγνξΪ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθΪ ηδξχκαηα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ
ηνπ δηαζΫζηκνπ εηζνδάκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ θπξέσο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο 2010, πνπ ε παξαηεηλφκελε
νηθνλνκηθά χθεζε ζηε Υψξα καο εέρε ζαθψο δπζκελεέο επηπηψζεηο, ζπληζηνχλ απφ κφλεο ηνπο αβεβαηφηεηεο, νη
επηπηψζεηο ησλ νπνέσλ δελ εέλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζζνχλ πξνο ην παξφλ γηα ηνλ κηιν.

2.

Κίλδπλνο Δπηηνθίνπ.

Λφγσ ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθάο θξέζεο, θαη ηεο εληεχζελ ζεκαληηθάο αχμεζεο ησλ επηηνθέσλ δαλεηζκνχ, ε
πνιηηηθά ηεο Δηαηξέαο εέλαη ε δηαηάξεζε ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνινέπσλ ζηα θαηΪ ην δπλαηφλ ρακειφηεξα επέπεδα.
ε θΪζε πεξέπησζε, ε Δηαηξεέα θαη ν κηινο θαηαβΪιεη θΪζε δπλαηά πξνζπΪζεηα ψζηε λα δηαηεξεέ δηαρξνληθΪ
ηθαλνπνηεηηθΪ επέπεδα ξεπζηφηεηαο.
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Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξεέαο ηελ 31.12.2010 αλεξρφηαλ ζε € 1.500.000,00 - ην νπνέν - αθνξνχζε
βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηνπ Οκέινπ ηεο 31/12/2010 αλεξρφηαλ ζε € 59.336.162,93 απφ ην νπνέν πνζφ €
39.272.445,39 αθνξνχζε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ θαη πνζφ € 20.063.717,54 αθνξνχζε καθξνπξφζεζκν. - Παξαηέζεηαη ε επαηζζεζέα ηνπ απνηειΫζκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη ησλ ηδέσλ θεθαιαέσλ ζε κηα κεηαβνιά
ηνπ επηηνθένπ δαλεηνδνηάζεσλ ηεο ηΪμεο ηνπ +1% ά -1%, γηα ηελ Δηαηξεέα θαη ηνλ κηιν απφ ηηο παξαπΪλσ
δαλεηαθΫο ππνρξεψζεηο.
Πνζά ζε επξώ

31 ε Γεθεκβξίνπ 2010
Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Δπίδξαζε ζηα θέξδε
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
κεηά από θόξνπο
1%
-492.170
-1%

Δπίδξαζεζηα Ίδηα
Κεθάιαηα
-492.170

492.170

492.170

ε

31 Γεθεκβξίνπ 2009
Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Δπίδξαζε ζηα θέξδε
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
κεηά από θόξνπο
1%
-43.329,49
-1%

Δπίδξαζεζηα Ίδηα
Κεθάιαηα

43.329,49

-43.329,49
43.329,49

Οη ηξαπεδηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκέινπ ηελ 31.12.2010 εκθαλέδνληαη απμεκΫλεο θαηΪ €46.766.884,30 (+372,07%)
ζε ζρΫζε κε ηελ αληέζηνηρε πεξένδν 2009, γεγνλφο πνπ νθεέιεηαη θπξέσο ζηελ ελζσκΪησζε γηα πξψηε θνξΪ ηεο
ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.ΒΔ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο κε πνζφ € 50.279.749,57. -.

3.

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο.

Ο κηινο θαη ε Δηαηξεέα εθρσξνχλ δπλΪκεη ζπκβΪζεσλ factoring ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ απαηηάζεσλ ηνπο απφ
ηηο πσιάζεηο πξνο ηνπο πειΪηεο ηνπο, ρσξέο δηθαέσκα αλαγσγάο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο. Με ηηο ζπκβΪζεηο
απηΫο Ϋρεη ζπκθσλεζεέ φξην θΪιπςεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηΪ πνζνζηφ απφ 50% Ϋσο 100%, θαηΪ ην
ππφινηπν δε ν ζρεηηθφο θέλδπλνο βαξχλεη ηνλ κηιν θαη ηελ Δηαηξεέα, πνπ ζεσξεέηαη απνδεθηφ φξην αλΪιεςεο
θηλδχλνπ. Οη απαηηάζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαηΪ ζπλδεδεκΫλσλ επηρεηξάζεσλ δελ αζθαιέδνληαη, θαζφζνλ ζεσξνχληαη
σο βεβαέαο εέζπξαμεο.
Ζ Δηαηξεέα θαη ν κηινο ζρεκαηέδνπλ πξνβιΫςεηο επηζθαιψλ απαηηάζεσλ.
Σελ 31.12.2010 ην ππφινηπν ησλ απαηηάζεσλ ηνπ νκέινπ θαη ηεο εηαηξεέεο θαηΪ πειαηψλ θαη ινηπψλ ρξεσζηψλ
(απφ πσιάζεηο, επηηαγΫο θαη γξακκΪηηα) αλΫξρνληαλ ζε € 28.105.481,11 θαη € 3.449.358,49αληέζηνηρα, ελψ νη
πξνβιΫςεηο (απνκεηψζεηο απαηηάζεσλ) ηελ έδηα πεξένδν αλΫξρνληαλ ζε € 5.372.816,70 θαη € 2983745,91
αληέζηνηρα
Οη ινηπΫο απαηηάζεηο ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο θαηΪ δηαθφξσλ ρξεσζηψλ δελ αζθαιέδνληαη.
Οη ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξΪ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κεησκΫλε αλΪιεςε θηλδχλσλ απφ ηα ηξαπεδηθΪ
ηδξχκαηα (Factoring), ηελ επέηαζε ηνπ θαηλνκΫλνπ Ϋθδνζεο αθΪιππησλ επηηαγψλ θαη ηελ αδπλακέα αζθΪιηζεο ηνπ
ζπλφινπ ησλ απαηηάζεσλ ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο εέλαη δπλαηφλ λα Ϋρνπλ ζεκαληηθά επέπησζε ζηελ
νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε θαη ηα απνηειΫζκαηα ηεο Δηαηξεέαο.
Ο πεξηνξηζκφο ηνπ θηλδχλνπ επηηπγρΪλεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνέεζε απφ ηε δηνέθεζε ηεο Δηαηξεέαο πξνβιΫςεσλ
απνκεέσζεο ησλ απαηηάζεσλ κε βΪζε ηελ αξρά ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ά/θαη ακΫζσο κε ηε δηαπέζησζε ηεο
επΫιεπζεο ησλ θηλδχλσλ, νχησο ψζηε ηα φπνηα δπζκελά απνηειΫζκαηα λα βαξχλνπλ ηα κεγΫζε θαη απνηειΫζκαηα
ηεο ρξάζεο ζηελ νπνέα εκθαλέζζεθαλ, ψζηε νη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο πνπ θΪζε θνξΪ παξνπζηΪδνληαη λα
απεηθνλέδνπλ κε αθξέβεηα ηηο εηζπξΪμηκεο απαηηάζεηο ηνπ Οκέινπ.
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ε θΪζε πεξέπησζε, ε Δηαηξεέα θαη ν κηινο, ιακβΪλνληαο ππφςε θαη ηηο ηξΫρνπζεο νηθνλνκηθΫο εμειέμεηο θαη
ζπλζάθεο ηεο αγνξΪο φπνπ ζπλαληψληαη ζεκαληηθΫο νηθνλνκηθΫο δπζρΫξεηεο, δελ κπνξεέ λα εγγπεζνχλ φηη ζα
εηζπξΪηηνπλ ζην ζχλνιν ηνπο ηηο απαηηάζεηο ηνπο απφ ηνπο πειΪηεο.

4.

πλαιιαγκαηηθόο Κίλδπλνο.

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θέλδπλνο εέλαη ν θέλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο αμέαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κΫζσλ, ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ θαη ππνρξεψζεσλ εμαηηέαο ησλ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθΫο ηζνηηκέεο. Ο κηινο
εθαξκφδεη ηε κΫζνδν ηεο πξναγνξΪο ζπλαιιΪγκαηνο γηα ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ εηζαγσγψλ ηνπ πνπ αθνξΪ ζε
μΫλν λφκηζκα, κε ζθνπφ ηε κεέσζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Καη σο εθ ηνχηνπ, ε Ϋθζεζε ζε
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγεέηαη σο ρακειά. Ζ Γηνέθεζε ηνπ Οκέινπ παξαθνινπζεέ δηαξθψο ηνπο
ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδΫρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεέ ηελ αλΪγθε ιάςεο ζρεηηθψλ κΫηξσλ.

5.

Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο.

Ο κηινο δηαηεξεέ επαξθά θεθΪιαηα θέλεζεο θαη εγθεθξηκΫλα πηζησηηθΪ φξηα απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα πξψηεο
ηΪμεσο, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεέ ηνλ θέλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ
ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2010, αλαθΫξεηαη ζηνλ Πέλαθα κε ηε ζεκεέσζε «Αλάιπζε ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ Οκίινπ».
6.

Κίλδπλνο Απνζεκάησλ – Πξνκεζεπηώλ.

Ο κηινο ιακβΪλεη φια ηα απαξαέηεηα κΫηξα (αζθΪιηζε, θχιαμε) γηα λα ειαρηζηνπνηάζεη ηνλ θέλδπλν θαη ηηο
ελδερφκελεο δεκηΫο απφ δηΪθνξεο αηηέεο ησλ απνζεκΪησλ ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ε Γηνέθεζε ηεο Δηαηξεέαο
επαλεμεηΪδεη πεξηνδηθΪ ηελ θαζαξά ξεπζηνπνηάζηκε αμέα ησλ απνζεκΪησλ εκπνξεπκΪησλ ηεο θαη ζρεκαηέδεη
θαηΪιιειεο πξνβιΫςεηο, ψζηε ε αμέα ηνπο ζηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο λα ηαπηέδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθά αμέα
ξεπζηνπνέεζεο. Δπηπξφζζεηα, δηελεξγνχληαη πεξηνδηθΪ θαηαζηξνθΫο ησλ ηπρφλ κε εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ,
εκπνξεπκΪησλ ά αρξάζησλ παγέσλ, πνπ νχησο δηαγξΪθνληαη απφ ηα απνζΫκαηα.
Σελ 31/12/2010 ην ζχλνιν απνζεκΪησλ ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο άηαλ €12.705.036,71 θαη € 1.093.304,99
αληέζηνηρα.. Ζ δηνέθεζε ηεο Δηαηξεέαο εθηηκΪ φηη ν ζπλεράο Ϋιεγρνο θαη ε νξζά δηαρεέξηζε ησλ απνζεκΪησλ,
πξνθεηκΫλνπ λα δηαηεξνχληαη ζηα ειΪρηζηα δπλαηΪ επέπεδα, απνηεινχλ ηξφπν επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ
θηλδχλνπ. Σα απνζΫκαηα δελ δηαηξΫρνπλ θηλδχλνπο ηαρεέαο απαμέσζεο ηνπο απφ ρξάζε εηο ρξάζε.
Ζ απνθιεηζηηθά δηαλνκά ησλ πξντφλησλ De' Longhi απφ ηελ Δηαηξεέα Ϋπαπζε λα πθέζηαηαη. ΔπηπιΫνλ, κε ηελ
πψιεζε ηεο ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ δελ πθέζηαληαη πιΫνλ νη ζπκβΪζεηο απνθιεηζηηθάο
δηαλνκάο πνπ δηαηεξνχζε ε πξναλαθεξφκελε ζπγαηξηθά γηα ηνλ κηιν κε ηηο εηαηξεέεο ARIETE SPA, HELEN OF
TROY θαη PRINCESS HOLDING B.V. ηα πιαέζηα απηΪ, ε Δηαηξεέα κε γλψκνλα ηελ ηζρπξνπνέεζε ηεο ζΫζεο
ηεο ζηελ αγνξΪ νηθηαθψλ κηθξνζπζθεπψλ θαη Ϊιισλ ζπζθεπψλ πξνΫβε ζηελ εμαγνξΪ θαηΪ 100% ηεο εηαηξεέαο
Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.. ΔπηπιΫνλ, ζην ζπκθσλεηηθφ κεηαβέβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ
Α.Δ.Δ.Ζ.. πξνο ηελ Nufer Enterprises Limited πξνβιΫπεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο ππνδηαλνκάο ησλ πξντφλησλ
HELEN OF TROY θαη PRINCESS HOLDING B.V. απφ ηελ Δηαηξεέα. Ζ ζχκβαζε απηά Ϋρεη άδε ζπλαθζεέ.
ΣΫινο, νη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηΫο ηνπ νκέινπ κε ηελ πξνζζάθε θαη ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. απνηεινχλ ε
SINGER, (κΫζσ ηεο ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.), ε TOYOTOMI CO. LTD, ε KENWOOD
ELECTRONICS EUROPE B.V., ε Carrier Νφηηαο Αλαηνιηθάο Δπξψπεο Κιηκαηηζκνχ Α.Δ θαη ε Gaggia SpA
(κΫζσ ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.) κε ηηο νπνέεο ν κηινο δηαηεξεέ καθξνρξφληεο ζρΫζεηο ζπλεξγαζέαο.
Ζ ζπγαηξηθά «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.» παξΪγεη κεγΪιν κΫξνο ησλ εκπνξεπκΪησλ ηεο ζε
εξγνζηΪζηα ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιΪ, ιφγσ δπλαηφηεηαο επηινγάο ελαιιαθηηθψλ παξαγσγηθψλ κνλΪδσλ, δελ
ζεσξεέηαη φηη δηαηεξεέ εμΪξηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο ηεο.
Ζ ζπγαηξηθά «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.» εηζΪγεη ηα εκπνξεχκαηΪ ηεο απφ νέθνπο ηνπ Δμσηεξηθνχ, ηελ
απνθιεηζηηθά δηαλνκά ησλ νπνέσλ Ϋρεη αλαιΪβεη θαη κε ηνπο νπνένπο δηαηεξεέ καθξνρξφληεο ζρΫζεηο, εθηφο απφ ηα
private labels ησλ πειαηψλ ηεο, ηα νπνέα θαηαζθεπΪδεη ζε εξγνζηΪζηα ζηελ Κέλα, ηα νπνέα απηά επηιΫγεη.
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Δμέιημε – Δπηδόζεηο θαη Θέζε ηεο Δηαηξείαο Βαζηθνί – Υξεκαηννηθνλνκηθνί θαη Με – Γείθηεο.

Ζ εμΫιημε ησλ θπξέσλ κεγεζψλ ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο θαηΪ ην 2010 (ζε ζχγθξηζε κε ηηο ακΫζσο
πξνεγνχκελεο ηΫζζεξηο ρξάζεηο 2006 – 2009) κε παξΪζεζε ησλ αληηζηνέρσλ κεγεζψλ γηα ηελ πεξένδν ησλ
ηειεπηαέσλ ηεζζΪξσλ ρξάζεσλ, εκθαέλνληαη ζηνλ αθφινπζν πέλαθα:

Πνζά ζε €
Κχθινο Δξγαζηψλ
ΜηθηΪ θΫξδε

Ο κηινο
1.1 1.1 31.12.2010 31.12.2009

1.1 31.12.2008

1.1 31.12.2007

1.1 31.12.2006

30.829.326,03 35.413.587,76 34.192.103,77 32.625.688,71 16.042.083,49
7.474.384,64 10.894.893,08 11.585.228,91 10.947.507,79 5.147.614,51

ΚΫξδε πξν θφξσλ

-6.396.318,50

108.431,21

46.175,29 2.474.975,22

-61.721,90

ΚΫξδε κεηΪ απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα κεηνςεθέαο)

-6.141.027,12

205.554,50

-188.855,66 2.129.301,91

-37.451,34

Οη πνζνζηηαέεο κεηαβνιΫο ησλ ηδέσο σο Ϊλσ κεγεζψλ ηνπ Οκέινπ εκθαέλνληαη ζηνλ αθφινπζν πέλαθα:

Ο κηινο
Υξήζε 2010 Υξήζε 2009 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007
Έλαληη 2009 Έλαληη 2008 Έλαληη 2007 Έλαληη 2006
103,38%
3,57%
4,80%
103,38%

Πνζά ζε €
Κχθινο Δξγαζηψλ
ΜηθηΪ θΫξδε

112,67%

-5,96%

5,83%

112,67%

ΚΫξδε πξν θφξσλ

4109,88%

134,83%

-98,13%

4109,88%

ΚΫξδε κεηΪ απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα κεηνςεθέαο)

5785,52%

208,84%

-108,87%

5785,52%

Οη πνζνζηηαέεο κεηαβνιΫο ησλ ηδέσο σο Ϊλσ κεγεζψλ ηεο Δηαηξεέαο εκθαέλνληαη ζηνλ αθφινπζν πέλαθα:

Πνζά ζε €
Κχθινο Δξγαζηψλ

Ζ Δηαηξεία
1.1 1.1 31.12.2010 31.12.2009

1.1 31.12.2008

1.1 31.12.2007

1.1 31.12.2006

3.798.392,60 10.430.201,78 14.468.180,50 14.008.607,25 16.042.083,49

ΜηθηΪ θΫξδε

598.816,55 3.432.100,65 5.034.762,81 4.698.070,29 5.147.614,51

ΚΫξδε πξν θφξσλ

-1.599.544.17 1.568.930,72

12.090,82

356.627,28

-61.721,90

ΚΫξδε κεηΪ απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα κεηνςεθέαο)

-1.390.674,58 1.447.186,06

-187.564,38

317.199,94

-37.451,34

Πνζά ζε €
Κχθινο Δξγαζηψλ

Ζ Δηαηξεία
Υξήζε 2010 Υξήζε 2009 Υξήζε 2008 Υξήζε 2007
Έλαληη 2009 Έλαληη 2008 Έλαληη 2007 Έλαληη 2006
-63,58%
-27,91%
3,28%
-12,68%

ΜηθηΪ θΫξδε

-82,55%

-31,83%

7,17%

-8,73%

ΚΫξδε πξν θφξσλ

-201,95%

12876,21%

-96,61%

677,80%

ΚΫξδε κεηΪ απφ θφξνπο (θαη δηθ/ηα κεηνςεθέαο)

-196,10%

871,57%

-159,13%

946,97%
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Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εμΫιημεο ησλ κεγεζψλ, ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο ζΫζεο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ
Οκέινπ παξαηέζεληαη ακΫζσο θαησηΫξσ βαζηθνέ ρξεκαηννηθνλνκηθνέ θαη κε δεέθηεο, φπσο εέραλ δηακνξθσζεέ ηελ
31/12/2010 ζε ζχγθξηζε κε ηνπο έδηνπο δεέθηεο φπσο πξνΫθππηαλ απφ ηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο 31/12/2009:

κηινο
31/12/2010 31/12/2009

Μεηξηθή
31/12/2010 31/12/2009

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ
Γεληθά Ρεπζηφηεηα

0,68

1,33

0,34

2,09

Δηδηθά Ρεπζηφηεηα

0,49

0,9

0,26

1,43

Σαρχηεηα εηζπξΪμεσο Απαηηάζεσλ (ΖκΫξεο)

105

158

103

230

Σαρχηεηα Δμφθιεζεο Πξνκεζεπηψλ (ΖκΫξεο)

57

85

192

257

Σαρχηεηα Κπθινθνξέαο ΑπνζεκΪησλ (ΖκΫξεο)

82

120

107

187

-8,84%

0,29%

-6,18%

7,00%

-45,71%

0,91%

-11,08%

14,65%

-6,24%

3,53%

-6,00%

8,73%

24,24%

30,76%

15,76%

32,91%

-20,75%

0,31%

-42,11%

15,04%

Ίδηα ΚεθΪιαηα πξνο μΫλα

17,23%

49,86%

109,73%

163,27%

Ίδηα ΚεθΪιαηα πξνο ζπλνιηθΪ

14,69%

33,27%

52,32%

62,02%

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ
Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ (Πξν Φφξσλ)
Απνδνηηθφηεηα Μ.Ο. Ηδέσλ Κεθαιαέσλ (Πξν Φφξσλ)
Απνδνηηθφηεηα πλνιηθψλ Μ.Ο. Απαζρνινχκελσλ
Κεθαιαέσλ (Πξν Φφξσλ)
Μηθηνχ ΚΫξδνπο
Καζαξνχ ΚΫξδνπο (Πξν Φφξσλ)
ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑΡΘΡΧΔΧ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ &
ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ
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εκαληηθέο πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε.

ΚαησηΫξσ παξαηέζεληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγΫο κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ησλ ζπλδεδεκΫλσλ κε απηάλ
εηαηξεηψλ (ελνπνηνχκελσλ ά κε) θαη πξνζψπσλ (ζπλδεφκελα κΫξε), φπσο απηΪ νξέδνληαη ζην ΓηεζλΫο Λνγηζηηθφ
Πξφηππν 24:
Πνζά ζε €

κηινο

Δηαηξεία

α) Πσιήζεηο

18.947,63

35.730,77

β) Αγνξέο

26.384,64

237.664,82

644.275,56

250.232,06

24.431,96

14.651,14

2.436.715,99

1.619.140,88

133.553,68

633

10.919.198,99

10.839.867,78

γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

ην πνζφ € 237.664,82 ησλ αγνξψλ ηεο εηαηξεέαο πεξηιακβΪλεηαη πνζφ € 206.586,28 πνπ αθνξΪ αγνξΫο
εκπνξεπκΪησλ απφ ηελ 100% ζπγαηξηθά «ΑΦΟΗ ΒΑ.ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.».
ηηο απαηηάζεηο ηφζν ηεο εηαηξεέαο, φζν θαη ηνπ νκέινπ, πεξηιακβΪλεηαη απαέηεζε πνζνχ € 219.756,64 απφ
πσιάζεηο εκπνξεπκΪησλ πξνο ηελ ζπγαηξηθά «Π.ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ..» θαη πνζφ € 30.000,00 απφ
ρνξεγεζΫλ δΪλεην πξνο ζηελ έδηα ζπγαηξηθά. Γηα ηα παξαπΪλσ πνζΪ Ϋρεη ζρεκαηηζζεέ ηζφπνζε πξφβιεςε.
ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε θαη κΫιε ηεο δηνέθεζεο , ηφζν ζηελ εηαηξεέα φζν θαη ζηνλ φκηιν,
πεξηιακβΪλεηαη πνζφ €10.780.000 πνπ αθνξΪ ππνρξΫσζε ζε πξψελ κΫηνρν ηεο εμαγνξαζζεέζαο ηελ 14/10/2010
ζπγαηξηθάο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.»

Γ.
Πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ. 7 ηνπ Ν. 3556/2007, όπσο ηζρύεη, θη επεμεγεκαηηθή
έθζεζε άξζξνπ 4, παξ. 8 ηνπ Ν. 3556/2007.

1.

Γηάξζξσζε Μεηνρηθνύ Κεθαιαίνπ

1.1
Σν κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο Δηαηξεέαο αλΫξρεηαη ζε €17.860.458,40, εέλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκΫλν θαη
δηαηξεέηαη ζε 52.530.760 θνηλΫο, αδηαέξεηεο, νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 ε θΪζε κέα.
1.2
Οη κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο εέλαη Ϊπιεο θαη εηζεγκΫλεο πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ζηελ ΑγνξΪ Αμηψλ (θαηεγνξέα
Υακειάο ΓηαζπνξΪο θαη Δηδηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ) ηνπ Υξεκαηηζηεξένπ Αζελψλ.
1.3
ιεο νη κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο εέλαη θνηλΫο νλνκαζηηθΫο κεηΪ ςάθνπ κεηνρΫο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην
100% ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο. Γελ ππΪξρνπλ εηδηθΫο ά Ϊιιεο θαηεγνξέεο κεηνρψλ, εθηφο απφ θνηλΫο
νλνκαζηηθΫο κεηΪ ςάθνπ κεηνρΫο.
1.4.
Ζ δηΪξζξσζε θαη ν ηξφπνο ζρεκαηηζκνχ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ παξαηέζεηαη αλαιπηηθΪ ζην Ϊξζξν 5
ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο.
1.5.
Σα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδΫνληαη κε ά αθνινπζνχλ ηηο κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο εέλαη απηΪ
πνπ πξνβιΫπνληαη ζην θ.λ. 2190/1920 Πεξέ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.
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2.

Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο

Ζ κεηαβέβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο εέλαη ειεχζεξε θαη πξαγκαηνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε
λνκνζεζέα. Γελ πθέζηαληαη, εθ ηνπ λφκνπ ά ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο, πεξηνξηζκνέ ζηε κεηαβέβαζε ησλ
κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο, δεδνκΫλνπ φηη πξφθεηηαη γηα Ϊπιεο, εηζεγκΫλεο θαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο κεηνρΫο
ζην Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ.
Πεξηνξηζκνέ ζηε κεηαβέβαζε ησλ κεηνρψλ Ϋρνπλ ζπκθσλεζεέ ζπκβαηηθΪ κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ησλ θ.
ΕεηνπληΪηε θαη ΜΪξθνπ αληέζηνηρα, θαη εηδηθφηεξα:
(α) Με ηελ απφ 9/7/2010 Σξνπνπνέεζε πκθσλεηηθνχ Μεηαβέβαζεο Ολνκαζηηθψλ Μεηνρψλ Με ΔηζεγκΫλσλ ζην
Υξεκαηηζηάξην, ν θνο ΕεηνπληΪηεο δεζκεχεηαη κΫρξη ηηο 29/1/2012 λα κε κεηαβηβΪζεη ηηο 300.000 κεηνρΫο πνπ
Ϋιαβε κεηΪ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο Δηαηξεέαο, κε θεθαιαηνπνέεζε ηεο αληέζηνηρεο Ϋλαληη ηνπ
θνπ ΕεηνπληΪηε ππνρξΫσζεο ηεο Δηαηξεέαο, παξΪ κφλν κε ηνπο φξνπο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ ζηελ αλσηΫξσ, απφ
9/7/2010 Σξνπνπνέεζε πκθσλεηηθνχ.
(β) Με ηελ απφ 29/9/2010 χκβαζε Πεξέ Ρχζκηζεο ΘεκΪησλ ΜεηΪ ηε Λχζε χκβαζεο Δξγαζέαο, ν θνο ΜΪξθνπ
δεζκεχεηαη κΫρξη ηηο 30/6/2011 λα κε κεηαβηβΪζεη ηηο 250.000 κεηνρΫο πνπ Ϋιαβε κεηΪ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαένπ ηεο Δηαηξεέαο, κε θεθαιαηνπνέεζε ηεο αληέζηνηρεο Ϋλαληη ηνπ θνπ ΜΪξθνπ ππνρξΫσζεο ηεο Δηαηξεέαο,
παξΪ κφλν κε ηνπο φξνπο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ ζηελ αλσηΫξσ, απφ 29/9/2010 χκβαζε.
3.

εκαληηθέο άκεζεο/έκκεζεο ζπκκεηνρέο.

3.1.
Οη ζεκαληηθΫο ζπκκεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην Ϊιισλ επηρεηξάζεσλ, πνπ δελ εέλαη
εηζεγκΫλεο ζην Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, αλαθΫξνληαη θαησηΫξσ:
(α)
―ΑΦΟΗ Β. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ‖, κε κεηνρηθφ θεθΪιαην € 3.173.361,00, δηαηξνχκελν ζε 1.057.787 θνηλΫο
νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο νλνκαζηηθάο αμέαο € 3,00 εθΪζηεο, πνπ θαηΫρνληαη απφ ηελ Δηαηξεέα ζην ζχλνιφ ηνπο, άηνη
πνζνζηφ ζπκκεηνράο επέ κεηνρψλ θαη δηθαησκΪησλ ςάθνπ 100,00%.
(β)
―Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.‖ κε κεηνρηθφ θεθΪιαην € 3.600.000, δηαηξνχκελν ζε 240.000 θνηλΫο
νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο, νλνκαζηηθάο αμέαο € 15,00 εθΪζηεο, πνπ θαηΫρνληαη απφ ηελ Δηαηξεέα ζην ζχλνιφ ηνπο, άηνη
πνζνζηφ ζπκκεηνράο επέ κεηνρψλ θαη δηθαησκΪησλ ςάθνπ 100,00%.
Οη παξαπΪλσ ζπγαηξηθΫο δελ θαηΫρνπλ κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο.
3.2.
ΠεξαηηΫξσ νη ζεκαληηθΫο, Ϊκεζεο ά Ϋκκεζεο, ζπκκεηνρΫο ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην θαη δηθαηψκαηα ςάθνπ
ηεο Δηαηξεέαο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 9 Ϋσο 11 ηνπ Ν. 3556/2007 άηαλ ά εέλαη νη αθφινπζεο:
3.2.1. Σελ 31/12/2010:
ΜΔΣΟΥΟ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΟΥΧΝ

% ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΣΑΟΓΛΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ

11.359.650

21,62%

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ
BLAKE ASSETS S.A.
ΤΝΟΛΟ

11.048.400
10.190.040
52.530.760

21,03%
19,40%
100,00%

ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΟΥΧΝ
11.359.650

% ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
21,62%

11.048.400
10.190.040
52.530.760

21,03%
19,40%
100,00%

3.2.2.

ΚαηΪ ην ρξφλν ζχληαμεο ηεο ΔθζΫζεσο (29/3/2011):

ΜΔΣΟΥΟ
ΣΑΟΓΛΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ
BLAKE ASSETS S.A.
ΤΝΟΛΟ
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Μεηνρέο Παξέρνπζεο Δηδηθά Γηθαηώκαηα Διέγρνπ

Γελ πθέζηαληαη κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο παξΫρνπζεο εηδηθΪ δηθαηψκαηα ειΫγρνπ, νχηε ππΪξρεη θακέα πξφβιεςε ζην
θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξεέαο, πνπ λα παξΫρεη ζε κεηνρΫο ά θαηφρνπο ηνπο ηε δπλαηφηεηα γηα Ϊζθεζε εηδηθψλ
δηθαησκΪησλ ειΫγρνπ.
5.

Πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηώκαηα ςήθνπ

Γελ πθέζηαληαη γλσζηνέ ζηελ Δηαηξεέα πεξηνξηζκνέ ζην δηθαέσκα ςάθνπ ησλ κεηφρσλ.
6.

πκθσλίεο κεηαμύ Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο

Γελ Ϋρεη πεξηΫιζεη ζε γλψζε ηεο Δηαηξεέαο νηαδάπνηε ζπκθσλέα κεηαμχ κεηφρσλ, κε ηελ νπνέα λα ζπκθσλνχληαη
πεξηνξηζκνέ ζηε κεηαβέβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ά ζηελ Ϊζθεζε ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο
κεηνρΫο.
7.
Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε
θαηαζηαηηθνύ
ΑλαθνξηθΪ κε ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο, θαζψο θαη ζρεηηθΪ κε
ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο, δελ πθέζηαληαη θαλφλεο, πνπ λα
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920 «πεξέ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ», φπσο ηζρχεη ζάκεξα.
8.
Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ηεο
Δηαηξείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920
8.1
Γελ πθέζηαηαη εηδηθά αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο ά νξηζκΫλσλ κειψλ ηνχηνπ,
γηα Ϋθδνζε λΫσλ κεηνρψλ ά ηελ αγνξΪ ηδέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
8.2
Με ηελ απφ 20/2/2009 απφθαζε ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο, απνθαζέζζεθε ε
αγνξΪ ηδέσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 16 ηνπ Ν. 2190/1920, κΫρξη πνζνζηνχ δΫθα ηα εθαηφ
(10%) ηνπ εθΪζηνηε θαηαβεβιεκΫλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, θαηΪ ηε ρξνληθά πεξένδν απφ 20/2/2009 Ϋσο θαη
20/2/2011 (πεξένδνο 24 κελψλ) κε θαηψηαηε ηηκά αγνξΪο € 0,20 θαη αλψηαηε ηηκά αγνξΪο € 5,00 επξψ αλΪ
κεηνρά.
9.
εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή
ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο
Γελ πθέζηαληαη γλσζηΫο ζηελ Δηαηξεέα ζεκαληηθΫο ζπκθσλέεο, νη νπνέεο ηέζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ά
ιάγνπλ ζε πεξέπησζε αιιαγάο ζηνλ Ϋιεγρν ηεο Δηαηξεέαο, θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
10.
πκθσλίεο απνδεκίσζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο ζε
πεξίπησζε παξαίηεζεο/απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ζεηείαο/απαζρόιεζεο ιόγσ δεκόζηαο
πξόηαζεο.
Σν ζχλνιν ησλ ζπκβΪζεσλ εξγαζέαο κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ησλ ζε απηάλ εξγαδφκελσλ ππαιιάισλ θαη
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, πνπ έζρπαλ ηελ 31/12/2010, δελ πξνΫβιεπαλ ηελ θαηαβνιά απνδεκηψζεσλ, ζε πεξέπησζε
παξαέηεζεο ά απφιπζεο ρσξέο βΪζηκν ιφγν ά ηεξκαηηζκνχ ζεηεέαο ά ηεο απαζρφιεζεο ηνπο, εμαηηέαο δεκφζηαο
πξφηαζεο, πΫξαλ ηεο ζπλάζνπο απνδεκηψζεσο πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε εξγαηηθά λνκνζεζέα.
Γηα ηελ πιεξφηεηα φκσο ηεο παξνχζεο εθζΫζεσο αλαθΫξεηαη φηη ζχκθσλα κε θαη ζε εθηΫιεζε ηεο απφ
2/3/2007 απνθΪζεσο ηεο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ (πνπ παξεέρε ηελ θαη‘ Ϊξζξν 23α ηνπ
θ.λ.2190/1920 εηδηθά ΪδεηΪ ηεο), ππεγξΪθε κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ ππξέδσλνο Σαζφγινπ ζχκβαζε εξγαζέαο
δηεπζχλνληνο ππαιιάινπ (ζπκβνχινπ δηνέθεζεο) νξηζκΫλνπ ρξφλνπ, πεληαεηνχο δηΪξθεηαο, ε νπνέα κπνξεέ λα
θαηαγγειζεέ γηα ζπνπδαέν ιφγν.
ε πεξέπησζε θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο απηάο εθ κΫξνπο ηεο Δηαηξεέαο, ά ζε πεξέπησζε κνλνκεξνχο
βιαπηηθάο κεηαβνιάο ησλ φξσλ ηεο εξγαζέαο απφ ηελ Δηαηξεέα, ε Δηαηξεέα ζα θαηαβΪιεη απνδεκέσζε πνπ ζα
ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπ παξαπΪλσ δηεπζχλνληνο ππαιιάινπ πνπ ππνιεέπνληαη κΫρξη ηε
ζπκπιάξσζε ηεο πεληαεηέαο.
χκθσλα κε ηελ απφ 10/06/2008 απφθαζε ηεο Σαθηηθάο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο (
πνπ παξεέρε ηελ θαη‘ Ϊξζξνλ 23α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 εηδηθά ΪδεηΪ ηεο), ππεγξΪθε κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ θ.
Γεκεηξένπ Ν. ΜΪξθνπ ζχκβαζε εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο ηξηεηνχο δηΪξθεηαο σο δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηεο
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εηαηξεέαο κε δπλαηφηεηα παξΪηαζεο. χκθσλα κε ηελ απφ 29/9/2010 χκβαζε Πεξέ Ρχζκηζεο ΘεκΪησλ ΜεηΪ ηε
Λχζε χκβαζεο Δξγαζέαο, θαη θαηφπηλ ηεο απφ 29/9/2010 θαηαγγειέαο ηεο αλσηΫξσ ζπκβΪζεσο εξγαζέαο ηνπ θνπ
ΜΪξθνπ απφ ηελ Δηαηξεέα, δηαθαλνλέζηεθαλ ηα ζρεηηθΪ κε ηελ θαηαγγειέα ζΫκαηα θαη ν θνο ΜΪξθνπ Ϋιαβε απφ
ηελ Δηαηξεέα σο εθΪπαμ απνδεκέσζε (α) ην πνζφ ησλ € 150.000,00 κε παξΪδνζε απφ ηελ Δηαηξεέα ζηνλ θν
ΜΪξθνπ ηζφπνζεο επηηαγάο εθδφζεσο ηεο Δηαηξεέαο, θαη (β) ην πνζφ ησλ € 85.000,00, κε δφζε αληέ θαηαβνιάο ζε
απηφλ, 250.000 κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο, νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 αλΪ κεηνρά.
Δπέζεο, ππεγξΪθε κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ θ. Δπηχρηνπ ΕεηνπληΪηε ε απφ 29/01/2009 ζχκβαζε
εμαξηεκΫλεο εξγαζέαο δηεπζχλνληνο ζηειΫρνπο νξηζκΫλνπ ρξφλνπ, ηξηεηνχο δηΪξθεηαο. Με ηελ απφ 9/7/2010
Σξνπνπνέεζε πκθσλεηηθνχ Μεηαβέβαζεο Ολνκαζηηθψλ Μεηνρψλ Με ΔηζεγκΫλσλ ζην Υξεκαηηζηάξην,
δειψζεθε απφ ηελ Δηαηξεέα θαη ηνλ θν ΕεηνπληΪηε φηη ηελ 1/7/2010 ζπκθψλεζαλ θαη Ϋιπζαλ απφ θνηλνχ θαη
αδεκέσο ηελ αλσηΫξσ, απφ 29/12009 χκβαζε ΔμαξηεκΫλεο Δξγαζέαο ΟξηζκΫλνπ Υξφλνπ Γηεπζχλνληνο
ηειΫρνπο.
Σ.

Πιεξνθνξίεο γηα Δξγαζηαθά θαη Πεξηβαιινληηθά Θέκαηα.

1.
Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηελ 31/12/2010 αλάξρεην ζε επέπεδν νκέινπ ζε 137 Ϊηνκα θαη ζε επέπεδν
Δηαηξεέαο, ζε 20 Ϊηνκα (Ϋλαληη 141 θαη 67 Ϊηνκα αληέζηνηρα ηελ 31/12/2009).
2.
Ζ εηαηξεέα θαη ν κηινο Ϋρεη ζπλΪςεη ζπκβΪζεηο γηα ηελ αλαθχθισζε αρξάζησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
θαη ζπζθεπαζηψλ ηνπο.
Ε.

Πξνβιεπόκελε Πνξεία θαη Δμέιημε Οκίινπ γηα ηελ ρξήζε 2011

Οη επηρεηξεκαηηθΫο εμειέμεηο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο 2011, ελφςεη ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ δηεζλνχο θαη εζληθνχ
νηθνλνκηθνχ πεξηβΪιινληνο, εέλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ. Ζ Γηνέθεζε ηεο Δηαηξεέαο ζα ζπλερέζεη ηηο
πξνζπΪζεηΫο ηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηΪο ηεο, ηε δηαηάξεζε θαη αχμεζε ησλ
κεξηδέσλ αγνξΪο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ δηνέθεζεο θαη δηΪζεζεο.

ΓΖΛΧΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
Ζ Δηαηξηθά ΓηαθπβΫξλεζε αξζξψλεηαη σο Ϋλα ζχζηεκα ζρΫζεσλ αλΪκεζα ζηε Γηνέθεζε ηεο εηαηξεέαο,
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη Ϊιια ελδηαθεξφκελα κΫξε.
Ζ Δηαηξεέα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 2 παξ. 2 ηνπ Ν. 3873/2010 θαη 43 α ηνπ Ν. 2190/1920
σο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, δειψλεη ηα αθφινπζα:
πκκόξθσζε πξνο ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ρξάζεο ηνπ Ϋηνπο 2010, ε Δηαηξεέα εθΪξκνδε ρσξέο απνθιέζεηο ηηο αξρΫο εηαηξηθάο
δηαθπβΫξλεζεο πνπ πξνΫβιεπε ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαέζην, άηνη ε απφθαζε 5/204/2000 ηνπ Γ.. ηεο
Δ.Κ., ν Ν. 3016/2002, ν Ν. 3693/2008 θαη ν Ν. 2190/1920 σο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη.
Σνλ ΜΪξηην ηνπ 2011 θαη κε αθνξκά ηελ πξφζθαηε ςάθηζε ηνπ Ν. 3873/2010 θαη ηνπ Ν. 3884/2010, ε
Δηαηξεέα απνθΪζηζε λα πηνζεηάζεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθάο ΓηαθπβΫξλεζεο (εθεμάο «Κψδηθαο») πνπ
θαηαξηέζηεθε κε πξσηνβνπιέα ηνπ πλδΫζκνπ Δπηρεηξάζεσλ θαη ΒηνκερΪλσλ (ΔΒ) θαη εέλαη
αλαξηεκΫλνο ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ, ζηε δηεχζπλζε
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf,
ν νπνένο εέλαη επέζεο δηαζΫζηκνο ζε Ϋληππε κνξθά ζηα γξαθεέα ηεο Δηαηξεέαο.
Ζ Δηαηξεέα εέλαη πιάξσο ελαξκνληζκΫλε κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζένπ πνπ
αλαθΫξζεθε αλσηΫξσ θαη απνηεινχλ ην ειΪρηζην πεξηερφκελν νπνηνπδάπνηε Κψδηθα Δηαηξηθάο
ΓηαθπβΫξλεζεο, ελψ πην ζπγθεθξηκΫλα εέλαη ελαξκνληζκΫλε κε φιεο ηηο γεληθΫο θαη εηδηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ
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Κψδηθα Δηαηξηθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηνπ ΔΒ, κε εμαέξεζε ηηο θαησηΫξσ απνθιέζεηο, νη νπνέεο νθεέινληαη
θπξέσο ζην φηη ε Δηαηξεέα εέλαη κηθξνχ κεγΫζνπο, θαη νη κεηνρΫο ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξέα
ρακειάο δηαζπνξΪο θαη εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ θαη αηηηνινγήζεηο
ΜΔΡΟ Α
Σν Γ θαη ηα κέιε ηνπ
1. Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 1.2.:
Σν Γ.. δελ Ϋρεη πξνρσξάζεη ζηε ζχζηαζε μερσξηζηψλ επηηξνπψλ, νη νπνέεο λα πξνΐζηαληαη ζηε
δηαδηθαζέα ππνβνιάο ππνςεθηνηάησλ γηα εθινγά ζην Γ.. θαη λα πξνεηνηκΪδνπλ πξνηΪζεηο πξνο ην Γ..
αλαθνξηθΪ κε ηηο ακνηβΫο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ θαη ησλ βαζηθψλ αλψηαησλ ζηειερψλ, ζεσξψληαο
πσο ε Γ.. εέλαη ην πιΫνλ αξκφδην φξγαλν λα απνθαζέδεη γηα ηΫηνηνπ εέδνπο δεηάκαηα θαηφπηλ
πξνηΪζεσλ ηνπ Γ..
2. Μέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ Γ..
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 2.3.:
ε ζχλνιν επηΪ (7) κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξεέαο, ηα δχν (2) κφλν εέλαη αλεμΪξηεηα κε εθηειεζηηθΪ
κΫιε, αξηζκφο πνπ θξέλεηαη επαξθάο γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγέαο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηελ
απξφζθνπηε θαη αλεπεξΫαζηε ιάςε απνθΪζεσλ πξνο ην ζπκθΫξνλ ηεο Δηαηξεέαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο.
3. Ρόινο θαη απαηηνύκελεο ηδηόηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 3.3.:
Σν Γ.., κνινλφηη Ϋρεη αλαζΫζεη ζην έδην πξφζσπν ηα θαζάθνληα ηνπ ΠξνΫδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο
πκβνχινπ, δελ Ϋρεη δηνξέζεη αλεμΪξηεην Αληηπξφεδξν, πξνεξρφκελν απφ ηα αλεμΪξηεηα κΫιε ηνπ, αιιΪ
κε εθηειεζηηθφ Αληηπξφεδξν, ν νπνένο ιφγσ ηεο επαγγεικαηηθάο ηνπ επΪξθεηαο θαη γλψζεο θξέλεηαη
απαξαέηεηνο γηα ηε ζΫζε απηά. ΔπηπιΫνλ ν κε εθηειεζηηθφο Αληηπξφεδξνο εέλαη απαιιαγκΫλνο απφ
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κε ηελ Δηαηξεέα, θαη απφ ζηελνχο δεζκνχο κε ηε δηνέθεζε, ηνπο βαζηθνχο
κεηφρνπο θαη ηελ εηαηξεέα.
4. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γ..
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 4.2.:
Άιιεο επαγγεικαηηθΫο δεζκεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ζεκαληηθψλ κε
εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξεέεο θαη κε θεξδνζθνπηθΪ ηδξχκαηα, φηαλ ηΫηνηεο πθέζηαληαη),
γλσζηνπνηνχληαη πΪληνηε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ.., νπφηε δελ θξέλεηαη απαξαέηεηε ε
γλσζηνπνέεζε απηά θαη ζηε δάισζε εηαηξηθάο δηαθπβΫξλεζεο, αθνχ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ Γ..
δηαζΫηνπλ πΪληνηε επαξθά ρξφλν γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 4.4.:
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ρξάζεο ηνπ Ϋηνπο 2010 θΪζε κΫινο ηνπ Γ.. παξέζηαην ζε φιεο αλεμαηξΫησο ηηο
ζπλεδξηΪζεηο ηνπ Γ.. θαζψο θαη ζηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ, ζηελ νπνέα ζπκκεηεέρε σο
Πξφεδξνο ά κΫινο ηεο.
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5. Αλάδεημε ππνςήθησλ κειώλ ηνπ Γ..
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 5.1.:
Σα κΫιε ηνπ Γ.. εθιΫγνληαη απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα πεληαεηά ζεηεέα, ζχκθσλα κε
ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξεέαο. Ζ ζεηεέα αξρέδεη απφ ηελ εθινγά ηνπο θαη ιάγεη κε ηελ εθινγά λΫνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ απφ ηελ Σαθηηθά Γεληθά πλΫιεπζε ηνπ Ϋηνπο ιάμεο ηεο ζεηεέαο ηνπο. Καη‘
εμαέξεζε, ε ζεηεέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ παξαηεέλεηαη κΫρξη ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο εληφο ηεο
νπνέαο πξΫπεη λα ζπλΫιζεη ε ακΫζσο επφκελε Σαθηηθά Γεληθά πλΫιεπζε κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζεηεέαο ηνπ.
Ζ ζεηεέα ησλ κειψλ ηνπ Γ.. νξέδεηαη ζε πΫληε θαη φρη ζε ηΫζζεξα Ϋηε, θπξέσο γηα ιφγνπο απνθπγάο ηνπ
κεγΪινπ αξηζκνχ ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απηΫο ζπλεπΪγνληαη γηα ηελ
Δηαηξεέα. Γηα ηνλ έδην ιφγν, φηαλ κΫινο ά κΫιε ηνπ Γ.. δελ παξαηηεέηαη/παξαηηνχληαη πξηλ ηε ιάμε ηεο
ζεηεέαο ηνπ/ηνπο, ε αληηθαηΪζηαζε ά επαλεθινγά ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζπληειεέηαη ζε κέα
θαη κφλε Γεληθά πλΫιεπζε.
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8.:
Σν Γ.. δελ Ϋρεη ζπζηάζεη μερσξηζηά επηηξνπά γηα ηελ αλΪδεημε ππνςάθησλ κειψλ ηνπ, αθελφο ιφγσ ηνπ
κηθξνχ κεγΫζνπο ηεο Δηαηξεέαο θαη αθεηΫξνπ επεηδά θξέλεηαη πσο ε Γ.. εέλαη ην πιΫνλ αξκφδην φξγαλν
γηα λα απνθαζέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο ζΫκαηα.
6. Λεηηνπξγία ηνπ Γ..
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 6.1.:
Σν Γ.. δελ πηνζεηεέ εκεξνιφγην ζπλεδξηΪζεσλ θαη 12κελν πξφγξακκα δξΪζεο ζηελ αξρά θΪζε
εκεξνινγηαθνχ Ϋηνπο, δεδνκΫλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ ζπλεδξηΪζεψλ ηνπ εέλαη εθ ησλ πξαγκΪησλ αξθεηΪ
κεγΪινο θαη ε Δηαηξεέα ζεσξεέ πσο ην πξφγξακκα δξΪζεο ηεο πξΫπεη λα παξακΫλεη επΫιηθην, κε
δεδνκΫλε ηελ επρΫξεηα ζχγθιεζεο ηνπ Γ.. φπνηε απηφ θξέλεηαη απαξαέηεην.
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 6.2., 6.3.:
Λφγσ ηνπ κεγΫζνπο ηεο Δηαηξεέαο, δελ ππΪξρεη δηνξηζκΫλνο αλψηαηνο ππΪιιεινο σο ΓξακκαηΫαο ηνπ
Γ.., ελψ αληέζεηα ρξΫε ΓξακκαηΫα αλαηέζεληαη ζε θΪζε ζπλεδξέαζά ηνπ ζε Ϋλα εθ ησλ παξηζηακΫλσλ
πξνζψπσλ, ην νπνέν επηθνπξεέηαη απφ ηελ γξακκαηεέα ηεο Γηνέθεζεο, φπνηε απηφ θξέλεηαη απαξαέηεην,
γηα ηελ ηάξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
7. Αμηνιόγεζε ηνπ Γ..
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο – 7.1., 7.2., 7.3.:
Γελ πθέζηαηαη δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ.. θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ, θαζψο
δελ Ϋρεη θξηζεέ κΫρξη ζάκεξα απαξαέηεην. ΔπηπιΫνλ, δε ζπλΫξρνληαη ηα κε εθηειεζηηθΪ κΫιε
πξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγάζνπλ ηελ επέδνζε θαη λα θαζνξέζνπλ ηηο ακνηβΫο ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ,
δεδνκΫλνπ φηη ηελ αξκνδηφηεηα απηά ηελ Ϋρεη ε Γ.. ησλ κεηφρσλ, ε νπνέα θαη αμηνινγεέ, κΫζσ ηεο
Ϋθζεζεο πεπξαγκΫλσλ θαη ησλ απνηειεζκΪησλ, ηα εθηειεζηηθΪ κΫιε ηνπ Γ.. θαη θαζνξέδεη ηηο ακνηβΫο
ηνπο κΫζσ ςεθνθνξέαο.
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ΜΔΡΟ Γ
Ακνηβέο
1. Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 1.3.:
Γελ πξνβιΫπεηαη επηζηξνθά φινπ ά κΫξνπο ηνπ bonus πνπ Ϋρεη απνλεκεζεέ ζηα εθηειεζηηθΪ κΫιε ηνπ
Γ.. ζε πεξηπηψζεηο εζθαικΫλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ, δηφηη ε πνηφηεηα θαη ν Ϋιεγρνο επέ ησλ
ζηνηρεέσλ απηψλ δελ αθάλεη πεξηζψξηα νπζηψδνπο ιΪζνπο ά απφθιηζεο.
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 1.4., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.:
Γελ ππΪξρεη επηηξνπά ακνηβψλ θαη ζπλεπψο δελ επηηεινχληαη νη αληέζηνηρεο ιεηηνπξγέεο ηεο, δηφηη ε Γ..
θξέλεηαη σο ην κφλν αξκφδην φξγαλν λα απνθαζέζεη γηα ην αλψηαην επέπεδν ησλ ακνηβψλ.
Δηδηθέο πξαθηηθέο γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο - 1.10.:
Ο πξνζδηνξηζκφο ά ε πξφηαζε ζηνπο κεηφρνπο βαζηθάο εηάζηαο ακνηβάο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ά ηπρφλ
πξφζζεηε ζηαζεξά ακνηβά γηα ηε ζπκκεηνρά ά ηελ πξνεδξέα ηνπο ζηηο επηηξνπΫο ηνπ Γ.., εμαξηΪηαη απφ
ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο παξΪγνληεο πνπ ιακβΪλνληαη ππφςε γηα θΪζε εηαηξηθά ρξάζε.
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΣΧΝ
ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ
ΣΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ
ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΓΗΧ Δ
ΥΔΖ ΜΔ ΣΖΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΝΑΦΟΡΧΝ
Σν Γ.. δηαηεξεέ Ϋλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, κε ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ηεο Δηαηξεέαο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ, παξαθνινπζεέ ηελ εθαξκνγά ηεο εηαηξηθάο ζηξαηεγηθάο θαη ηελ επαλεμεηΪδεη
ηαθηηθΪ, θαζψο επέζεο θαη αλαζθνπεέ ηαθηηθΪ ηφζν ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπέδνληαη, φζν
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, φζνλ αθνξΪ ζηε δηαρεέξηζε ησλ ελ
ιφγσ θηλδχλσλ.
Με απψηεξν ζθνπφ ηε δηαζθΪιηζε ηεο αμηνπηζηέαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο, ε Δηαηξεέα εθαξκφδεη Ϋλαλ επαξθά αξηζκφ δηθιεέδσλ αζθαιεέαο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηΪζεσλ ψζηε λα πξνιακβΪλεη ά/θαη λα αληρλεχεη εγθαέξσο θΪζε
νπζηψδεο ζθΪικα πξν ηεο ηειηθάο θαηΪξηηζεο απηψλ.
χκθσλα κε ηα αλσηΫξσ Ϋρεη ζπγθξνηεζεέ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ, κε ζηφρν ηελ ππνζηάξημε ηνπ Γ.. ζηα
θαζάθνληΪ ηνπ ζρεηηθΪ κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά πιεξνθφξεζε, ηνλ εζσηεξηθφ Ϋιεγρν θαη ηελ επνπηεέα
ηνπ ηαθηηθνχ ειΫγρνπ.
Ζ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ απνηειεέηαη απφ κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο θαη ζπγθεθξηκΫλα
απφ δχν (2) ηνπιΪρηζηνλ κε εθηειεζηηθΪ κΫιε θαη Ϋλα αλεμΪξηεην κε εθηειεζηηθφ κΫινο, ην νπνέν
κΪιηζηα ζα πξΫπεη λα Ϋρεη απνδεδεηγκΫλε επαξθά γλψζε ζε ζΫκαηα ινγηζηηθάο θαη ειεγθηηθάο. Αξκφδην
φξγαλν γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ εέλαη ε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο
Δηαηξεέαο.
ΑλαθνξηθΪ κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη επηπιΫνλ ζηνηρεέα γηα ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ, παξαπΫκπνπκε
θαησηΫξσ ζηελ παξνχζα, ζην θεθΪιαην «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΣΟΝ
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ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΗ ΣΤΥΟΝ ΑΛΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ Ή
ΔΠΟΠΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ» - «χλζεζε θαη ηξφπνο ιεηηνπξγέαο ηεο Δπηηξνπάο
ΔιΫγρνπ», θαζψο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγέαο ηεο Δηαηξεέαο.
ΔπηπιΫνλ, ε Δηαηξεέα Ϋρεη ζπζηάζεη αλεμΪξηεηε Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ, ε νπνέα αλαθΫξεηαη
δηνηθεηηθΪ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη νξγαλσηηθΪ ζηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ, θαη επνπηεχεηαη
ηνπιΪρηζηνλ ζε ηξηκεληαέα θαη εηάζηα βΪζε κΫζσ αλαθνξψλ. Ζ ελ ιφγσ Τπεξεζέα, πξνζαξκφδνληαο ηηο
πξαθηηθΫο ηεο ζηηο αλΪγθεο θαη ην κΫγεζνο ηεο Δηαηξεέαο, ππνβΪιιεη εθζΫζεηο ειΫγρνπ θαη ινηπΫο
αλαθνξΫο πξνο ηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ θαη ηε Γηνέθεζε, νη νπνέεο απνζθνπνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ
θηλδχλσλ θαη ησλ δηθιεέδσλ αζθαιεέαο επέ απηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρά εχινγεο δηαβεβαέσζεο σο
πξνο ηελ επέηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζθνπψλ, γηα ηε βειηέσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ,
ηελ αμηνπηζηέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
Δηδηθφηεξα:
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ζπληζηΪ απηφλνκν θαη απηνηειΫο ηκάκα ηεο Δηαηξεέαο. Ζ Τπεξεζέα
Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ζηειερψλεηαη απφ Ϋλα ηνπιΪρηζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηά, ν νπνένο εέλαη ν Τπεχζπλνο
ηεο Τπεξεζέαο. Οη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εέλαη αλεμΪξηεηνη, δελ
ππΪγνληαη ηεξαξρηθΪ ζε θακέα Ϊιιε ππεξεζηαθά κνλΪδα ηεο Δηαηξεέαο θαη επνπηεχνληαη απφ Ϋλα Ϋσο
ηξέα κε εθηειεζηηθΪ κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ.
Ο εζσηεξηθάο ειεγθηάο νξέδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο θαη εέλαη πιάξνπο θαη
απνθιεηζηηθάο απαζρφιεζεο. Γελ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ σο εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιένπ, ΓηεπζπληηθΪ ηειΫρε ηα νπνέα Ϋρνπλ θαη Ϊιιεο εθηφο ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ αξκνδηφηεηεο
ά ζπγγελεέο ησλ παξαπΪλσ κΫρξη θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ εμ αέκαηνο ά εμ αγρηζηεέαο. Ζ Δηαηξεέα
ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπά ΚεθαιαηαγνξΪο γηα νπνηαδάπνηε κεηαβνιά ζηα πξφζσπα ά
ηελ νξγΪλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ εληφο δΫθα εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηε κεηαβνιά απηά.
ΚαηΪ ηελ Ϊζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, νη εζσηεξηθνέ ειεγθηΫο δηθαηνχληαη λα ιΪβνπλ γλψζε
νπνηνπδάπνηε βηβιένπ, εγγξΪθνπ, αξρεένπ, ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη ραξηνθπιαθένπ ηεο Δηαηξεέαο
θαη λα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδάπνηε ππεξεζέα ηεο Δηαηξεέαο. Σα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ
νθεέινπλ λα ζπλεξγΪδνληαη θαη λα παξΫρνπλ πιεξνθνξέεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηΫο θαη γεληθΪ λα
δηεπθνιχλνπλ κε θΪζε ηξφπν ην Ϋξγν ηνπο. Ζ δηνέθεζε ηεο Δηαηξεέαο νθεέιεη λα παξΫρεη ζηνπο
εζσηεξηθνχο ειεγθηΫο φια ηα απαξαέηεηα κΫζα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπο.
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ηεξεέ απαξΫγθιηηα ηελ ηζρχνπζα εθΪζηνηε λνκνζεζέα, ηνλ Δζσηεξηθφ
Καλνληζκφ ηεο Δηαηξεέαο, ηηο απνθΪζεηο ηνπ Υξεκαηηζηεξένπ Αζελψλ θαη ηηο απνθΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο
ΚεθαιαηαγνξΪο.
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ζεζπέδεη ηηο δηαδηθαζέεο θαη πνιηηηθΫο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζέα θαη ηα δηεζλά standards, θαη ην πιαέζην δηελεξγεέαο νηθνλνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ειΫγρσλ, βΪζεη ησλ νπνέσλ εμαθξηβψλεηαη: (α) Ζ αμηνπηζηέα ησλ ινγηζηηθψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκΫλσλ, (β) Ζ δηαζθΪιηζε ηεο εηαηξηθάο πεξηνπζέαο απφ αμηφπνηλεο πξΪμεηο
(απΪηεο, θαηαδνιέεπζεο, πθαξπαγάο) ά ρξάζεο ηεο ζε Ϊζρεηνπο - κε ηνπο εηαηξηθνχο – πξννξηζκνχο, (γ)
Ζ ζπκκφξθσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξεέαο κε ηα κΫηξα δηαζθΪιηζεο ηεο λφκηκεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
θαη (δ) Ζ ηάξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δηαηξεέαο.
Οη Ϋιεγρνη ηνπ εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, πνπ ζρεηέδνληαη κε ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, επηδηψθνπλ λα
εμαθξηβψλεηαη φηη:
(α) Οη εηαηξηθΫο ζπλαιιαγΫο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηε γεληθά ά ηελ εηδηθά εμνπζηνδφηεζε ηεο
δηνηθάζεσο.
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(β) ιεο νη ζπλαιιαγΫο θαηαρσξνχληαη κε ηα αιεζά δεδνκΫλα ηνπο ζηνπο θαηΪιιεινπο ινγηζηηθνχο
ινγαξηαζκνχο, ζηε ρξάζε πνπ αθνξνχλ, ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ε αιεζάο θαηΪξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηΪζεσλ, ζηα πιαέζηα αλαγλσξηζκΫλσλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη λα δηαηεξεέηαη ε δπλαηφηεηα
ινγηζηηθάο παξαθνινπζάζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ.
(γ) Ζ δηαρεέξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ επηηξΫπεηαη κφλν χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηεο
δηνηθάζεσο ά ζχκθσλα κε ηηο εμνπζηνδνηάζεηο απηάο θαη
(δ) Σα ινγηζηηθΪ ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ λα ζπγθξέλνληαη ζε ινγηθΪ δηαζηάκαηα κε
ηα πξαγκαηηθΪ δεδνκΫλα θαη ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξψλ, λα ιακβΪλνληαη ηα θαηΪιιεια κΫηξα.
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ, επηκειεέηαη, εθηφο ησλ Ϊιισλ, ηνπο αθφινπζνπο ειΫγρνπο:
(α)
Παξαθνινπζεέ ηελ εθαξκνγά θαη ηε ζπλερά ηάξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγέαο
θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο, θαζψο θαη ηεο ελ γΫλεη λνκνζεζέαο πνπ αθνξΪ ζηελ Δηαηξεέα θαη
ηδηαέηεξα ηεο λνκνζεζέαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη ηεο ρξεκαηηζηεξηαθάο λνκνζεζέαο.
(β)
Σνλ Ϋιεγρν ηεο ηάξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πεξηΫρνληαη ζηα ελεκεξσηηθΪ δειηέα θαη ηα
επελδπηηθΪ ζρΫδηα ηεο Δηαηξεέαο ζρεηηθΪ κε ηε ρξάζε ησλ θεθαιαέσλ πνπ αληιάζεθαλ απφ ην
Υξεκαηηζηάξην ά ηελ νξζά ελεκΫξσζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ηηο ηπρφλ
δηαθνξνπνηάζεηο ηνπο.
(γ)
Σνλ Ϋιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ακνηβψλ θαη πΪζεο θχζεσο παξνρψλ ζηα κΫιε ηεο δηνηθάζεσο
αλαθνξηθΪ κε ηηο απνθΪζεηο ησλ αξκφδησλ νξγΪλσλ ηεο Δηαηξεέαο.
(δ)
Σνλ Ϋιεγρν ησλ ζρΫζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξεέαο κε ηηο ζπλδεδεκΫλεο κε απηάλ εηαηξεέεο,
θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 42ε παξΪγξαθνο 5 ηνπ Ν. 2190/1920, θαζψο θαη ησλ ζρΫζεσλ ηεο Δηαηξεέαο
κε εηαηξεέεο ζην θεθΪιαην ησλ νπνέσλ ζπκκεηΫρνπλ ζε πνζνζηφ ηνπιΪρηζηνλ 10% κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιένπ ά κΫηνρνη ηεο Δηαηξεέαο.
(ε)
Σνλ Ϋιεγρν ησλ ζπλαιιαγψλ ζε θηλεηΫο αμέεο ηεο Δηαηξεέαο ά ζπλδεδεκΫλσλ επηρεηξάζεσλ θαηΪ
ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 42ε παξ.5 ηνπ Ν. 2190/1920, εθφζνλ νη θηλεηΫο αμέεο εέλαη ππφ δηαπξαγκΪηεπζε
ζε νξγαλσκΫλε αγνξΪ, θαη δηελεξγνχληαη απφ πξφζσπα πνπ απαζρνιεέ ε Δηαηξεέα εέηε κε ζχκβαζε
εξγαζέαο εέηε Ϊιισο θαη ηα νπνέα Ϋρνπλ πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθΫο πιεξνθνξέεο, θαζψο θαη απφ
πξφζσπα πνπ αζθνχλ δηεπζπληηθΪ θαζάθνληα ζηελ Δηαηξεέα θαη απφ ηνπο Ϋρνληεο ζηελφ δεζκφ κε απηΪ
ηα πξφζσπα.
(ζη) ΑλαθνξΪ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο πεξηπηψζεσλ ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ά ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηεο Δηαηξεέαο κε
ηα ζπκθΫξνληα ηεο Δηαηξεέαο.
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ, παξΫρεη, κεηΪ απφ Ϋγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, νπνηαδάπνηε
πιεξνθνξέα δεηεζεέ εγγξΪθσο απφ ηηο επνπηηθΫο αξρΫο, ζπλεξγΪδεηαη κε απηΫο θαη δηεπθνιχλεη κε θΪζε
δπλαηφ ηξφπν ην Ϋξγν παξαθνινχζεζεο, ειΫγρνπ θαη επνπηεέαο πνπ απηΫο αζθνχλ.
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ ππνβΪιεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηαθηηθΫο Ϋγγξαθεο
ελεκεξψζεηο, ηνπιΪρηζηνλ Ϊπαμ αλΪ ηξέκελν, γηα ην δηελεξγνχκελν Ϋιεγρν.
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ Ϋρεη φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο, φπσο απηΫο θαζνξέδνληαη ζηα Ϊξζξα 1 θαη
3 ηνπ Κεθαιαένπ Δ΄ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηεο Δηαηξεέαο.
Ζ Τπεξεζέα Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ παξέζηαηαη ζηηο ΓεληθΫο πλειεχζεηο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο.
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1
ΣΟΗΥΔΗΑ Γ, Γ, Σ, Ζ ΚΑΗ Θ ΣΖ ΟΓΖΓΗΑ 2004/25/ΔΚ, ΔΦΟΟΝ ΤΠΑΓΔΣΑΗ Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δ ΑΤΣΖ
Σα αλσηΫξσ ζηνηρεέα εκπεξηΫρνληαη ζηελ επεμεγεκαηηθά Ϋθζεζε πνπ αλαθΫξεηαη ζηηο πξφζζεηεο
πιεξνθνξέεο ηνπ Ϊξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ Ν. 3556/2007.
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ
ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ, ΣΗ ΒΑΗΚΔ ΔΞΟΤΗΔ ΣΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΚΖΖ ΣΟΤ
Σξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο – Βαζηθέο εμνπζίεο
Ζ Γεληθά πλΫιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο εέλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα
απνθαζέδεη γηα θΪζε ππφζεζε πνπ αθνξΪ ηελ εηαηξεέα. Οη λφκηκεο απνθΪζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο
κεηφρνπο πνπ απνπζηΪδνπλ ά δηαθσλνχλ. Ζ Γεληθά πλΫιεπζε ζπγθαιεέηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην, ην νπνέν κπνξεέ, εθφζνλ ην θξέλεη ζθφπηκν, λα ζπγθαιεέ Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ
κεηφρσλ.
Σν Γ.. δηαζθαιέδεη φηη ε πξνεηνηκαζέα θαη ε δηεμαγσγά ηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθά Ϊζθεζε ησλ δηθαησκΪησλ ησλ κεηφρσλ, νη νπνένη ελεκεξψλνληαη πιάξσο γηα φια ηα
ζΫκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε ζπκκεηνρά ηνπο ζηε Γ.., ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ ζεκΪησλ εκεξάζηαο
δηΪηαμεο θαη ησλ δηθαησκΪησλ ηνπο θαηΪ ηε Γ.. Σν Γ.. δηεπθνιχλεη επέζεο, εληφο ηνπ πιαηζένπ ησλ
πξνβιΫςεσλ ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξεέαο, ηε ζπκκεηνρά ησλ κεηφρσλ ζηε Γ.., θαη εηδηθφηεξα ησλ
κεηφρσλ κεηνςεθέαο, ησλ αιινδαπψλ κεηφρσλ θαη φζσλ δηακΫλνπλ ζε απνκνλσκΫλεο πεξηνρΫο, ελψ
αμηνπνηεέ ηε Γ.. ησλ κεηφρσλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηνλ νπζηαζηηθφ θαη αλνηρηφ δηΪινγφ ηνπο κε ηελ
Δηαηξεέα.
Αλαιπηηθφηεξα, ζρεηηθΪ κε ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο Γ.., ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, ε Δηαηξεέα αλαξηΪ ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο εέθνζη (20) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξηλ απφ ηε Γ..,
πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε:
 ηελ εκεξνκελέα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ,
 ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθΫο ζπκκεηνράο, πεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο
εηζαγσγάο ζεκΪησλ ζηελ εκεξάζηα δηΪηαμε θαη ππνβνιάο εξσηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ
πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνέσλ ηα δηθαηψκαηα απηΪ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ,
 ηηο δηαδηθαζέεο ςεθνθνξέαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κΫζσ πιεξεμνπζένπ θαη ηα
ρξεζηκνπνηνχκελα Ϋληππα γηα ςεθνθνξέα κΫζσ πιεξεμνπζένπ,
 ηελ πξνηεηλφκελε εκεξάζηα δηΪηαμε ηεο Γ.., ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ζρεδέσλ ησλ ζεκΪησλ πξνο
ζπδάηεζε θαη ςάθηζε, αιιΪ θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξΪθσλ,
 ηνλ πξνηεηλφκελν θαηΪινγν ππνςάθησλ κειψλ Γ.. θαη ηα βηνγξαθηθΪ ηνπο (εθφζνλ ππΪξρεη
ζΫκα εθινγάο κειψλ), θαη
 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκΪησλ ςάθνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο
ζχγθιεζεο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξεέαο θαη ν αλεμΪξηεηνο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ ηνπ Γ..
παξέζηαληαη ζηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ, πξνθεηκΫλνπ λα παξΫρνπλ πιεξνθφξεζε θαη
ελεκΫξσζε επέ ζεκΪησλ πνπ ηέζεληαη πξνο ζπδάηεζε θαη επέ εξσηάζεσλ ά δηεπθξηλέζεσλ πνπ δεηνχλ νη
κΫηνρνη. ΔπηπιΫνλ, ζηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ παξέζηαηαη θαη ν Τπεχζπλνο Δζσηεξηθνχ
ΔιΫγρνπ ηεο Δηαηξεέαο.
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χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξεέαο, ζηε Γεληθά πλΫιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλΪ ν Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, ά φηαλ θσιχεηαη απηφο, ν αλαπιεξσηάο ηνπ. ΥξΫε ΓξακκαηΫα εθηειεέ πξνζσξηλΪ απηφο
πνπ νξέδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.
Αθνχ εγθξηζεέ ν πέλαθαο ησλ Μεηφρσλ πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα ςάθνπ, ε πλΫιεπζε πξνρσξεέ ζηελ εθινγά ηνπ
ΠξνΫδξνπ ηεο θαη ελφο ΓξακκαηΫα, πνπ εθηειεέ θαη ρξΫε ςεθνιΫθηε. Οη απνθΪζεηο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο
ιακβΪλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηηο πξνβιΫςεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
Δηαηξεέαο.
Πεξέιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαζέζηαηαη δηαζΫζηκε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο
Δηαηξεέαο εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ.
πκκεηνρή κεηόρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε
Γηα ηε ζπκκεηνρά ζηε Γεληθά πλΫιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξΫπεη λα πθέζηαηαη θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο
πΫκπηεο εκΫξαο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ζπλεδξέαζεο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο.
Γηα ηε ζπκκεηνρά ζηελ Α΄ Δπαλαιεπηηθά Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξΫπεη λα πθέζηαηαη
θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηΫηαξηεο εκΫξαο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ζπλεδξέαζεο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο.
Αληέζηνηρα γηα ηε ζπκκεηνρά ζηελ Βʼ Δπαλαιεπηηθά Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε, ε ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξΫπεη
λα πθέζηαηαη θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηΫηαξηεο εκΫξαο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ζπλεδξέαζεο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο.
Έλαληη ηεο Δηαηξεέαο ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη δηθαέσκα ζπκκεηνράο θαη ςάθνπ ζηε Γεληθά πλΫιεπζε κφλνλ φπνηνο
θΫξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηΪ ηελ αληέζηνηρε Ζκεξνκελέα Καηαγξαθάο. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο
πξνο ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ν ελ ιφγσ κΫηνρνο κεηΫρεη ζηε Γεληθά πλΫιεπζε κφλν
κεηΪ απφ ΪδεηΪ ηεο.
Ζ Ϊζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκΪησλ δελ πξνυπνζΫηεη ηε δΫζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηάξεζε
Ϊιιεο αλΪινγεο δηαδηθαζέαο, ε νπνέα πεξηνξέδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβέβαζεο απηψλ θαηΪ ην ρξνληθφ
δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ αλΪκεζα ζηελ Ζκεξνκελέα Καηαγξαθάο θαη ζηε Γεληθά πλΫιεπζε.
ΚΪζε κεηνρά Ϋρεη δηθαέσκα κέαο ςάθνπ. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κεηνρηθάο ηδηφηεηαο θΪζε κΫηνρνο πξΫπεη λα
πξνζθνκέζεη ζηελ Δηαηξεέα ζρεηηθά Ϋγγξαθε βεβαέσζε ηεο Δ.Υ.Α.Δ. ην αξγφηεξν ηελ ηξέηε εκΫξα πξηλ απφ ηε
ζπλεδξέαζε ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ά ηεο ηπρφλ επαλαιεπηηθάο απηάο. ΔλαιιαθηηθΪ, ε απφδεημε ηεο κεηνρηθάο
ηδηφηεηαο κπνξεέ λα γέλεη κε απεπζεέαο ειεθηξνληθά ζχλδεζε ηεο Δηαηξεέαο κε ηα αξρεέα ηνπ σο Ϊλσ θνξΫα.
Γηαδηθαζία άζθεζεο δηθαηώκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζώπνπ
Ο κΫηνρνο ζπκκεηΫρεη ζηε Γεληθά πλΫιεπζε θαη ςεθέδεη εέηε απηνπξνζψπσο εέηε κΫζσ αληηπξνζψπσλ.
Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεέ γηα πεξηζζνηΫξνπο κεηφρνπο κπνξεέ λα ςεθέδεη δηαθνξεηηθΪ γηα θΪζε κΫηνρν.
Ο δηνξηζκφο θαη ε αλΪθιεζε αληηπξνζψπνπ γηα ηε ζπκκεηνρά ζηε Γεληθά πλΫιεπζε γέλεηαη εγγξΪθσο θαη
θνηλνπνηεέηαη ζηελ Δηαηξεέα κε θαηΪζεζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξΪθνπ ζηα γξαθεέα ηεο Ϋδξαο ηεο Δηαηξεέαο ά
ηαρπδξνκηθψο ηνπιΪρηζηνλ ηξεηο (3) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ά ηεο ηπρφλ
επαλαιεπηηθάο απηάο.
ΚΪζε κΫηνρνο κπνξεέ λα δηνξέδεη κΫρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Χζηφζν, αλ ν κΫηνρνο θαηΫρεη κεηνρΫο ηεο
Δηαηξεέαο, νη νπνέεο εκθαλέδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχ αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ
εκπνδέδεη ην κΫηνρν λα νξέδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρΫο πνπ εκθαλέδνληαη ζηνλ θΪζε
ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρΫζε κε νξηζκΫλε Γεληθά πλΫιεπζε.
Ζ Δηαηξεέα θαζηζηΪ δηαζΫζηκν ζηελ ηζηνζειέδα ηεο (www.vellgroup.gr) ην Ϋληππν πνπ ρξεζηκνπνηεέ γηα ην
δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ. Ο δηθαηνχρνο θαιεέηαη λα κεξηκλΪ γηα ηελ επηβεβαέσζε ηεο επηηπρνχο απνζηνιάο ηνπ
εληχπνπ δηνξηζκνχ αληηπξνζψπνπ θαη ηεο παξαιαβάο ηνπ απφ ηελ Δηαηξεέα, επηθνηλσλψληαο ηειεθσληθΪ κε ηελ
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Δηαηξεέα. Διιεέςεη ζρεηηθάο θαηαζηαηηθάο πξφβιεςεο ε Δηαηξεέα δε δΫρεηαη ειεθηξνληθΫο θνηλνπνηάζεηο
δηνξηζκνχ θαη αλΪθιεζεο αληηπξνζψπσλ.
Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ Δηαηξεέα, πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο
Γεληθάο πλΫιεπζεο, θΪζε ζπγθεθξηκΫλν γεγνλφο, ην νπνέν κπνξεέ λα εέλαη ρξάζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηάζεη ν αληηπξφζσπνο Ϊιια ζπκθΫξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
κεηφρνπ. ΚαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ, κπνξεέ λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδέσο φηαλ ν
αληηπξφζσπνο:
α) εέλαη κΫηνρνο πνπ αζθεέ ηνλ Ϋιεγρν ηεο Δηαηξεέαο ά εέλαη Ϊιιν λνκηθφ πξφζσπν ά νληφηεηα ε νπνέα ειΫγρεηαη
απφ ην κΫηνρν απηφλ,
β) εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιένπ ά ηεο ελ γΫλεη δηνέθεζεο ηεο Δηαηξεέαο ά κεηφρνπ πνπ αζθεέ ηνλ Ϋιεγρν
ηεο Δηαηξεέαο, ά Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ά νληφηεηαο πνπ ειΫγρεηαη απφ κΫηνρν ν νπνένο αζθεέ ηνλ Ϋιεγρν ηεο
Δηαηξεέαο,
γ) εέλαη ππΪιιεινο ά νξθσηφο ειεγθηάο ηεο Δηαηξεέαο ά κεηφρνπ πνπ αζθεέ ηνλ Ϋιεγρν ηεο Δηαηξεέαο, ά Ϊιινπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ ά νληφηεηαο πνπ ειΫγρεηαη απφ κΫηνρν, ν νπνένο αζθεέ ηνλ Ϋιεγρν ηεο Δηαηξεέαο,
δ) εέλαη ζχδπγνο ά ζπγγελάο πξψηνπ βαζκνχ κε Ϋλα απφ ηα θπζηθΪ πξφζσπα πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α)
Ϋσο (γ).
Γηαδηθαζία γηα άζθεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ςήθνπ κε αιιεινγξαθία
Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξεέαο πξνβιΫπεη ηε δπλαηφηεηα εμ απνζηΪζεσο ζπκκεηνράο ησλ κεηφρσλ ζηελ
ςεθνθνξέα. Οη κΫηνρνη πνπ ςεθέδνπλ δη‘ αιιεινγξαθέαο ππνινγέδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηέαο θαη ηεο
πιεηνςεθέαο, εθφζνλ ηα ζρεηηθΪ ςεθνδΫιηηα Ϋρνπλ παξαιεθζεέ απφ ηελ εηαηξεέα ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ Ϋλαξμε
ζπλεδξέαζεο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο.
Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ κεηνςεθίαο
(α) Με αέηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην Ϋλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκΫλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο ππνρξενχηαη λα εγγξΪςεη ζηελ εκεξάζηα δηΪηαμε ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο
πξφζζεηα ζΫκαηα, εΪλ ε ζρεηηθά αέηεζε πεξηΫιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπΫληε (15) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο
πξηλ απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε. Σα πξφζζεηα ζΫκαηα πξΫπεη λα δεκνζηεχνληαη ά λα γλσζηνπνηνχληαη κε επζχλε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, επηΪ (7) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξηλ απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε. Ζ αέηεζε γηα ηελ
εγγξαθά πξφζζεησλ ζεκΪησλ ζηελ εκεξάζηα δηΪηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ά απφ ζρΫδην απφθαζεο πξνο
Ϋγθξηζε ζηε Γεληθά πλΫιεπζε θαη ε αλαζεσξεκΫλε εκεξάζηα δηΪηαμε δεκνζηνπνηεέηαη κε ηνλ έδην ηξφπν φπσο ε
πξνεγνχκελε εκεξάζηα δηΪηαμε, δεθαηξεέο (13) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο θαη
ηαπηφρξνλα ηέζεηαη ζηε δηΪζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Δηαηξεέαο, καδέ κε ηελ αηηηνιφγεζε ά ην ζρΫδην
απφθαζεο πνπ Ϋρεη ππνβιεζεέ απφ ηνπο κεηφρνπο θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920.
(β) Με αέηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην Ϋλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκΫλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζΫηεη ζηε δηΪζεζε ησλ κεηφρσλ θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, Ϋμη (6) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο, ζρΫδηα απνθΪζεσλ γηα
ζΫκαηα πνπ Ϋρνπλ πεξηιεθζεέ ζηε αξρηθά ά ηελ αλαζεσξεκΫλε εκεξάζηα δηΪηαμε, αλ ε ζρεηηθά αέηεζε πεξηΫιζεη
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηΪ (7) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο.
(γ) Με αέηεζε κεηφρνπ ά κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην Ϋλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκΫλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαένπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλΫιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβΪιεη κηα κφλν θνξΪ ηε ιάςε απνθΪζεσλ απφ ηε
Γεληθά πλΫιεπζε, γηα φια ά νξηζκΫλα ζΫκαηα, νξέδνληαο εκΫξα ζπλΫρηζεο ηεο ζπλεδξέαζεο, απηά πνπ νξέδεηαη
ζηελ αέηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνέα φκσο δε κπνξεέ λα απΫρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηΪληα (30) εκΫξεο απφ ηε
ρξνλνινγέα ηεο αλαβνιάο. Ζ κεηΪ απφ αλαβνιά Γεληθά πλΫιεπζε απνηειεέ ζπλΫρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ
απαηηεέηαη ε επαλΪιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζέεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, ζε απηάλ κπνξνχλ λα
κεηΫρνπλ θαη λΫνη κΫηνρνη, κε ηελ ηάξεζε ησλ δηαηΪμεσλ ησλ Ϊξζξσλ 27 παξΪγξαθνο 2, 28 θαη 28α.
(δ) ΜεηΪ απφ αέηεζε νπνηνπδάπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβΪιιεηαη ζηελ Δηαηξεέα πΫληε (5) ηνπιΪρηζηνλ πιάξεηο
εκΫξεο πξηλ απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ζηε Γεληθά πλΫιεπζε
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ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέεο γηα ηηο ππνζΫζεηο ηεο Δηαηξεέαο, ζην κΫηξν πνπ απηΫο εέλαη ρξάζηκεο
γηα ηελ πξαγκαηηθά εθηέκεζε ησλ ζεκΪησλ ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεέ λα αξλεζεέ
ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνένο αλαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ. Σν δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην κπνξεέ λα απαληάζεη εληαέα ζε αηηάζεηο κεηφρσλ κε ην έδην πεξηερφκελν. ΤπνρξΫσζε παξνράο
πιεξνθνξηψλ δελ πθέζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο δηαηέζεληαη άδε ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Δηαηξεέαο, ηδέσο κε
ηε κνξθά εξσηάζεσλ θαη απαληάζεσλ.
(ε) ΜεηΪ απφ αέηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην Ϋλα πΫκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκΫλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ε
νπνέα ππνβΪιιεηαη ζηελ Δηαηξεέα πΫληε (5) ηνπιΪρηζηνλ πιάξεηο εκΫξεο πξηλ απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξΫρεη ζηε Γεληθά πλΫιεπζε πιεξνθνξέεο γηα ηελ πνξεέα ησλ εηαηξηθψλ
ππνζΫζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθά θαηΪζηαζε ηεο Δηαηξεέαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεέ λα αξλεζεέ ηελ
παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνένο αλαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ.
(ζη) Με αέηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην Ϋλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκΫλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, ε
ιάςε απνθΪζεσο επέ ηηλφο ζΫκαηνο ηεο εκεξάζηαο δηΪηαμεο ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο, ελεξγεέηαη δηα νλνκαζηηθάο
θιάζεσο.
Αληέζηνηρεο πξνζεζκέεο γηα ηπρφλ Ϊζθεζε δηθαησκΪησλ κεηνςεθέαο ησλ κεηφρσλ ηζρχνπλ θαη ζε πεξέπησζε
Δπαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
ε φιεο ηηο αλσηΫξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κΫηνρνη νθεέινπλ λα απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθά ηνπο
ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηΫρνπλ θαηΪ ηελ Ϊζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. ΣΫηνηα απφδεημε
απνηειεέ θαη ε πξνζθφκηζε βεβαέσζεο απφ ηνλ θνξΫα ζηνλ νπνέν ηεξνχληαη νη νηθεέεο θηλεηΫο αμέεο ά ε
πηζηνπνέεζε ηεο κεηνρηθάο ηδηφηεηαο κε απεπζεέαο ειεθηξνληθά ζχλδεζε θνξΫα θαη Δηαηξεέαο.
Γηαζέζηκα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο
Οη ελδηαθεξφκελνη κΫηνρνη δχλαληαη λα ιακβΪλνπλ αληέγξαθα ησλ εγγξΪθσλ θαη ζρεδέσλ απνθΪζεσλ ηεο παξ. 3
ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, φπσο ηζρχεη, πξνζεξρφκελνη ζηα γξαθεέα ηεο Ϋδξαο ηεο Δηαηξεέαο ά
επηθνηλσλψληαο κε ην Σκάκα ΔμππεξΫηεζεο Μεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο. Σα σο Ϊλσ Ϋγγξαθα θαη νη πιεξνθνξέεο ηεο
παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν 2190/1920, φπσο ηζρχεη, εέλαη επέζεο δηαζΫζηκεο ζηελ ηζηνζειέδα ηεο Δηαηξεέαο
www.vellgroup.gr.
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΘΔΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ Γ.. ΚΑΗ
ΣΤΥΟΝ ΑΛΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ Ή ΔΠΟΠΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ
ύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ..
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋρεη ηελ δηνέθεζε θαη δηαρεέξηζε ησλ ππνζΫζεσλ ηεο Δηαηξεέαο, ηελ εθπξνζσπεέ
δηθαζηηθψο θαη εμσδέθσο, απνθαζέδεη θαη ελεξγεέ θΪζε πξΪμε γηα ηελ δηαρεέξηζε ησλ ππνζΫζεσλ, ηεο πεξηνπζέαο
ηεο θαη ηελ γεληθφηεξε επηδέσμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαέξεζε ηα ζΫκαηα, πνπ θαηΪ ην λφκν ά ην παξφλ
Καηαζηαηηθφ Ϋρνπλ ππαρζεέ ξεηΪ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ά γηα ηα νπνέα απηά Ϋρεη απνθαζέζεη.
ΠξΪμεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεέα Ϋλαληη ηξέησλ,
εθηφο εΪλ απνδεηρζεέ φηη ν ηξέηνο γλψξηδε ηελ ππΫξβαζε ά φθεηιε λα ηελ γλσξέδεη.
ΠΫξαλ ησλ αλσηΫξσ, αλαιπηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηηο γεληθΫο θαη εηδηθΫο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. ππΪξρνπλ ζην
Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξεέαο, ην νπνέν εέλαη δηαζΫζηκν ζηα γξαθεέα ηεο Δηαηξεέαο.
χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, ε Δηαηξεέα δηνηθεέηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απαξηέδεηαη απφ ηξεηο (3) Ϋσο
Ϋληεθα (11) πκβνχινπο, εθηειεζηηθΪ θαη κε εθηειεζηηθΪ κΫιε, ζχκθσλα κε ηηο δηαθξέζεηο ηνπ Ν. 3016/2002,
κεηφρνπο ά κε ηεο Δηαηξεέαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιΫγεηαη απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε ζε κπζηηθά
ςεθνθνξέα γηα πεληαεηά ζεηεέα. ΜΫινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ κπνξεέ λα εθιεγεέ θαη λνκηθφ πξφζσπν. Ζ
ζεηεέα αξρέδεη απφ ηελ εθινγά ηνπο θαη ιάγεη κε ηελ εθινγά λΫνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ απφ ηελ Σαθηηθά
Γεληθά πλΫιεπζε ηνπ Ϋηνπο ιάμεο ηεο ζεηεέαο ηνπο. Καη‘ εμαέξεζε, ε ζεηεέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ
παξαηεέλεηαη κΫρξη ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο εληφο ηεο νπνέαο πξΫπεη λα ζπλΫιζεη ε ακΫζσο επφκελε Σαθηηθά
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Γεληθά πλΫιεπζε κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζεηεέαο ηνπ. Οη χκβνπινη κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ θαη λα αλαθιεζνχλ ά λα
αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε θαηΪ πΪληα ρξφλν.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιΫγεη, κε κπζηηθά ςεθνθνξέα, κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε απφιπηε πιεηνςεθέα ησλ
παξφλησλ ά αληηπξνζσπεπνκΫλσλ κειψλ ηνπ, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν ά ΑληηπξνΫδξνπο, ηνλ Γηεπζχλνληα
χκβνπιν ά ΑλαπιεξσηΫο απηψλ ά ΔληεηαικΫλνπο πκβνχινπο θαη νξέδεη ηα εθηειεζηηθΪ θαη κε εθηειεζηηθΪ
κΫιε, πιελ ησλ αλεμαξηάησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Ν. 3016/2002. Σν αμέσκα ηνπ ΑληηπξνΫδξνπ,
ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληά κπνξεέ λα ζπκπέπηνπλ ζην απηφ πξφζσπν. Ζ εθινγά
ηνπο γέλεηαη ζηελ πξψηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, κεηΪ ηελ εθινγά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ
απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε.
άκεξα, ην Γ.. ηεο Δηαηξεέαο απαξηέδεηαη απφ επηΪ (7) ζπλνιηθΪ κΫιε, εθ ησλ νπνέσλ ην Ϋλα (1) εέλαη
εθηειεζηηθφ, ηα ηΫζζεξα (4) εέλαη κε εθηειεζηηθΪ θαη ηα δχν (2) εέλαη αλεμΪξηεηα κε εθηειεζηηθΪ. Σν εθηειεζηηθφ
κΫινο απαζρνιεέηαη ζηελ Δηαηξεέα αζθψληαο δηαρεηξηζηηθΪ θαζάθνληα, ελψ ηα κε εθηειεζηηθΪ θαη ηα αλεμΪξηεηα
κε εθηειεζηηθΪ κΫιε δελ αζθνχλ δηαρεηξηζηηθΪ θαζάθνληα ζηελ Δηαηξεέα.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο εέλαη ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ αξρψλ Δηαηξηθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ηεο
Δηαηξεέαο θαη ζπλεδξηΪδεη φπνηε απηφ θξέλεηαη αλαγθαέν. Βξέζθεηαη δε ζε απαξηέα θαη ζπλεδξηΪδεη Ϋγθπξα φηαλ
παξέζηαληαη απηνπξνζψπσο ά αληηπξνζσπεχνληαη ην άκηζπ πιΫνλ ελφο ησλ πκβνχισλ, νπδΫπνηε φκσο νη
απηνπξφζσπα παξηζηΪκελνη χκβνπινη δχλαληαη λα εέλαη ιηγφηεξνη ησλ ηξηψλ (3). Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ
ηεο απαξηέαο, παξαιεέπεηαη ηπρφλ θιΪζκα πνπ πξνθχπηεη. Οη απνθΪζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ιακβΪλνληαη
κε απφιπηε πιεηνςεθέα ησλ παξηζηακΫλσλ θαη αληηπξνζσπεπνκΫλσλ πκβνχισλ, εθηφο αλ Ϊιισο νξέδεηαη ζην
Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξεέαο ά ζην λφκν.
Δληφο ηεο ρξάζεο ηνπ 2010, ην Γ.. ηεο Δηαηξεέαο ζπλεδξέαζε πελάληα ηΫζζεξεηο (54) θνξΫο.
Ζ Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο, ηεο 15-11-2010, ελΫθξηλε ηηο αληηθαηαζηΪζεηο ζπλνιηθΪ
Ϋμη (6) κειψλ ηνπ Γ.., νη νπνέεο πξαγκαηνπνηάζεθαλ θαηΪ ηηο απφ 18-10-2010 θαη 19-10-2010 ζπλεδξηΪζεηο ηνπ
Γ.. αληέζηνηρα, θαη Ϋηζη ην λΫν θαη ηζρχνλ Γ.. ηεο Δηαηξεέαο, Ϋρεη ηελ εμάο ζχλζεζε:
Ολνκαηεπώλπκν
Γεψξγηνο Γεκεηξένπ
ΑξηζηνηΫιεο
Ατβαιηψηεο
νθνθιάο
ΒειΪλεο
νθέα
ηαθΪθα
ΑλαζηΪζηνο
Αβξαληέλεο

Ηδηόηεηα

Έλαξμε
ζεηείαο

Λήμε
ζεηείαο

Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ
ΜΫινο

19/10/2010

6/9/2015

Αληηπξφεδξνο, Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο

18/10/2010

6/9/2015

Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο

6/9/2010

6/9/2015

Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο

18/10/2010

6/9/2015

Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο

19/10/2010

6/9/2015

18/10/2010

6/9/2015

19/10/2010

6/9/2015

ηπιηαλφο ηαπξέδεο

ΑλεμΪξηεην, Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο

ΑλαζηΪζηνο Καηζέξεο

ΑλεμΪξηεην, Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο

χληνκα βηνγξαθηθΪ ζεκεηψκαηα ησλ Μειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξεέαο, παξαηέζεληαη θαησηΫξσ:
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ΓΔΧΡΓΗΟ Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
πνχδαζε ζην Οηθνλνκηθφ ηκάκα ηεο Ννκηθάο ρνιάο Αζελψλ.
Ξεθέλεζε απφ θνηηεηάο ηελ επαγγεικαηηθά ηνπ θαξηΫξα θαη απφ ην 1984 δξαζηεξηνπνηάζεθε ζηνλ ηνκΫα
ησλ πξψησλ πιψλ ηεο ρεκηθάο βηνκεραλέαο, ηδξχνληαο δηθά ηνπ εηαηξεέα. Σν 1987 έδξπζε ηελ εηαηξεέα
Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ, κε αληηθεέκελν ηελ εκπνξέα θαη δηαλνκά ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ηεο νπνέαο
εέλαη Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο κΫρξη ζάκεξα. Δέλαη κΫηνρνο θαη Αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξεέαο
ΓΔΛΣΑ ΥΖΜΗΚΖ Α.Δ., θαζψο θαη Πξφεδξνο ηεο εηαηξεέαο Αλαθχθισζε πζθεπψλ πκκεηνρηθά Α.Δ.
AΡΗΣΟΣΔΛΖ Π. ΑΨΒΑΛΗΧΣΖ
πνχδαζε Υεκηθφο Μεραληθφο ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν.
Σελ δεθαεηέα ηνπ 1980 αζρνιάζεθε κε ηνλ εθνδηαζκφ πξψησλ πιψλ ηεο Διιεληθάο βπξζνδεςέαο. Απφ ην 1984
δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηελ αγνξΪ ησλ ρεκηθψλ. άκεξα εέλαη Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΓΔΛΣΑ
ΥΖΜΗΚΖ Α.Δ., εηαηξεέαο δηαλνκάο ρεκηθψλ πξψησλ πιψλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ Βαιθαλέσλ.
Αζρνιεέηαη απφ ην 1994 ζηνλ ρψξν ησλ επελδχζεσλ ζην ΥΑΑ θαη Ϋρεη δηαηειΫζεη κΫινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιένπ
ηεο ΑΗΟΛΗΚΖ Α.Δ. πκκεηΫρεη επέζεο σο κΫινο Γ.. ηεο ΛΫζρεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.

ΟΦΟΚΛΖ Β. ΒΔΛΑΝΖ
πνχδαζε νηθνλνκηθΪ ζηελ Αγγιέα.
Έρεη εξγαζηεέ ζε κεγΪιεο εκπνξηθΫο επηρεηξάζεηο. Γξαζηεξηνπνηεέηαη ζηνλ ρψξν ησλ ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ απφ ην 1985, Ϋρνληαο εηδηθεπζεέ ζηελ δεκηνπξγέα θαη δηαρεέξηζε δηθηχσλ δηαλνκάο θαη
ηερληθάο ππνζηάξημεο. ΓηαζΫηεη πνιπεηά πεέξα ζηελ δηνέθεζε επηρεηξάζεσλ, κε επηηπρά ζηαδηνδξνκέα σο
δηεπζπληηθφ ζηΫιερνο θαη εθηειεζηηθφ κΫινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ εηζεγκΫλεο εηαηξεέαο.
ΟΦΗΑ Α. ΗΑΦΑΚΑ
πνχδαζε ζην Pierce College.
Απφ ην 1987 εξγΪζηεθε ζηνλ ρξεκαηηζηεξηαθφ ρψξν, ζε δηΪθνξεο ζΫζεηο. ΜΫρξη ην 1995 ππάξμε Πξφεδξνο ηεο
ΚΔΡΓΧΟ ΔΡΜΖ θαη κΫρξη ην 2005 Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΑΣΣΗΚΖ ΚΔΡΓΧΟ ΔΡΜΖ, νπφηε θαη
εμαγνξΪζηεθε απφ ηελ EUROBANK. ΜΫρξη ην 2010 άηαλ χκβνπινο δηνέθεζεο ηεο EUROBANK
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ θαη ρξεκαηηζηεξηαθά εθπξφζσπνο ηεο.

ΑΝΑΣΑΗΟ Η. ΑΒΡΑΝΣΗΝΖ
Απνθνέηεζε απφ ηε Ννκηθά ρνιά Κνκνηελάο ην 1991.
Γηθεγφξνο Αζελψλ Παξ' Αξεέσ ΠΪγσ.
Δηδηθεχεηαη ζην δέθαην επηρεηξάζεσλ θαη ζηνλ εηαηξηθφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ.
Δέλαη κΫινο ηνπ Γ ηεο Αληηγξαθεηνθξαηηθάο Κέλεζεο θαη απφ ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 2011 αληηδάκαξρνο
αζηπλνκέαο, πνιενδνκέαο ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ θαη Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ.
ΣΔΛΗΟ Κ. ΣΑΤΡΗΓΖ
Δέλαη δηπισκαηνχρνο Μεραλνιφγνο ηνπ Πνιπηερλεένπ Επξέρεο κε κεηαπηπρηαθΫο ζπνπδΫο ζε Business
Administration θαη ΟηθνλνκηθΪ. Έρεη καθξΪ θαη πεηπρεκΫλε πνξεέα επαγγεικαηέα manager, ζε
θνξπθαέεο δηνηθεηηθΫο ζΫζεηο ζε πνιχ κεγΪιεο ΔιιεληθΫο βηνκεραλέεο (ΑΓΔΣ, ΑΗΓΑΗΟΝ
ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΖΡΗΑ Α.Δ., LAVIPHARM A.E., ΔΛΓΑ Α.Δ.). Σν 2006 ηηκάζεθε κε ην Βξαβεέν ηνπ
Έιιελα Quality Leader of the Year απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πνηφηεηαο.
Σν 1991 έδξπζε θαη απφ ηφηε δηνηθεέ ηελ Piscines Ideales, ηελ κεγαιχηεξε εηαηξεέα θαηαζθεπάο πηζέλσλ
ζηελ Δπξψπε. Τπφ ηελ εγεζέα ηνπ, ε Piscines Ideales Ϋρεη αλαδεηρζεέ σο εηαηξεέα πξφηππν ζηελ Ϊζθεζε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, Ϋρεη βξαβεπηεέ γηα ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ ζηελ Δπξψπε ην 2009
(εηαηξεέεο Ϋσο 500 Ϊηνκα) θαη ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ ζηελ ΔιιΪδα επέ ηξέα ζπλερφκελα
ρξφληα (2007 - 2009).
Δέλαη κΫινο πνιιψλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιέσλ θαη επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ (ΛΫζρε
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ΔΔΓΔ, ΔΒΔΑ, χλδεζκνο Franchise ΔιιΪδνο, Διιελν-ΑκεξηθΪληθν Δκπνξηθφ
Δπηκειεηάξην).
39

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.

ΑΝΑΣΑΗΟ Β. ΚΑΣΗΡΖ
πνχδαζε ζην νηθνλνκηθφ ηκάκα ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ.
Δπέ 31 ρξφληα εξγΪζηεθε ζηελ Δζληθά Αζθαιηζηηθά ζε δηΪθνξεο επηηειηθΫο ζΫζεηο φπσο ΣνκΫαο
Πξνζσπηθνχ, Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ ΔιΫγρνπ θαη απφ ην 1992 ζηνλ ΚιΪδν Αζθαιηζηηθνχ Πηζησηηθνχ
Κηλδχλνπ. Δπέζεο πξνΐζηαην ηεο λνκηθάο πξνζηαζέαο ηεο Δζληθάο Αζθαιηζηηθάο. Δθπξνζσπνχζε ηελ
Δζληθά Αζθαιηζηηθά ζηελ ICISA (Γηεζλάο Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ Πηζηψζεσλ).
Σνλ ηειεπηαέν ρξφλν ζπκκεηΫρεη ζε ΓηνηθεηηθΪ πκβνχιηα ειιεληθψλ επηρεηξάζεσλ.
ύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
Ζ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ, ε νπνέα εθιΫρζεθε θαηΪ ηε ζπλεδξέαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ηεο
Δηαηξεέαο ηεο 15-11-2010, απαξηέδεηαη απφ ηξέα (3) κε εθηειεζηηθΪ κΫιε ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 37 ηνπ
Ν. 3693/2008, θαη Ϋρεη ηελ αθφινπζε ζχλζεζε:
Ολνκαηεπώλπκν
ηπιηαλφο ηαπξέδεο
νθέα
ηαθΪθα
ΑλαζηΪζηνο
Αβξαληέλεο

Ηδηόηεηα
Πξφεδξνο, ΑλεμΪξηεην Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο
Γ..
ΜΫινο, Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο Γ..
ΜΫινο, Με Δθηειεζηηθφ ΜΫινο Γ..

Έλαξμε
ζεηείαο

Λήμε
ζεηείαο

18/10/2010

6/9/2015

18/10/2010

6/9/2015

19/10/2010

6/9/2015

Υσξέο λα κεηαβΪιινληαη ά λα κεηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ησλ νξγΪλσλ δηνέθεζεο πνπ
νξέδνληαη απφ ηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο, ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ εέλαη
επηθνξηηζκΫλε κε ηηο εμάο αξκνδηφηεηεο:
α) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζέαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο πιεξνθφξεζεο,
β) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ θαη ηνπ
ζπζηάκαηνο δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νξζάο ιεηηνπξγέαο ηεο κνλΪδαο
ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξεέαο,
γ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξεέαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειΫγρνπ ησλ αηνκηθψλ θαη ελνπνηεκΫλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ,
δ) ηελ επηζθφπεζε θαη παξαθνινχζεζε ζεκΪησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηάξεζε ηεο
αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αλεμαξηεζέαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηά, ηδηαηηΫξσο φζνλ αθνξΪ ηελ ηπρφλ παξνρά
ζηελ Δηαηξεέα Ϊιισλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηά.
Ζ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο πξνο ηε Γεληθά πλΫιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ
λφκηκνπ ειεγθηά γέλεηαη κεηΪ απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπάο ΔιΫγρνπ.
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Ο λφκηκνο ειεγθηάο νθεέιεη λα αλαθΫξεη ζηελ Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ θΪζε ζΫκα πνπ Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ
πνξεέα θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειΫγρνπ θαη λα επηδψζεη ηδηαέηεξε Ϋθζεζε κε ηηο
αδπλακέεο ηνπ ζπζηάκαηνο εζσηεξηθνχ ειΫγρνπ, ηδέσο, κε ηηο αδπλακέεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
Δληφο ηεο ρξάζεο 2010, ε Δπηηξνπά ΔιΫγρνπ ζπλεδξέαζε ηΫζζεξεηο (4) θνξΫο.
Αηγάιεσ, 29ε Μαξηίνπ 2011

Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Ο Δληεηαικέλνο ύκβνπινο

Γεώξγηνο Δπαγγ. Γεκεηξίνπ

Αξηζηνηέιεο Π. Ατβαιηώηεο

νθνθιήο Β. Βειάλεο

ΑΓΣ Ρ225253

ΑΓΣ ΑΒ576337

Α.Γ.Σ  564220/1997
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εκείωζε:

Σα παξαηηζΫκελα ζπγθξηηηθΪ ζηνηρεέα πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ γηα ηνλ φκηιν (1.1.2009 – 31.12.2009) δελ εέλαη
ζπγθξέζηκα κε απηΪ ηεο ηξΫρνπζαο πεξηφδνπ, δηφηη:
α) ΠεξηιακβΪλνπλ ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο θαηΪ 100% ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ
Α.Δ.Δ.Ζ.», ε νπνέα ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξΪ ηελ 29.01.2009 θαη Ϋπαπζε λα ελνπνηεέηαη ηελ 14.10.2011,
ιφγσ πψιεζεο ηεο,
(αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 4 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ)
α) Γελ πεξηιακβΪλνπλ ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο θαηΪ 100% ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Β.Δ.Δ.» θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηάο, ηα νπνέα ελζσκαηψζεθαλ απφ ηελ εκεξνκελέα εμαγνξΪο ηνπο,
14.10.2010.
(αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 4 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ)
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Ηζνινγηζκόο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ

Ο ΟΜΗΛΟ

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

6

16.497.801,03

1.978.018,53

17.790,37

33.383,88

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πΪγηα
Δπελδχζεηο ζε αθέλεηα

7

27.033.476,52

45.313,13

43.381,58

45.313,13

Άπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα

4, 8

13.358.728,53

4.708.594,19

2.267,41

3.986,42

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθΫο επηρεηξάζεηο

4, 9

0,00

2.850,01

23.100.000,00

7.452.850,01

ΓηαζΫζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα

10

971.176,00

0,00

710.000,00

0,00

ΠαξΪγσγα ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα

10

2.290.000,00

0,00

2.290.000,00

0,00

ΓεζκεπκΫλνη ινγαξηαζκνέ θαηαζΫζεσλ

11

2.257.431,12

2.250.000,00

2.257.431,12

2.250.000,00

Αλαβαιιφκελε απαέηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο

23

718.208,89

370.000,00

224.992,68

0,00

ΛνηπΫο απαηηάζεηο

12

52.727,30

34.475,37

15.719,36

15.719,36

63.179.549,39

9.389.251,23

28.661.582,52

9.801.252,80

1.093.304,99

2.705.558,25

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΑπνζΫκαηα

13

12.705.036,71

8.539.824,34

ΠειΪηεο

14

22.732.664,41

15.757.097,36

465.612,58

5.133.407,76

ΠξνθαηαβνιΫο θαη ινηπΫο απαηηάζεηο

15

5.398.919,57

744.799,73

1.918.443,98

259.300,42

ΓηαζΫζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα

10

203.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.584,74

0,00

1.584,74

16

4.222.591,05

1.791.744,00

1.194.459,39

527.334,47

ΥξεκαηννηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ζηελ εχινγε αμέα κΫζσ απνηειεζκΪησλ
ΣακηαθΪ δηαζΫζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

45.262.811,74

26.835.050,17

4.671.820,94

8.627.185,64

108.442.361,13

36.224.301,40

33.333.403,46

18.428.438,44

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ
Μ εηνρηθφ θεθΪιαην

17

17.860.458,40

11.383.200,00

17.860.458,40

11.383.200,00

ΤπΫξ ην Ϊξηην

17

1.252.228,07

327.190,07

1.252.228,07

327.190,07

7.132,90

0,00

0,00

0,00

ΑπνζεκαηηθΪ εχινγεο αμέαο
ΛνηπΪ ΑπνζεκαηηθΪ

18

ΑπνηειΫζκαηα εηο λΫνλ
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο

1.009.748,06

1.033.872,16

1.007.748,06

1.007.748,06

-4.622.316,09

-691.261,40

-2.680.152,14

-1.289.477,56

15.507.251,34

12.053.000,83

17.440.282,39

11.428.660,57

428.323,80

0,00

-

-

15.935.575,14

12.053.000,83

17.440.282,39

11.428.660,57

500.000,00

2.386,80

500.000,00

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΓΪλεηα

19

16.632.173,11

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο

20

3.431.544,43

0,00

0,00

0,00

ΠξνβιΫςεηο γηα παξνρΫο ζηνπο εξγαδφκελνπο

21

397.446,81

449.666,00

59.743,27

334.770,00

ΛνηπΫο πξνβιΫςεηο

22

498.962,00

312.962,00

120.000,00

96.000,00

Αλαβαιιφκελε ππνρξΫσζε θφξνπ εηζνδάκαηνο

23

2.276.110,84

742.794,47

0,00

0,00

ΛνηπΫο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνέ ινγαξηαζκνέ

24

2.470.350,00

1.939.400,00

2.000.000,00

1.935.000,00

25.706.587,19

3.944.822,47

2.182.130,07

2.865.770,00

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΠξνκεζεπηΫο

25

Βξαρππξφζεζκα δΪλεηα

11.462.644,58

6.054.652,19

822.373,38

2.570.650,92

39.078.391,68

12.069.278,63

1.500.000,00

500.000,00

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζΫζκσλ δαλεέσλ

19

2.185.028,68

0,00

0,00

Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο

20

194.053,71

0,00

0,00

ΣξΫρσλ θφξνο εηζνδάκαηνο

23

40.723,93

146.460,02

16.123,09

0,00

ΛνηπΫο ππνρξεψζεηο & κεηαβαηηθνέ ινγαξηαζκνέ

26

13.839.356,22

1.956.087,26

11.372.494,53

1.063.356,95

66.800.198,80

20.226.478,10

13.710.991,00

4.134.007,87

92.506.785,99

24.171.300,57

15.893.121,07

6.999.777,87

108.442.361,13

36.224.301,40

33.333.403,46

18.428.438,44

ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο

1.1 - 31.12.2010

Κχθινο Δξγαζηψλ (Πσιάζεηο)
Κφζηνο Πσιάζεσλ
Μηθηά Απνηειέζκαηα
Άιια Ϋζνδα
Έμνδα δηαζΫζεσο & δηνηθάζεσο
Άιια Ϋμνδα

Ο ΟΜΗΛΟ

31
29, 30
32

ύλνιν

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1.1 - 31.12.2009

1.1 - 31.12.2010

1.1 - 31.12.2009

30.829.326,03

35.413.587,76

3.798.392,60

10.430.201,78

-23.354.941,39

-24.518.694,68

-3.199.576,05

-6.998.101,13

7.474.384,64

10.894.893,08

598.816,55

3.432.100,65

1.976.062,23

5.995.947,74

1.095.955,27

5.760.675,12

-14.225.694,04

-13.291.898,68

-4.652.987,45

-5.538.427,81

-802.375,54

-1.436.243,84

-227.543,35

-848.453,68

-5.577.622,71

2.162.698,30

-3.185.758,98

2.805.894,28

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ)

33

-1.883.336,21

-1.204.267,09

-45.935,18

-386.963,56

Εεκέεο απνκεέσζεο ζπγαηξηθψλ

4

-2.850,01

0,00

-2.850,01

0,00

Εεκέεο πψιεζεο ζπγαηξηθψλ

4

-655.000,00

0,00

-655.000,00

0,00

Εεκέεο απνκεέσζεο ππεξαμέαο ζπγαηξηθψλ

8

0,00

-850.000,00

0,00

-850.000,00

Εεκέεο απνκεέσζεο ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ

8

-569.923,45

0,00

0,00

0,00

2.413,88

0,00

0,00

0,00

ΚΫξδε / (δεκέεο) απφ ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα
ΚΫξδε / (δεκέεο) απφ παξΪγσγα ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα

10

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδάκαηνο

23

2.290.000,00

0,00

2.290.000,00

0,00

-6.396.318,50

108.431,21

-1.599.544,17

1.568.930,72

169.981,55

97.123,29

208.869,59

-121.744,66

-6.226.336,95

205.554,50

-1.390.674,58

1.447.186,06

-6.154.395,91

205.554,50

-1.390.674,58

1.447.186,06

Καζαξά θέξδε / (δεκίεο) πεξηόδνπ
κεηά από θόξνπο (α)
Καηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηάηεο κεηξηθάο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθέαο

-71.941,04

0,00

-

-

-6.226.336,95

205.554,50

-1.390.674,58

1.447.186,06

Αλαπξνζαξκνγά ζηελ εχινγε αμέα (θαζαξά απφ αλαβαιιφκελν θφξν)

7.132,90

0,00

0,00

0,00

Πξνζαξκνγά αλαβαιιφκελνπ θφξνπ απνζεκαηηθψλ

6.235,89

0,00

0,00

0,00

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα, κεηά από θόξνπο (β)

13.368,79

0,00

0,00

0,00

-6.212.968,16

205.554,50

-1.390.674,58

1.447.186,06

-6.141.027,12

205.554,50

-1.390.674,58

1.447.186,06

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα:

πγθεληξσηηθά πλνιηθά Δηζνδήκαηα
κεηά από θόξνπο (α)+(β)
Καηαλέκνληαη ζε:
- Ηδηνθηάηεο κεηξηθάο
- Γηθαηψκαηα κεηνςεθέαο

-71.941,04

0,00

-

-

-6.212.968,16

205.554,50

-1.390.674,58

1.447.186,06

-0,1622

0,0061

-0,0367

0,0432

Κέξδε / (δεκηέο) θαηά κεηνρή, πνπ
αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
- Βαζηθά ζε ΔΤΡΩ
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίωλ Κεθαιαίωλ Οκίινπ
Γηαθνξά από
Απνζεκαηηθά
Άιια
έθδνζε κεηνρώλ
Δύινγεο
απνζεκαηηθά
ππέξ ην άξηην
Αμίαο
11.383.200,00
327.190,07
0,00 1.009.748,06
Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Τπόινηπν ηελ 1.1.2009
ΑπνηειΫζκαηα πεξηφδνπ

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

205.554,50

0,00
0,00

0,00

24.124,10

-24.124,10

0,00

Τπόινηπν ηελ 31.12.2009

11.383.200,00

327.190,07

0,00 1.033.872,16

-691.261,40

0,00 12.053.000,83

Τπόινηπν ηελ 1.1.2010

11.383.200,00

327.190,07

0,00 1.033.872,16

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ

0,00

0,00

0,00 12.053.000,83
-71.941,04 -6.226.336,95

7.132,90

6.235,89

13.368,79

7.132,90

0,00 -6.148.160,02

-71.941,04 -6.212.968,16
500.264,84

Γηαθνπά ελζσκΪησζεο ζπγαηξηθάο ιφγσ πψιεζεο

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ δηα κεηαηξνπάο νκνινγηαθνχ δαλεένπ ζε κεηνρΫο
Τπόινηπν ηελ 31.12.2010

205.554,50

-691.261,40

Γηθαηψκαηα κεηνςεθέαο πξψηεο ελζσκΪησζεο ζπγαηξηθψλ

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ δηα θεθαιαηνπνέεζεο ππνρξεψζεσλ

0,00

-6.154.395,91

ΑπνηειΫζκαηα πεξηφδνπ
ΛνηπΪ ζπλνιηθΪ εηζνδάκαηα πεξηφδνπ

205.554,50

0,00

0,00

ΜεηαθνξΫο ζε απνζεκαηηθΪ

0,00

ύλνιν

0,00 11.847.446,33

205.554,50

ΛνηπΪ ζπλνιηθΪ εηζνδάκαηα πεξηφδνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ

Τπόινηπν
Κεξδώλ εηο
λένλ
-872.691,80

-24.124,10

2.217.105,33

187.000,00

500.264,84
2.192.981,23
187.000,00

6.290.258,40

925.038,00

17.860.458,40

1.252.228,07

7.215.296,40
7.132,90 1.009.748,06 -4.622.316,09

428.323,80 15.935.575,14
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίωλ Δηαηξείαο

Γηαθνξά από
Απνζεκαηηθά
Τπόινηπν
Άιια
έθδνζε κεηνρώλ
Δύινγεο
Κεξδώλ εηο
απνζεκαηηθά
ππέξ ην άξηην
Αμίαο
λένλ
11.383.200,00
327.190,07
0,00 1.007.748,06 -2.736.663,62

9.981.474,51

1.447.186,06

1.447.186,06

Μεηνρηθό
Κεθάιαην

Τπόινηπν ηελ 1.1.2009
ΑπνηειΫζκαηα πεξηφδνπ
ΛνηπΪ ζπλνιηθΪ εηζνδάκαηα πεξηφδνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ

0,00

ύλνιν

0,00

0,00

0,00 1.447.186,06

1.447.186,06

0,00

0,00

Τπόινηπν ηελ 31.12.2009

11.383.200,00

327.190,07

0,00 1.007.748,06 -1.289.477,56 11.428.660,57

Τπόινηπν ηελ 1.1.2010

11.383.200,00

327.190,07

0,00 1.007.748,06 -1.289.477,56 11.428.660,57

ΑπνηειΫζκαηα πεξηφδνπ

-1.390.674,58 -1.390.674,58

ΛνηπΪ ζπλνιηθΪ εηζνδάκαηα πεξηφδνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα πεξηόδνπ
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ δηα θεθαιαηνπνέεζεο ππνρξεψζεσλ
Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ δηα κεηαηξνπάο νκνινγηαθνχ δαλεένπ ζε κεηνρΫο
Τπόινηπν ηελ 31.12.2010

0,00

0,00

187.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00 -1.390.674,58

-1.390.674,58
187.000,00

6.290.258,40

925.038,00

7.215.296,40

17.860.458,40

1.252.228,07

0,00 1.007.748,06 -2.680.152,14 17.440.282,39
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Ο  κηινο

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ

1.1 - 31.12.2010

1.1 - 31.12.2009

-6.396.318,50

108.431,21

488.186,39
0,00
-551.587,83
267.174,94
1.883.336,21

398.728,53
850.000,00
1.170.069,38
-31.795,17
-5.373.881,80
1.244.467,15

3.777.532,30
14.078.637,67
-9.165.430,05

1.155.648,31
421.055,22
-3.273.276,86

-2.103.874,74
-123.198,22
2.154.458,17

-1.281.798,94
-379.597,21
-4.991.950,18

-7.421.374,74
-339.815,45
546,68
220.538,53
0,00
-7.540.104,98

115.888,64
-67.432,52
8.497.698,40
17.612,80
11.961,49
8.575.728,81

7.402.296,40
414.197,46
0,00
0,00
0,00
7.816.493,86

0,00
2.393.548,08
-2.000.000,00
-4.853.977,12
-250.000,00
-4.710.429,04

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

2.430.847,05

-1.126.650,41

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ

1.791.744,00

2.918.394,41

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

4.222.591,05

1.791.744,00

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΑπνηειΫζκαηα πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
ΑπνζβΫζεηο
Απνκεηψζεηο ελζσκΪησλ & Ϊπισλ παγέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
ΠξνβιΫςεηο
πλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο
ΑπνηειΫζκαηα (Ϋζνδα, Ϋμνδα, θΫξδε θαη δεκηΫο) επελδπηηθάο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνέ ηφθνη θαη ζπλαθά Ϋμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μεέσζε / (αχμεζε) απνζεκΪησλ
Μεέσζε / (αχμεζε) απαηηάζεσλ
(Μεέσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνέ ηφθνη θαη ζπλαθά Ϋμνδα θαηαβεβιεκΫλα
ΚαηαβιεκΫλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
ΑγνξΪ ελζψκαησλ θαη Ϊυισλ παγέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
ΔηζπξΪμεηο απφ πσιάζεηο ελζψκαησλ θαη Ϊυισλ παγέσλ
Σφθνη εηζπξαρζΫληεο
Μεξέζκαηα εηζπξαρζΫληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΔηζπξΪμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθΪιαηνπ
ΔηζπξΪμεηο απφ εθδνζΫληα / αλαιεθζΫληα δΪλεηα
Δμνθιάζεηο δαλεέσλ
Δμνθιάζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθΫο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
Μεξέζκαηα πιεξσζΫληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
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Ζ Δηαηξεία

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ πεξηόδνπ

1.1 - 31.12.2010

1.1 - 31.12.2009

-1.599.544,17

1.568.930,72

17.264,33
0,00
-805.831,27

120.512,34
0,00
1.694.025,30

-1.815.935,82
254.346,45

-5.374.477,99
414.803,60

1.612.253,26
3.150.596,15
-732.256,09

1.760.203,87
733.955,97
-2.197.672,67

-255.580,94
-25.718,55
-200.406,65

-461.261,74
-72.393,70
-1.813.374,30

-7.218.625,26
-247,58
546,68
181.174,53
0,00
-7.037.151,63

-1.365.000,00
-7.824,88
8.494.337,97
17.612,80
11.961,49
7.151.087,38

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

0,00
0,00
-2.000.000,00
-4.853.977,12
0,00
-6.853.977,12

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

667.124,92

-1.516.264,04

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ

527.334,47

2.043.598,51

1.194.459,39

527.334,47

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΑπνηειΫζκαηα πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
ΑπνζβΫζεηο
Απνκεηψζεηο ελζσκΪησλ & Ϊπισλ παγέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
ΠξνβιΫςεηο
πλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο
ΑπνηειΫζκαηα (Ϋζνδα, Ϋμνδα, θΫξδε θαη δεκηΫο) επελδπηηθάο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνέ ηφθνη θαη ζπλαθά Ϋμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μεέσζε / (αχμεζε) απνζεκΪησλ
Μεέσζε / (αχμεζε) απαηηάζεσλ
(Μεέσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνέ ηφθνη θαη ζπλαθά Ϋμνδα θαηαβεβιεκΫλα
ΚαηαβιεκΫλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
ΑγνξΪ ελζψκαησλ θαη Ϊυισλ παγέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
ΔηζπξΪμεηο απφ πσιάζεηο ελζψκαησλ θαη Ϊυισλ παγέσλ
Σφθνη εηζπξαρζΫληεο
Μεξέζκαηα εηζπξαρζΫληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΔηζπξΪμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθΪιαηνπ
ΔηζπξΪμεηο απφ εθδνζΫληα / αλαιεθζΫληα δΪλεηα
Δμνθιάζεηο δαλεέσλ
Δμνθιάζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθΫο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα)
Μεξέζκαηα πιεξσζΫληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

Οη αθόινπζεο ζεκεηώζεηο (ζει. 49 έωο 109) απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηωλ εηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεωλ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010.
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
1.

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ όκηιν

Ζ Δηαηξεέα ηδξχζεθε ζηηο 25 Μαΐνπ 1987 (ΦΔΚ 1924/3.7.1987) κε ηελ επσλπκέα ―ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΚΑΗ
ΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ‖.
Με ηελ απφ 2 Μαξηένπ 2007 Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ, απνθαζέζζεθε ε αιιαγά ηεο ηφηε
επσλπκέαο ηεο εηαηξεέαο, απφ «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ» θαη δ.η. «Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Α.Δ.- DELONGHI.» ζε «VELL INTERNATIONAL GROUP
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ» θαη δ.η. «VELL GROUP A.E.».
Με ηελ απφ 15 Ννεκβξένπ 2010 Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ, απνθαζέζζεθε ε αιιαγά ηεο επσλπκέαο
ηεο εηαηξεέαο, απφ «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ» θαη δ.η. «VELL GROUP A.E.» ζε «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
θαη δ.η. «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ A.E.Δ.».
Ζ αξρηθά Ϋδξα ηεο Δηαηξεέαο άηαλ ν Γάκνο Κνξπδαιινχ Αηηηθάο. Με ηελ Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30εο
Ηνπλένπ 1992 ε Ϋδξα ηεο εηαηξεέαο κεηαθΫξζεθε ζην Γάκν Μεηακφξθσζεο Αηηηθάο.
Ζ ζεκεξηλά Ϋδξα ηεο εηαηξεέαο, κε βΪζε ηελ απφ 15 Ννεκβξένπ 2010 Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ,
εέλαη ν Γάκνο ΑηγΪιεσ Αηηηθάο, Κεθηζνχ 6, ΣΚ 122 42, ηει. 210 5386400.
Ζ Δηαηξεέα εέλαη θαηαρσξεκΫλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο κε αξηζκφ
15353/06/Β/87/07 θαη ε δηΪξθεηΪ ηεο νξέζζεθε κΫρξη 31.12.2080.
Οη κεηνρΫο ηεο εηαηξεέαο εέλαη θνηλΫο νλνκαζηηθΫο θαη εηζεγκΫλεο ζην Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην
κεηνρηθφ ηεο θεθΪιαην αλΫξρεηαη ζάκεξα ζε € 17.860.458,40, δηαηξνχκελν ζε 52.530.760 θνηλΫο νλνκαζηηθΫο
κεηνρΫο αμέαο εθΪζηεο € 0,34.
Ζ Δηαηξεέα αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηελ εηζαγσγά, ρνλδξηθά πψιεζε θαη δηαλνκά δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
θαη κηθξνζπζθεπψλ νηθηαθάο ρξάζεο θαζψο θαη ησλ πΪζεο θχζεσο αλαισζέκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο, θαζψο
θαη κε ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο θαη ηερληθάο εμππεξΫηεζεο ησλ εκπνξεπκΪησλ. χκθσλα κε ηελ
θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα αλάθεη ζηνλ θιΪδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ,
ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» (ΚιΪδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03).
Ζ χλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηξΫρνπζαο ρξάζεο (2010), εέρε σο εμάο:
Ολνκαηεπώλπκν
Κσλ/λνο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ
Γεκάηξηνο ΜΪξθνπ ηνπ ΝηθνιΪνπ
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ
Δπηχρηνο ΕεηνπληΪηεο ηνπ ΛνπθΪ
ΑζελΪ Υαξέησλ ηνπ ππξέδσλα
Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο ηνπ ΣαμηΪξρνπ
Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ
Παλαγηψηεο ΑδακΪληηνο Ραδηθφπνπινο ηνπ Νηθνι.

Θέζε ζην Γ..
Πξφεδξνο
Γ/λσλ χκβνπινο
Αληηπξφεδξνο
Αληηπξφεδξνο,
ΜΫινο
ΜΫινο
ΜΫινο
ΜΫινο

Μέινο
Με εθηειεζηηθφ
Δθηειεζηηθφ
Δθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ

Με ηελ απφ 16/6/2010 απφθαζε ηεο Σαθηηθάο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, εμειΫγε λΫν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνένπ ε ζχλζεζε εέρε σο εμάο:
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Ολνκαηεπώλπκν
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ ΥαξΪιακπνπ
Γεκάηξηνο ΜΪξθνπ ηνπ ΝηθνιΪνπ
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ
Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ Γεσξγένπ
ΑζελΪ Υαξέησλ ηνπ ππξέδσλα
Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο ηνπ ΣαμηΪξρνπ
Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ

Θέζε ζην Γ..
Πξφεδξνο
Γ/λσλ χκβνπινο
Αληηπξφεδξνο
ΜΫινο
ΜΫινο
ΜΫινο
ΜΫινο

Μέινο
Με εθηειεζηηθφ
Δθηειεζηηθφ
Δθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ

Με ηελ απφ 6/9/2010 απφθαζε ηεο A‘ Δπαλαιεπηηθάο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο,
εθιΫρζεθε λΫν επηακειΫο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνένπ ε ζχλζεζε εέρε σο εμάο:
Ολνκαηεπώλπκν
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ ΥαξΪιακπνπ
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ
Μηραάι Κσλζηαληηλέδεο ηνπ Γεσξγένπ
ΑζελΪ Υαξέησλ ηνπ ππξέδσλα
Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ Γεσξγένπ
Νηθφιανο ΣζνπηζΪλεο ηνπ ΣαμηΪξρνπ
Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ

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

Μέινο
Δθηειεζηηθφ
Δθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ

Σελ 18/10/2010, κεηΪ ηελ παξαέηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη ηελ εθινγά λΫσλ γηα
αληηθαηΪζηαζά ηνπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζπγθξνηάζεθε ζε ζψκα θαη ε λΫα ζχλζεζε ηνπ εέρε σο εμάο:
Ολνκαηεπώλπκν
Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο ηνπ ΥαξΪιακπνπ
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ
ΑξηζηνηΫιεο Ατβαιηψηεο ηνπ Παληειά
νθέα ηαθΪθα ηνπ Αλαζηαζένπ
Γεκάηξηνο Καξβνπληδάο ηνπ Γεσξγένπ
ηπιηαλφο ηαπξέδεο ηνπ Κσλζηαληέλνπ
Κσλ/λνο ΣδΫιινο ηνπ Γεκεηξένπ

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

Μέινο
Δθηειεζηηθφ
Δθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ

Σελ 19/10/2010, κεηΪ ηελ παξαέηεζε ηξηψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ θαη ηελ εθινγά λΫσλ γηα
αληηθαηΪζηαζά ηνπο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαζπγθξνηάζεθε ζε ζψκα θαη ε λΫα ζχλζεζε ηνπ εέρε σο εμάο:
Ολνκαηεπώλπκν
Γεψξγηνο Γεκεηξένπ ηνπ ΔπαγγΫινπ
ΑξηζηνηΫιεο Ατβαιηψηεο ηνπ Παληειά
νθνθιάο ΒειΪλεο ηνπ Βαζηιεένπ
νθέα ηαθΪθα ηνπ Αλαζηαζένπ
ΑλαζηΪζηνο Αβξαληέλεο ηνπ ΗσΪλλε
ηπιηαλφο ηαπξέδεο ηνπ Κσλζηαληέλνπ
ΑλαζηΪζηνο Καηζέξεο ηνπ Βαζηιεένπ

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

Μέινο
Δθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
Με εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ
ΑλεμΪξηεην, κε εθηειεζηηθφ
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Οη παξαπΪλσ αληηθαηαζηΪζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο 18/10/2010 θαη 19/10/2010
εγθξέζεθαλ απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο ηελ 15/11/2010.
Ζ ζεηεέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ εέλαη πεληαεηάο θαη ζα δηαξθΫζεη απφ ηεο εθινγάο ηνπ ηελ 6/9/2010 κΫρξη
ηελ 6/09/2015.
Οη εηάζηεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 2010, Ϋρνπλ εγθξηζεέ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο
εηαηξεέαο ηελ 29ε Μαξηίνπ 2011.
2.

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ

Οη εηάζηεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο (εηαηξηθΫο θαη ελνπνηεκΫλεο) ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Ϋρνπλ
θαηαξηηζηεέ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΑλαθνξΪο (θαη ησλ δηεξκελεηψλ πνπ Ϋρνπλ
εθδνζεέ απφ ηελ Δπηηξνπά Γηεξκελεηψλ), φπσο απηΪ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ θαη Ϋρνπλ πηνζεηεζεέ απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε κΫρξη ηελ 31.12.2010.
Οη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο ησλ ζηνηρεέσλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηα νπνέα εκθαλέδνληαη ζηελ εχινγε αμέα ηνπο, (ηα νπνέα πεξηγξΪθνληαη ζηηο εκεηψζεηο
ησλ Οηθνλνκηθψλ ΚαηαζηΪζεσλ).
Οη ΟηθνλνκηθΫο ΚαηαζηΪζεηο πνπ παξνπζηΪδνληαη Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζχκθσλα κε ηελ αξρά ηεο ζπλΫρεηαο ηεο
επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο.
Οη ινγηζηηθΫο αξρΫο πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζέα θαη παξνπζέαζε ησλ εηεζέσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηΪζεσλ ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 2010 θαη πεξηγξΪθνληαη θαησηΫξσ, Ϋρνπλ εθαξκνζζεέ ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ
παξνπζηΪδνληαη.

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο:
πγθεθξηκΫλα λΫα πξφηππα, ηξνπνπνηάζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελεέεο πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ, εέλαη ππνρξεσηηθΪ γηα
ινγηζηηθΫο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο παξνχζαο ρξάζεο ά κεηαγελΫζηεξα. Ζ εθηέκεζε ηνπ
Οκέινπ ζρεηηθΪ κε ηελ επέδξαζε απφ ηελ εθαξκνγά απηψλ ησλ λΫσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηάζεσλ θαη δηεξκελεηψλ
Ϋρεη σο αθνινχζσο:
2.1 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2010
ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Δθαξκφδεηαη γηα εηάζηεο ινγηζηηθΫο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ά κεηΪ ηελ 1ε Ηνπιένπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ)
αξηζ. 494/2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 3εο Ηνπλένπ 2009, L 149 - 12.6.2009]
Σν ηξνπνπνηεκΫλν ΓΛΠ 27 απαηηεέ ζπλαιιαγΫο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγΫο πνζνζηψλ ζπκκεηνράο ζε ζπγαηξηθά λα
θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξά ζΫζε. ΔπηπιΫνλ, ην ηξνπνπνηεκΫλν πξφηππν κεηαβΪιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο
δεκέεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθά εηαηξεέα θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειΫγρνπ ζπγαηξηθάο. Ζ Ϋγθξηζε
ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ζην ΓΛΠ 27 ζπλεπΪγεηαη ηξνπνπνηάζεηο ζηα δηεζλά πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθάο αλαθνξΪο
(ΓΠΥΑ) 1, ΓΠΥΑ 4, ΓΠΥΑ 5, ΓΛΠ 1, ΓΛΠ 7, ΓΛΠ 14, ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28, ΓΛΠ 31, ΓΛΠ 32, ΓΛΠ 33, ΓΛΠ 39
θαη ζηε δηεξκελεέα 7 ηεο Μφληκεο Δπηηξνπάο Γηεξκελεηψλ (ΜΔΓ) πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ ε ζπλΫπεηα
κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.
Ζ Δηαηξεέα θαη ν κηινο εθαξκφδνπλ φιεο ηηο αιιαγΫο ησλ αλσηΫξσ πξνηχπσλ γηα ηηο απνθηάζεηο θαη ζπλαιιαγΫο κε
κεηφρνπο κεηνςεθέαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ 2010.
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ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Δθαξκφδεηαη γηα εηάζηεο ινγηζηηθΫο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ά κεηΪ ηελ 1ε Ηνπιένπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ)
αξηζ. 495/2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 3εο Ηνπλένπ 2009, L 149 - 12.6.2009]
Σν αλαζεσξεκΫλν ΓΠΥΑ 3 εηζΪγεη κηα ζεηξΪ αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξάζεσλ νη νπνέεο
ζα επεξεΪζνπλ: α) Σν πνζφ ηεο ππεξαμέαο πνπ πξνθχπηεη, β) Σα απνηειΫζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ
νπνέα πξαγκαηνπνηεέηαη ε απφθηεζε επηρεηξάζεσλ θαη γ) Σα κειινληηθΪ απνηειΫζκαηα. ΑπηΫο νη αιιαγΫο
πεξηιακβΪλνπλ: α) ΠαξΫρνπλ ηελ δπλαηφηεηα επηινγάο, ζε θΪζε ζπλΫλσζε επηρεηξάζεσλ, ν απνθηψλ λα επηκεηξΪ
ηπρφλ κε ειΫγρνπζα ζπκκεηνρά ζηνλ απνθηψκελν εέηε ζηελ εχινγε αμέα εέηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ ηνπο επέ ηεο
κε ειΫγρνπζαο ζπκκεηνράο, ησλ θαζαξψλ αλαγλσξέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ηνπ απνθηψκελνπ. β) Σελ
θαηαρψξηζε ζηα απνηειΫζκαηα, δαπαλψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη γ) Σελ θαηαρψξηζε ζηα
απνηειΫζκαηα, κεηαγελΫζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμέα ηνπ ελδερφκελνπ ηηκάκαηνο. Ζ Ϋγθξηζε ηνπ
αλαζεσξεκΫλνπ ΓΠΥΑ 3 ζπλεπΪγεηαη ηξνπνπνηάζεηο ζηα ΓΠΥΑ 1, ΓΠΥΑ 2, ΓΠΥΑ 7, ζηα Γηεζλά ΛνγηζηηθΪ
Πξφηππα (ΓΛΠ) 12, ΓΛΠ 16, ΓΛΠ 28, ΓΛΠ 32, ΓΛΠ 33, ΓΛΠ 34, ΓΛΠ 36, ΓΛΠ 37, ΓΛΠ 38, ΓΛΠ 39 θαη ζηε
δηεξκελεέα 9 ηεο Δπηηξνπάο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθάο ΑλαθνξΪο (ΔΓΓΠΥΑ)
πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζηεέ ε ζπλΫπεηα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.
Ζ Δηαηξεέα θαη ν κηινο εθαξκφδνπλ φιεο ηηο αιιαγΫο ησλ αλσηΫξσ πξνηχπσλ γηα ηηο
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξένπ 2010.

απνθηάζεηο πνπ

ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31 ε
Γεθεκβξένπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1136/2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 25εο Ννεκβξένπ 2009, L 311/6 26.11.2009]
Οη ηξνπνπνηάζεηο ηνπ πξνηχπνπ απνζθνπνχλ ζην λα θαηαζηάζνπλ επρεξΫζηεξε ηε ρξάζε ηνπ θαη ηελ ηξνπνπνέεζά
ηνπ κειινληηθΪ. ΔπηπιΫνλ, δηαγξΪθνληαη απφ ην πξφηππν κεξηθΫο παξσρεκΫλεο κεηαβαηηθΫο θαζνδεγάζεηο θαη
πεξηιακβΪλνληαη κεξηθΫο άζζνλνο ζεκαζέαο αλαδηαηππψζεηο. Οη νπζηαζηηθΫο απαηηάζεηο παξακΫλνπλ
ακεηΪβιεηεο.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31 ε
Γεθεκβξένπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 244/2010 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 23εο Μαξηένπ 2010, L 77/42 24.3.2010]
Ζ ηξνπνπνέεζε ηνπ ΓΠΥΑ 2 δηεπθξηλέδεη ηε ινγηζηηθά κεηαρεέξηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ βαζέδνληαη ζηελ αμέα
ησλ κεηνρψλ, ζηηο νπνέεο ν πΪξνρνο αγαζψλ ά ππεξεζηψλ πιεξψλεηαη ηνηο κεηξεηνέο θαη ε ππνρξΫσζε
αλαιακβΪλεηαη απφ Ϊιιε νληφηεηα ηνπ νκέινπ (ζπλαιιαγΫο νκέισλ νη νπνέεο αθνξνχλ παξνρΫο πνπ εμαξηψληαη
απφ ηελ αμέα ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλέδνληαη ζε κεηξεηΪ). Δπηπξφζζεηα κε ηνλ αλσηΫξσ θαλνληζκφ ε
Γηεξκελεέα 8 θαη ε Γηεξκελεέα 11 ηεο Δπηηξνπάο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθάο
ΑλαθνξΪο (ΔΓΓΠΥΑ), πνπ αλαθΫξνληαη ζην ΓΠΥΑ 2 «ΠαξνρΫο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμέα ησλ Μεηνρψλ»,
απαιεέθνληαη.
Ζ ηξνπνπνέεζε απηά δελ επεξεΪδεη ηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ.
ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 30 ε
Ηνπλένπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 839/2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 15εο επηεκβξένπ ηνπ 2009, L 244/6 16.9.2009]
Ζ παξνχζα ηξνπνπνέεζε απνζαθελέδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα Ϋπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκΫλεο
πεξηπηψζεηο, νη αξρΫο πνπ θαζνξέδνπλ θαηΪ πφζν Ϋλαο αληηζηαζκηδφκελνο θέλδπλνο ά ηκάκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ
εκπέπηεη ζην πεδέν εθαξκνγάο ηεο ινγηζηηθάο αληηζηΪζκηζεο.
Δπεηδά ε Δηαηξεέα θαη ν κηινο δελ αθνινπζνχλ ινγηζηηθά αληηζηΪζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39, ε ηξνπνπνέεζε
απηά δελ εθαξκφδεηαη.
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ΔΓΓΠΥΑ 12 «Γηαθαλνληζκνί γηα ηελ παξνρή δεκόζηαο ππεξεζίαο»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 30ε
Μαξηένπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 254 /2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 25εο Μαξηένπ ηνπ 2009, L 80/5 26.3.2009]
Ζ δηεξκελεέα αλαθΫξεηαη ζηηο εηαηξεέεο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζε ζπκθσλέεο (δηαθαλνληζκνχο) παξαρψξεζεο
δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Σν δηεζλΫο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθάο αλαθνξΪο (IFRS) 1, ε IFRIC 4 θαη ε δηεξκελεέα 29
ηεο κφληκεο επηηξνπάο δηεξκελεηψλ (ΜΔΓ-SIC) ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξνζΪξηεκα Β ηεο IFRIC 12 φπσο
αλαθΫξεηαη ζην παξΪξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ δηεξκελεέα απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα θαη ζηνλ κηιν.
ΔΓΓΠΥΑ 15 «πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31ε
Γεθεκβξένπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 636 /2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 22εο Ηνπιένπ ηνπ 2009, L 191/5 23.7.2009]
Ζ δηεξκελεέα δηεπθξηλέδεη θαη θαζνδεγεέ ζρεηηθΪ κε ην πφηε πξΫπεη λα αλαγλσξέδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηα
Ϋζνδα απφ ηελ θαηαζθεπά αθηλάησλ, θαη εηδηθφηεξα, εΪλ κηα ζχκβαζε θαηαζθεπάο εκπέπηεη ζην πεδέν εθαξκνγάο
ηνπ Γ.Λ.Π. 11 πκβΪζεηο Καηαζθεπάο ά ηνπ Γ.Λ.Π. 18 Έζνδα.
Ζ δηεξκελεέα απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα θαη ζηνλ κηιν.
ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 30ε
Ηνπλένπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 460 /2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 4εο Ηνπλένπ ηνπ 2009, L 139/6 - 5.6.2009]
Ζ δηεξκελεέα Ϋρεη εθαξκνγά ζε κέα νηθνλνκηθά νληφηεηα πνπ αληηζηαζκέδεη ηνλ θέλδπλν μΫλνπ λνκέζκαηνο πνπ
πξνθχπηεη απφ θαζαξά επΫλδπζε ηεο ζε εθκεηΪιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξνέ ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθά
αληηζηΪζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεέα παξΫρεη νδεγέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν κέα
νηθνλνκηθά νληφηεηα πξΫπεη λα θαζνξέζεη ηα πνζΪ πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα έδηα θεθΪιαηα ζηα
απνηειΫζκαηα ηφζν γηα ην κΫζν αληηζηΪζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρεέν.
Ζ δηεξκελεέα απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα θαη ζηνλ κηιν.
ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31ε
Οθησβξένπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1142 /2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 26εο Ννεκβξένπ ηνπ 2009, L 312/8 27.11.2009]
Ζ δηεξκελεέα παξΫρεη θαζνδάγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακθέδξνκσλ (non - reciprocal)
δηαλνκψλ ζηνηρεέσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθά νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηΪ
ηνπο σο κΫηνρνη: α) δηαλνκΫο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρεέσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκΫο πνπ δέλνπλ ζηνπο κεηφρνπο
ηελ επηινγά απνιαβάο εέηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρεέσλ ελεξγεηηθνχ εέηε κεηξεηψλ. Σν δηεζλΫο πξφηππν
ρξεκαηννηθνλνκηθάο αλαθνξΪο (IFRS) 5 θαη ην δηεζλΫο ινγηζηηθφ πξφηππν (ΗΑS) 10 ηξνπνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην
πξνζΪξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ δηεξκελεέα απηά δελ επεξεΪδεη ηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ.
ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31ε
Οθησβξένπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1164 /2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 27εο Ννεκβξένπ ηνπ 2009, L 314/15 1.12.2009]
Ζ δηεξκελεέα δηεπθξηλέδεη ηηο απαηηάζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλέεο ζηηο νπνέεο ε νηθνλνκηθά νληφηεηα
ιακβΪλεη απφ Ϋλαλ πειΪηε Ϋλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν, ην νπνέν πξΫπεη ζηε ζπλΫρεηα λα ρξεζηκνπνηάζεη
γηα λα παξΫρεη ζηνλ πειΪηε ηε ζπλερά πξφζβαζε ζε αγαζΪ ά ζε ππεξεζέεο. ε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, ε
νηθνλνκηθά νληφηεηα ιακβΪλεη κεηξεηΪ απφ Ϋλαλ πειΪηε πνπ πξΫπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε
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ά ηελ θαηαζθεπά ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ. Σν δηεζλΫο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθάο αλαθνξΪο
(IFRS) 1 ηξνπνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ην πξνζΪξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ δηεξκελεέα απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα θαη ζηνλ κηιν.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο νη νπνίεο απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (ΓΛΠ)
Οη ηξνπνπνηάζεηο εθαξκφδνληαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ
αξρέδεη κεηΪ ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2009 [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 243/2010 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 23εο Μαξηένπ
2010, L 77/33 - 24.3.2010]
Οη παξαθΪησ ηξνπνπνηάζεηο πεξηγξΪθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγΫο πνπ ππεηζΫξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο
επαθφινπζν ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ εηάζηνπ πξνγξΪκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ εθδφζεθαλ ηνλ Απξέιην
ηνπ 2009.
Δθφζνλ δελ αλαθΫξεηαη δηαθνξεηηθΪ, νη ηξνπνπνηάζεηο απηΫο δελ Ϋρνπλ ζεκαληηθά επέπησζε ζηηο νηθνλνκηθΫο
θαηαζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ.
ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»
Ζ ηξνπνπνέεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξΫο κηαο επηρεέξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κέαο θνηλνπξαμέαο θαη νη
ζπλαιιαγΫο θνηλνχ ειΫγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδέν εθαξκνγάο ηνπ ΓΠΥΑ 2.
ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο»
Ζ ηξνπνπνέεζε απνζαθελέδεη γλσζηνπνηάζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξΪ ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθΪ
ζηνηρεέα πνπ θαηαηΪζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ά ηηο δηαθνπεέζεο δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»
Ζ ηξνπνπνέεζε παξΫρεη δηεπθξηλέζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ γλσζηνπνέεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθΪ κε ηα πεξηνπζηαθΪ
ζηνηρεέα ηνπ ηνκΫα.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνέεζε παξΫρεη δηεπθξηλέζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξΫσζεο κε ηελ Ϋθδνζε ζπκκεηνρηθψλ
ηέηισλ δελ Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ θαηΪηαμά ηεο σο θπθινθνξνχλ ά κε θπθινθνξνχλ ζηνηρεέν.
ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ»
Ζ ηξνπνπνέεζε απαηηεέ φηη κφλν νη δαπΪλεο πνπ θαηαιάγνπλ ζε Ϋλα αλαγλσξηζκΫλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν ζηελ
θαηΪζηαζε ηεο νηθνλνκηθάο ζΫζεο κπνξνχλ λα θαηαηΪζζνληαη σο επελδπηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο»
Ζ ηξνπνπνέεζε παξΫρεη δηεπθξηλέζεηο σο πξνο ηελ θαηΪηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπΫδσλ θαη θηηξέσλ σο
ρξεκαηνδνηηθΫο ά ιεηηνπξγηθΫο κηζζψζεηο.
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»
Ζ ηξνπνπνέεζε παξΫρεη δηεπθξηλέζεηο γηα ηνλ επηκεξηζκφ θαη ηελ επηκΫηξεζε (γηα ζθνπνχο απνκεέσζεο) ηεο
ππεξαμέαο πνπ πξνθχπηεη ζε ζπλΫλσζε επηρεηξάζεσλ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη ε ππεξαμέα πνπ πξνθχπηεη ζα
επηκεξέδεηαη απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο απφθηεζεο ζε θΪζε κνλΪδα δεκηνπξγέαο ηακηαθψλ ξνψλ ά νκΪδεο κνλΪδσλ
δεκηνπξγέαο ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ απνθηψληνο πνπ αλακΫλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηηο ζπλΫξγεηεο ηεο ζπλΫλσζεο.
ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»
Ζ ηξνπνπνέεζε παξΫρεη δηεπθξηλέζεηο θαη νδεγέεο γηα ηελ επηκΫηξεζε ηεο εχινγεο αμέαο απνθηεζΫληνο ζε
ζπλΫλσζε επηρεηξάζεσλ Ϊπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ.
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ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»

Οη ηξνπνπνηάζεηο αθνξνχλ: (α) δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ / πξνζηέκσλ απφ
πξνπιεξσκά δαλεέσλ σο παξΪγσγα ζηελΪ ζπλδεδεκΫλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδέν απαιιαγάο γηα ηηο
ζπκβΪζεηο ζπλΫλσζεο επηρεηξάζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλέζεηο φηη ηα θΫξδε ά δεκηΫο απφ αληηζηΪζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ
κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγάο πξΫπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα έδηα θεθΪιαηα ζηα απνηειΫζκαηα ζηελ
πεξένδν θαηΪ ηελ νπνέα ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθά ξνά επεξεΪδεη ηα απνηειΫζκαηα.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ»
Ζ ηξνπνπνέεζε θαζνξέδεη πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηάησλ εθαξκνγάο ηεο παξνχζαο δηεξκελεέαο ζε
παξΪγσγα ελζσκαησκΫλα ζε ζπκβφιαηα.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό»
Ζ ηξνπνπνέεζε παξΫρεη δηεπθξηλάζεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα θαηνράο θαη θαζνξηζκνχ ελφο παξΪγσγνπ ά κε
παξΪγσγνπ κΫζνπ
σο κΫζνπ αληηζηΪζκηζεο ζε κηα αληηζηΪζκηζε θαζαξάο επΫλδπζεο ζε εθκεηΪιιεπζε
εμσηεξηθνχ. Σν/α κΫζν/α αληηζηΪζκηζεο κπνξεέ λα θαηΫρεηαη/νληαη απφ νπνηαδάπνηε νηθνλνκηθά νληφηεηα ά
νληφηεηεο εληφο ηνπ νκέινπ, αξθεέ λα πιεξνχληαη ηα θξηηάξηα θαζνξηζκνχ, ηεθκεξέσζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ Γ.Λ.Π. 39.
ΓΠΥΑ 1 «Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31 ε
Γεθεκβξένπ 2009. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 550/2010 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 23εο Ηνπλένπ 2010, L 157/3 24.6.2010]
Ζ παξνχζα ηξνπνπνέεζε απνζαθελέδεη φηη νληφηεηεο κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνπο θιΪδνπο ηνπ πεηξειαένπ θαη ηνπ
θπζηθνχ αεξένπ νη νπνέεο κεηαβαέλνπλ ζε ΓΠΥΑ επηηξΫπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθΫο αμέεο γηα ηα
πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα πεηξειαένπ θαη θπζηθνχ αεξένπ πνπ Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ βΪζεη ησλ πξνγελΫζηεξσλ ινγηζηηθψλ
ηνπο θαλφλσλ. Οη νληφηεηεο πνπ απνθαζέδνπλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ ηελ εμαέξεζε απηά πξΫπεη λα ππνρξενχληαη λα
επηκεηξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζΫζεο εθηφο ιεηηνπξγέαο, απνθαηΪζηαζεο θαη παξεκθεξεέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθΪ κε
πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα πεηξειαένπ θαη θπζηθνχ αεξένπ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο
Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» θαη λα αλαγλσξέδνπλ απεπζεέαο ζηα αδηαλΫκεηα θΫξδε
νπνηαδάπνηε δηαθνξΪ κεηαμχ ηνπ πνζνχ απηνχ θαη ηεο ινγηζηηθάο αμέαο ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα κεηΪβαζεο ζηα ΓΠΥΑ πνπ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ κε βΪζε ηηο πξνεγνχκελεο ΓΠΛΑ ηεο νληφηεηαο. Ζ
ηξνπνπνέεζε ζην ΓΠΥΑ 1 αθνξΪ επέζεο επαλεθηέκεζε ηεο δηαπέζησζεο ηεο κέζζσζεο.
Ζ ηξνπνπνέεζε απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα θαη ζηνλ κηιν.
2.2 Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή
«Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»

ησλ

Γ.Π.Υ.Α.»

&

ΓΠΥΑ

7

(Σξνπνπνίεζε)

Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 30 ε
Ηνπλένπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 574/2010 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 30εο Ηνπλένπ 2010, L 166/6 - 1.7.2010]
Ζ ηξνπνπνέεζε παξΫρεη ηελ δπλαηφηεηα (γηα ηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΠΥΑ γηα πξψηε θνξΪ) απαιιαγάο
απφ ηελ επαλαδηαηχπσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ γλσζηνπνηάζεσλ βΪζεη ηνπ ΓΠΥΑ 7 φζνλ αθνξΪ ηηο επηκεηξάζεηο ηεο
εχινγεο αμέαο θαη ηνλ θέλδπλν ξεπζηφηεηαο ζε πεξέπησζε πνπ νη ελ ιφγσ ζπγθξηηηθΫο πεξένδνη ιάγνπλ πξηλ απφ
ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2009. θνπφο ηεο ηξνπνπνέεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 1 εέλαη ε πξφβιεςε πξναηξεηηθάο απαιιαγάο γηα
ηηο ελ ιφγσ νληφηεηεο.
Ζ ηξνπνπνέεζε απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα ά θαη ζηνλ κηιν.
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Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 14 (Σξνπνπνίεζε ) «ΓΛΠ 19 – Σν όξην ζε έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαζνξηζκέλσλ
παξνρώλ, νη ειάρηζηεο θεθαιαηαθέο ππνρξεώζεηο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31ε
Γεθεκβξένπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 633/2010 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 19εο Ηνπιένπ 2010, L 186/10 20.7.2010]
Ζ ηξνπνπνέεζε αθνξΪ ζηελ εμΪιεηςε ηεο αθνχζηαο επέπησζεο ηεο ΔΓΓΥΠΑ 14 ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κηα
νληφηεηα ππνθεέκελε ζε απαέηεζε ειΪρηζηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηεέ πξφσξε πιεξσκά εηζθνξψλ, φηαλ
θΪησ απφ νξηζκΫλεο πεξηζηΪζεηο ε νληφηεηα πνπ πξαγκαηνπνηεέ ηελ πξνπιεξσκά ππνρξενχηαη λα αλαγλσξέζεη
Ϋμνδν. ηελ πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα Ϋλα πξφγξακκα θαζνξηζκΫλσλ παξνρψλ ππφθεηηαη ζε απαέηεζε ειΪρηζηεο
ρξεκαηνδφηεζεο, ε ηξνπνπνέεζε ζηελ ΔΓΓΠΥΑ 14 πξνβιΫπεη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο ελ ιφγσ πξνπιεξσκάο, φπσο θαη
θΪζε Ϊιιεο πξνπιεξσκάο, σο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ.
Ζ ηξνπνπνέεζε απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα ά θαη ζηνλ κηιν.
ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»
Δθαξκφδεηαη ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31 ε
Γεθεκβξένπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 632/2010 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 19εο Ηνπιένπ 2010, L 186/1 20.7.2010]
Ζ ηξνπνπνέεζε απηά επηρεηξεέ λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηάζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλΪκεζα ζε ζπλδεδεκΫλα κΫξε
δεκνζένπ (government - related entities) θαη λα απνζαθελέζεη ηελ Ϋλλνηα ηνπ ζπλδεδεκΫλνπ κΫξνπο.
πγθεθξηκΫλα, θαηαξγεέηαη ε ππνρξΫσζε ησλ ζπλδεδεκΫλσλ κεξψλ δεκνζένπ λα γλσζηνπνηάζνπλ ηηο ιεπηνκΫξεηεο
φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε Ϊιια ζπλδεδεκΫλα κΫξε δεκνζένπ, απνζαθελέδεη θαη απινπνηεέ ηνλ
νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκΫλνπ κΫξνπο θαη επηβΪιιεη ηελ γλσζηνπνέεζε φρη κφλν ησλ ζρΫζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη
ησλ ππνινέπσλ αλΪκεζα ζηα ζπλδεδεκΫλα κΫξε αιιΪ θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθΫο φζν θαη ζηηο
ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο.
Σν δηεζλΫο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθάο αλαθνξΪο «(IFRS) 8 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο» ηξνπνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ην
πξνζΪξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ Δηαηξεέα ά θαη ν κηινο ζα εθαξκφζεη απηΫο ηηο αιιαγΫο απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ ηέζεληαη ζε εθαξκνγά.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 19 «Δμόθιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηηο 30
Ηνπλένπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 662/2010 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 23εο Ηνπιένπ 2010, L 193/1 - 24.7.2010]
Ζ δηεξκελεέα παξΫρεη θαζνδάγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ν νθεηιΫηεο πξΫπεη λα ινγηζηηθνπνηεέ ηνπο
ζπκκεηνρηθνχο ηέηινπο πνπ εθδέδεη γηα ηνλ πιάξε ά κεξηθφ δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθάο ππνρξΫσζεο κεηΪ
απφ επαλαδηαπξαγκΪηεπζε ησλ φξσλ ηεο ππνρξΫσζεο. Σν δηεζλΫο πξφηππν ρξεκαηννηθνλνκηθάο αλαθνξΪο «(IFRS)
1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.» ηξνπνπνηεέηαη ζχκθσλα κε ην πξνζΪξηεκα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
Ζ δηεξκελεέα απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα θαη ζηνλ κηιν.
ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε»
Δθαξκφδεηαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ αξρέδεη κεηΪ ηελ 31 ε
Ηαλνπαξένπ 2010. [ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1293/2009 ηεο Δπηηξνπάο ηεο 23εο Γεθεκβξένπ 2009, L
347/24.12.2009]
Ζ ηξνπνπνέεζε δηεπθξηλέδεη πψο αληηκεησπέδνληαη ινγηζηηθΪ νξηζκΫλα δηθαηψκαηα φηαλ ηα εθδνζΫληα κΫζα
εθθξΪδνληαη ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ εθδφηε. ΔΪλ ηα ελ ιφγσ
κΫζα δηαλΫκνληαη θαη‘ αλαινγέα ζηνπο πθηζηΪκελνπο κεηφρνπο ηνπ εθδφηε Ϋλαληη ζπγθεθξηκΫλνπ πνζνχ
κεηξεηψλ, πξΫπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο κεηνρηθφ θεθΪιαην, αθφκα θαη αλ ε ηηκά Ϊζθεζάο ηνπο εθθξΪδεηαη ζε
λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα επηρεηξεκαηηθάο ιεηηνπξγέαο ηνπ εθδφηε.
Ζ ηξνπνπνέεζε απηά δελ Ϋρεη εθαξκνγά ζηελ Δηαηξεέα θαη ζηνλ κηιν.
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Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα θαη δηεξκελείεο νη νπνίεο απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ
βειηηώζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (ΓΛΠ)
Οη ηξνπνπνηάζεηο πεξηγξΪθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγΫο πνπ ππεηζΫξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ
απνηειεζκΪησλ ηνπ εηάζηνπ πξνγξΪκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ εθδφζεθαλ ηνλ ΜΪην ηνπ 2010.
Δθφζνλ δελ αλαθΫξεηαη δηαθνξεηηθΪ, νη ηξνπνπνηάζεηο απηΫο δελ αλακΫλεηαη λα Ϋρνπλ ζεκαληηθά επέπησζε ζηηο
νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ.
Οη ηξνπνπνηάζεηο εθαξκφδνληαη, ην αξγφηεξν, απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηνπ πξψηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο πνπ
αξρέδεη κεηΪ ηελ 30ε Ηνπλένπ 2010 θαη Ϋρνπλ σο αθνινχζσο:
ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Α.»
Οη ηξνπνπνηάζεηο απνζαθελέδνπλ: α) Σε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνέεζεο ηεο εχινγεο αμέαο (σο ηεθκαηξφκελνπ
θφζηνπο) πνπ εέρε ρξεζηκνπνηεζεέ κε βΪζε πξνεγνχκελεο ινγηζηηθΫο αξρΫο (Γ.Π.Λ.Α) εμαηηέαο κηαο δεκφζηαο
πξνζθνξΪο ά ηδησηηθνπνέεζεο, αθφκε θαη αλ ην γεγνλφο απηφ εέρε ζπκβεέ κεηΪ απφ ηελ εκεξνκελέα κεηΪβαζεο
ζηα ΓΠΥΑ αιιΪ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πεξηφδνπ ησλ πξψησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ β) Σελ δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνέεζεο ηεο ινγηζηηθάο αμέαο (σο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο) ελζψκαησλ θαη Ϊπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ
θαηΪ ηελ εκεξνκελέα κεηΪβαζεο απφ επηρεηξάζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε «εηδηθΫο ξπζκέζεηο» αθφκα θαη ζηελ
πεξέπησζε πνπ ε ινγηζηηθά αμέα πεξηιακβΪλεη θφζηε πνπ δελ αλαγλσξέδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ γ) Γελ
απαηηεέηαη ε εθαξκνγά ηνπ ΓΛΠ 8 φηαλ αιιΪδεη κέα ινγηζηηθά αξρά ζηελ πεξένδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξψηεο
νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο. ηελ πεξέπησζε πνπ ε νληφηεηα Ϋρεη δεκνζηεχζεη άδε ελδηΪκεζεο νηθνλνκηθΫο
θαηαζηΪζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 απαηηνχληαη γλσζηνπνηάζεηο.
ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ»
Γηεπθξηλέδεηαη φηη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη ην ελδερφκελν ηέκεκα πνπ ιακβΪλεηαη ζε κέα ζπλΫλσζε επηρεηξάζεσλ
πξηλ ηελ εκεξνκελέα εθαξκνγάο ηνπ αλαζεσξεκΫλνπ πξνηχπνπ ΓΠΥΑ 3 (2008) θαηΪ ηελ εκεξνκελέα εθαξκνγάο
ηνπ. Γέδνληαη νδεγέεο γηα ηελ κεηαγελΫζηεξε ινγηζηηθνπνέεζά ηνπ. ΔπηπιΫνλ δέδνληαη νδεγέεο γηα ηελ επηκΫηξεζε
ηεο κε ειΫγρνπζαο ζπκκεηνράο θαη γηα ηελ ινγηζηηθνπνέεζε ησλ παξνρψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμέα ησλ
κεηνρψλ ηνπ απνθηψκελνπ.
ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»
Οη ηξνπνπνηάζεηο πεξηιακβΪλνπλ πνιιαπιΫο δηεπθξηλέζεηο θπξέσο ζρεηηθΪ κε ηηο γλσζηνπνηάζεηο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κΫζσλ.
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»
Ζ ηξνπνπνέεζε δηεπθξηλέδεη φηη νη νηθνλνκηθΫο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηΪδνπλ ηελ αλΪιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ
ζηνηρεέσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ εέηε ζηελ θαηΪζηαζε κεηαβνιψλ ηδέσλ θεθαιαέσλ εέηε ζηηο ζεκεηψζεηο.
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»
Ζ ηξνπνπνέεζε δηεπθξηλέδεη φηη νη ηξνπνπνηάζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξΫπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθΪ.
ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»
Ζ ηξνπνπνέεζε δέλεη κεγαιχηεξε Ϋκθαζε ζηηο αξρΫο γλσζηνπνέεζεο πνπ πξΫπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρΫζε κε
ζεκαληηθΪ γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγΫο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθΪ κε επηκεηξάζεηο ζηελ
εχινγε αμέα, θαζψο θαη ζηελ αλΪγθε επηθαηξνπνέεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε εηάζηα
Ϋθζεζε.
Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ»
Ζ ηξνπνπνέεζε δηεπθξηλέδεη ηελ Ϋλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμέα», ζην πιαέζην ηεο επηκΫηξεζεο ηεο επηβξΪβεπζεο
ησλ πξνγξακκΪησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ.
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3.1.

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Σα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθέλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμέα ηνπο, κεησκΫλα θαηΪ ηηο κεηαγελΫζηεξα
ζσξεπκΫλεο απνζβΫζεηο θαη ηπρφλ δεκέεο απνκεέσζεο.
Απμάζεηο ζηελ ινγηζηηθά αμέα ησλ παξαγσγηθψλ αθηλάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγά ζηελ εχινγε
αμέα, θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ηεο Καζαξάο ΘΫζεο, εθηφο εΪλ αθνξΪ ζε αλαζηξνθά κεησηηθάο
αλαπξνζαξκνγάο (ππνηέκεζεο) πνπ εέρε θαηαρσξεζεέ ζηα Ϋμνδα. ε απηά ηελ πεξέπησζε ηζφπνζν κΫξνο ηεο
αλαπξνζαξκνγάο θαηαρσξεέηαη ζηα Ϋζνδα. Μεηψζεηο ζηε ινγηζηηθά αμέα, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
αλαπξνζαξκνγά, θαηαρσξνχληαη ζηα Ϋμνδα αθνχ πξψηα δηαγξαθεέ ην ηπρφλ ζρεκαηηζκΫλν απνζεκαηηθφ
αλαπξνζαξκνγάο γηα ην ζπγθεθξηκΫλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν.
Οη ινηπΫο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηάζεηο απεηθνλέδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηάζεσο, κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ
ζσξεπκΫλσλ απνζβΫζεσλ θαη απαμηψζεσλ.
Σν θφζηνο θηάζεσο πεξηιακβΪλεη φιεο ηηο Ϊκεζα επηξξηπηΫεο δαπΪλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ελζσκΪησλ
ζηνηρεέσλ. Οη δαπΪλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, απμΪλνπλ ηε ινγηζηηθά αμέα ησλ ελζσκΪησλ παγέσλ κφλν εΪλ
πηζαλνινγεέηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ κειινληηθΪ νηθνλνκηθΪ νθΫιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεέ λα απνηηκεζεέ
αμηφπηζηα. Οη επηζθεπΫο θαη νη ζπληεξάζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειΫζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. ηηο
Ϊκεζα επηξξηπηΫεο δαπΪλεο πεξηιακβΪλεηαη θαη ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ ειάθζε γηα ηελ αγνξΪ ά γηα ηελ
θαηαζθεπά ηνπ παγένπ, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα πνπ ηέζεηαη ζε παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα.
ΚαηΪ ηελ πψιεζε ησλ ελζσκΪησλ παγέσλ, νη δηαθνξΫο κεηαμχ ηνπ ηηκάκαηνο πνπ ιακβΪλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθάο
ηνπο αμέαο θαηαρσξνχληαη σο θΫξδε ά δεκέεο ζηα απνηειΫζκαηα. Γηα ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθέλεηα πνπ
απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμέεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγάο πνπ ππΪξρεη ζηα έδηα θεθΪιαηα θαηΪ
ηελ πψιεζε, κεηαθΫξεηαη ζηα θΫξδε εηο λΫνλ.
Οη ππνιεηκκαηηθΫο αμέεο θαη νη σθΫιηκεο δσΫο ησλ ελζσκΪησλ παγέσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμΫηαζε ζε θΪζε εηάζην
ηζνινγηζκφ. ηαλ νη ινγηζηηθΫο αμέεο ησλ ελζσκΪησλ παγέσλ ππεξβαέλνπλ ηελ αλαθηάζηκε αμέα ηνπο, νη δηαθνξΫο
(απνκεέσζε) θαηαρσξνχληαη σο Ϋμνδα ζηα απνηειΫζκαηα.
Οη απνζβΫζεηο ησλ Ϊιισλ ζηνηρεέσλ ησλ ελζσκΪησλ παγέσλ ππνινγέδνληαη κε ηελ ζηαζεξά κΫζνδν κΫζα ζηε
σθΫιηκε δσά ηνπο, ε νπνέα – θπκαέλεηαη σο εμάο:
Καηεγνξία αθηλεηνπνηήζεσλ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθέλεηα ………………………………………………
ΜεηαθνξηθΪ ΜΫζα θαη ΜΫζα Δζσηεξηθψλ Μεηαθνξψλ …………………….
Έπηπια & ινηπφο εμνπιηζκφο ………………………………………………...

Χθέιηκε δηάξθεηα δσήο
40 - 50 Ϋηε
9 - 20 Ϋηε
5 - 10 Ϋηε

Σα παξαγσγηθΪ πΪγηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ά απηΪ γηα ηα νπνέα δελ Ϋρεη πξνζδηνξηζηεέ ε ρξάζε ηνπο θαη
βξέζθνληαη ζην ζηΪδην ηεο θαηαζθεπάο, απεηθνλέδνληαη ζην θφζηνο κεησκΫλα θαηΪ ηηο ηπρφλ δεκέεο απνκεέσζεο. Ζ
απφζβεζε απηψλ ησλ παγέσλ, φπσο θαη ησλ ππνινέπσλ ηνπ νκέινπ, αξρέδεη φηαλ ηα απηΪ εέλαη Ϋηνηκα γηα ρξάζε.
3.2. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Οη επελδχζεηο ζε αθέλεηα αθνξνχλ ζε αθέλεηα πνπ θαηΫρνληαη κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εζφδσλ απφ κηζζψκαηα ά
θΫξδνπο απφ ηε κεηαπψιεζά ηνπο. Απεηθνλέδνληαη αξρηθΪ ζην θφζηνο θηάζεψο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη
ησλ εμφδσλ γηα ηελ απφθηεζά ηνπο. Σα επελδπηηθΪ αθέλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμέα ηνπο, ε νπνέα
πξνζδηνξέδεηαη απφ αλεμΪξηεηνπο εθηηκεηΫο. Οη κεηαβνιΫο ηεο εχινγεο αμέαο ηεο επΫλδπζεο αλαγλσξέδνληαη ζηα
απνηειΫζκαηα ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνέα πξνθχπηνπλ.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εχινγε αμέα ησλ επελδπηηθψλ αθηλάησλ δελ κπνξεέ λα εθηηκεζεέ αμηφπηζηα, ηφηε
απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηάζεσο κεένλ ηηο ζσξεπκΫλεο απνζβΫζεηο ηνπο.
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3.3. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.3.1 Λνγηζκηθά Πξνγξάκκαηα Ζ/Τ
Οη Ϊδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηάζεσο κεένλ ηηο απνζβΫζεηο, νη νπνέεο δηελεξγνχληαη κε ηελ
ζηαζεξά κΫζνδν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο σθΫιηκεο δσάο ησλ ζηνηρεέσλ απηψλ, ε νπνέα θπκαέλεηαη απφ 3 Ϋσο 8 Ϋηε.
Οη δαπΪλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλΪπηπμε θαη δηαηάξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαηαρσξνχληαη σο Ϋμνδα φηαλ
γέλνληαη, εθηφο αλ ππΪξρεη ε πξννπηηθά λα πξνζδψζνπλ κειινληηθΪ νηθνλνκηθΪ νθΫιε, νπφηε θαηαρσξνχληαη ζηα
Ϊπια ζηνηρεέα.
3.3.2. Λνηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (ζήκαηα)
Σα Ϊπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα θαηαρσξνχληαη:
(α) Αλ πηζαλνινγεέηαη φηη ηα αλακελφκελα κειινληηθΪ νηθνλνκηθΪ νθΫιε πνπ απνδέδνληαη ζε απηΪ ζα εηζξεχζνπλ
ζηελ επηρεέξεζε θαη
(β) Αλ ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ κπνξεέ λα απνηηκεζεέ αμηφπηζηα.
ηαλ Ϋλα Ϊπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν απνθηΪηαη ζε κηα ελνπνέεζε επηρεηξάζεσλ, ην θφζηνο απηνχ ηνπ Ϊπινπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ εέλαη ε εχινγε αμέα ηνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο απφθηεζεο.
Ζ εχινγε αμέα ελφο Ϊπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ αληαλαθιΪ ηηο πξνζδνθέεο ηεο αγνξΪο γηα ηελ πηζαλφηεηα φηη
ηα αλακελφκελα κειινληηθΪ νηθνλνκηθΪ νθΫιε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρεέν ζα εηζξεχζνπλ
ζηελ επηρεέξεζε.
Σα Ϊπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα κε πεξηνξηζκΫλε δηΪξθεηα δσάο απνζβΫλνληαη κε ηε ζηαζεξά κΫζνδν ζηε δηΪξθεηα
σθΫιηκεο δσάο ηνπο.
ΣΫινο, ηα ινηπΪ Ϊπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα εμεηΪδνληαη γηα απνκεέσζε ηεο αμέαο ηνπο αλΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ
δηαζηάκαηα.
3.3.3. Τπεξαμία
Ζ ππεξαμέα αληηπξνζσπεχεη ην επηπιΫνλ ηέκεκα πνπ θαηαβΪιιεηαη απφ ηνλ κηιν γηα ηελ απφθηεζε λΫσλ
ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ. Πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ηηκάκαηνο πνπ θαηαβΪιιεηαη γηα ηελ
απφθηεζε κε ηελ εχινγε αμέα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαινγεέ ζηνλ κηιν θαηΪ ηελ
εκεξνκελέα ηεο απφθηεζεο. Ζ ππεξαμέα πνπ πξνθχπηεη εκθαλέδεηαη ζηα Ϊπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα. Σπρφλ
αξλεηηθά ππεξαμέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα εμαγνξΪο κηαο εηαηξεέαο θαηαρσξεέηαη σο Ϋζνδν ζηελ θαηΪζηαζε
απνηειεζκΪησλ ηνπ νκέινπ.
Ζ ππεξαμέα θαηαλΫκεηαη ζε κνλΪδεο δεκηνπξγέαο ηακηαθψλ ξνψλ. Ζ κνλΪδα ηακηαθψλ ξνψλ εέλαη ε κηθξφηεξε
πξνζδηνξέζηκε νκΪδα ζηνηρεέσλ ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεέ αλεμΪξηεηεο ηακηαθΫο ξνΫο.
ην ηΫινο θΪζε Ϋηνπο δηελεξγεέηαη Ϋιεγρνο γηα ηπρφλ απνκεέσζε ηεο ππεξαμέαο. Ο Ϋιεγρνο απνκεέσζεο ηεο
ππεξαμέαο δηελεξγεέηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαθηάζηκνπ πνζνχ απφ ηηο κνλΪδεο ηακηαθάο ξνάο κε ηηο νπνέεο
ζπλδΫεηαη ε ππεξαμέα. Σπρφλ δεκέεο απνκεέσζεο ηεο ππεξαμέαο δελ αληηζηξΫθνληαη ζε κειινληηθΫο πεξηφδνπο.
3.4. Μηζζώζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνέεο νπζηαζηηθΪ φινη νη θέλδπλνη θαη νη σθΫιεηεο ηεο ηδηνθηεζέαο δηαηεξνχληαη απφ ηνπο
εθκηζζσηΫο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθΫο κηζζψζεηο.
Οη ινηπΫο κηζζψζεηο θαηαηΪζζνληαη σο ρξεκαηνδνηηθΫο κηζζψζεηο.
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3.4.1. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Οη ρξεκαηνδνηηθΫο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη θαηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο κέζζσζεο ζηε ρακειφηεξε αμέα πνπ
πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο εχινγεο αμέαο ηνπ παγένπ ζηνηρεένπ θαη ηεο παξνχζαο αμέαο ησλ ειΪρηζησλ κειινληηθψλ
κηζζσκΪησλ.
ηε ζπλΫρεηα, θΪζε θαηαβνιά κηζζψκαηνο αλαιχεηαη ζην ηκάκα εθεέλν πνπ κεηψλεη ηελ ππνρξΫσζε θαη ζην ηκάκα
πνπ αθνξΪ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθά δαπΪλε, Ϋηζη ψζηε λα επηηπγρΪλεηαη Ϋλα ζηαζεξφ επηηφθην ζε φιε ηε δηΪξθεηα
ηεο ππνιεηπφκελεο ρξεκαηνδνηηθάο ππνρξΫσζεο.
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηνδνηηθΫο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηηο ππνρξεψζεηο (ρσξέο λα πεξηιακβΪλνπλ
ρξεκαηννηθνλνκηθΫο δαπΪλεο) θαη θαηαλΫκνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, αλΪινγα κε ην ρξφλν
θαηαβνιάο ηνπο.
Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηάζεηο πνπ απνθηάζεθαλ κε ζχλαςε ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ απνζβΫλνληαη ζχκθσλα
κε ηελ σθΫιηκε δηΪξθεηα δσάο ησλ παγέσλ.
3.4.2. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
ΔηζπξΪμεηο θαη πιεξσκΫο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθΫο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειΫζκαηα, κε
βΪζε Ϋλα ζηαζεξφ ξπζκφ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο κέζζσζεο.
3.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθΪησ θαηεγνξέεο:
3.5.1. Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο
ΠεξηιακβΪλεη κε παξΪγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα κε πΪγηεο ά πξνζδηνξηζκΫλεο πιεξσκΫο θαη
ηα νπνέα δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγΫο αγνξΫο. Γεκηνπξγνχληαη φηαλ ν φκηινο δέλεη ρξάκαηα ά παξΫρεη αγαζΪ
θαη ππεξεζέεο θαη δελ ππΪξρεη πξφζεζε γηα ηελ πψιεζε απηψλ ησλ ζηνηρεέσλ.
3.5.2. Γηαθξαηνύκελεο ωο ηελ ιήμε επελδύζεηο
ΠεξηιακβΪλεη κε παξΪγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα κε πΪγηεο ά πξνζδηνξηζκΫλεο πιεξσκΫο θαη
ζπγθεθξηκΫλε ιάμε θαη ηα νπνέα ν κηινο Ϋρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα δηαθξαηάζεη σο ηελ ιάμε
ηνπο.
3.5.3. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκώκελα ζηελ εύινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα
ηελ θαηεγνξέα απηά θαηαρσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα πνπ απνθηψληαη κε θχξην
ζθνπφ ην θΫξδνο απφ βξαρπρξφληεο δηαθπκΪλζεηο ζηελ ηηκά ηνπο θαη δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγΫο αγνξΫο (άηνη
κεηνρΫο εηαηξεηψλ, Μεξέδηα Ακνηβαέσλ Κεθαιαέσλ θ.α.).
3.5.4. Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΠεξηιακβΪλεη κε παξΪγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηα νπνέα εέηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε
θΪπνηα απφ ηηο αλσηΫξσ θαηεγνξέεο εέηε Ϋρνπλ νξηζζεέ ζε απηάλ ηελ θαηεγνξέα. πκπεξηιακβΪλνληαη ζηα
καθξνπξφζεζκα ζηνηρεέα ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππΪξρεη πξφζεζε απφ ηε Γηνέθεζε ηα
ζηνηρεέα απηΪ λα πσιεζνχλ εληφο ελφο Ϋηνπο απφ ηε δεκνζέεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
Οη επελδχζεηο αξρηθΪ θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμέα ηνπο ε νπνέα πξνζαπμΪλεηαη κε ηηο Ϊκεζα επηξξηπηΫεο ζηε
ζπλαιιαγά δαπΪλεο.
Σα δΪλεηα θαη νη απαηηάζεηο θαη νη δηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιάμε επελδχζεηο, κεηαγελΫζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθένπ.

60

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Σα δηαζΫζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμέεο θαη νη
κεηαβνιΫο απφ ηελ απνηέκεζε θαηαρσξνχληαη θαη‘ επζεέαλ ζηα έδηα θεθΪιαηα, απφ φπνπ θαη κεηαθΫξνληαη ζηα
θΫξδε ά ηηο δεκέεο κε ηελ πψιεζε απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ ά φηαλ ηα ζηνηρεέα απηΪ απνκεησζνχλ.
ε πεξέπησζε πνπ γηα θΪπνηνπο ζπκκεηνρηθνχο ηέηινπο δελ ππΪξρεη αμηφπηζηε απνηέκεζε ηεο εχινγεο αμέαο ηνπο,
ηφηε απηνέ απνηηκψληαη ζην θφζηνο, κεένλ ηπρφλ δεκέεο απνκεέσζεο.
ε θΪζε εκεξνκελέα ηζνινγηζκνχ ν κηινο εθηηκΪ αλ ππΪξρνπλ αληηθεηκεληθΫο ελδεέμεηο πνπ λα νδεγνχλ ζην
ζπκπΫξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα εέλαη απνκεησκΫλα.
3.6 Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα
Σα παξΪγσγα ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα επηκεηξψληαη αξρηθΪ ζηελ εχινγε αμέα ηνπο θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ζχλαςεο
ηεο εθΪζηνηε ζχκβαζεο θαη επαλακεηξψληαη εθ λΫνπ ζηελ εχινγε αμέα ηνπο θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηνπ
Ηζνινγηζκνχ.
Ζ κΫζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θΫξδνπο ά ηεο δεκέαο πνπ πξνθχπηεη εμαξηΪηαη απφ ηεο θχζε ηνπ ζηνηρεένπ ηνπ
νπνένπ ν θέλδπλνο αληηζηαζκέδεηαη.
ΜεηαβνιΫο ζηελ εχινγε αμέα ησλ παξαγψγσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ινγηζηηθά αληηζηΪζκηζεο
θηλδχλσλ, θαζψο θαη ησλ παξαγψγσλ κΫζσλ αληηζηΪζκηζεο εχινγεο αμέαο, αλαγλσξέδνληαη ζηα απνηειΫζκαηα
φηαλ πξνθχπηνπλ.
ΜεηαβνιΫο ζηελ εχινγε αμέα ησλ παξαγψγσλ πνπ πξννξέδνληαη θαη εέλαη απνηειεζκαηηθΪ γηα αληηζηΪζκηζε
θηλδχλσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ αλαγλσξέδνληαη απ‘ επζεέαο ζηα Ίδηα ΚεθΪιαηα, ελψ ην κε
απνηειεζκαηηθφ ηκάκα ηνπο αλαγλσξέδεηαη απ‘ επζεέαο ζηα απνηειΫζκαηα.
3.7. Απνζέκαηα
Σα απνζΫκαηα (εκπνξεχκαηα) απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμέα κεηαμχ θφζηνπο θηάζεσο θαη θαζαξάο
ξεπζηνπνηάζηκεο αμέαο. Ζ θαζαξά ξεπζηνπνηάζηκε αμέα εέλαη ε ππνινγηδφκελε ηηκά πψιεζεο, κΫζα ζηα πιαέζηα
ηεο ζπλάζνπο εκπνξηθάο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρεέξεζεο, κεένλ ην ππνινγηδφκελν θφζηνο πνπ εέλαη αλαγθαέν γηα
λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πψιεζε, εθφζνλ απηφ εέλαη δηαθεθξηκΫλν θαη ζεκαληηθάο αμέαο. Σν θφζηνο θηάζεσο
πξνζδηνξέδεηαη κε ηε κΫζνδν ηνπ κΫζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ θαη πεξηιακβΪλεη ηηο δαπΪλεο απφθηεζεο ησλ
απνζεκΪησλ θαη ηα εηδηθΪ Ϋμνδα αγνξΪο ηνπο (κεηαθνξηθΪ, αζθΪιηζηξα θιπ). Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ
πεξηιακβΪλεηαη ζην θφζηνο θηάζεσο ησλ απνζεκΪησλ.
3.8. Πειάηεο θαη ινηπέο Δκπνξηθέο Απαηηήζεηο
Οη εκπνξηθΫο απαηηάζεηο ηεο εηαηξεέαο θαηαρσξνχληαη αξρηθΪ ζηελ εχινγε αμέα ηνπο θαη κεηαγελΫζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξάζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθένπ, αθαηξνπκΫλσλ θαη ησλ δεκηψλ
απνκεέσζεο.
Οη δεκηΫο απνκεέσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιεέο απαηηάζεηο) αλαγλσξέδνληαη φηαλ ππΪξρεη αληηθεηκεληθά
απφδεημε φηη ε εηαηξεέα δελ εέλαη ζε ζΫζε λα εηζπξΪμεη φια ηα πνζΪ πνπ νθεέινληαη κε βΪζε ηνπο ζπκβαηηθνχο
φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηΪο απνκεέσζεο εέλαη ε δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθάο αμέαο ησλ απαηηάζεσλ θαη ηεο
παξνχζαο αμέαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκΫλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν
πνζφ ηεο δεκηΪο απνκεέσζεο θαηαρσξεέηαη σο Ϋμνδν ζηα απνηειΫζκαηα.
3.9. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακηαθΪ δηαζΫζηκα θαη ηακηαθΪ ηζνδχλακα πεξηιακβΪλνπλ ηα κεηξεηΪ, ηηο θαηαζΫζεηο φςεσο θαη ηηο
βξαρππξφζεζκεο - κΫρξη 3 κάλεο - επελδχζεηο πςειάο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξέζθνπ.
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3.10. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
(α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρΫο: Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρΫο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξάκα θαη ζε εέδνο
θαηαρσξνχληαη σο Ϋμνδν φηαλ θαζέζηαληαη δεδνπιεπκΫλεο.
(β) ΠαξνρΫο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζέα: Ζ ππνρξΫσζε ηεο εηαηξεέαο πξνο ηα πξφζσπα πνπ κηζζνδνηνχληαη
απφ απηάλ γηα ηελ κειινληηθά θαηαβνιά παξνρψλ αλΪινγα κε ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζέαο ηνπ θαζελφο,
πξνζκεηξΪηαη θαη απεηθνλέδεηαη κε βΪζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεέ δεδνπιεπκΫλν δηθαέσκα θΪζε
εξγαδφκελνπ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθιεκΫλν ζηελ παξνχζα αμέα ηνπ, ζε ζρΫζε κε ηνλ
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιάο ηνπ.
3.11. Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιΫςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ:
- ΤπΪξρεη κέα παξνχζα λφκηκε ά ηεθκαηξφκελε δΫζκεπζε σο απνηΫιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο,
- Δέλαη πηζαλφλ φηη ζ‘ απαηηεζεέ εθξνά πφξσλ γηα δηαθαλνληζκφ ηεο δΫζκεπζεο θαη,
- Σν απαηηνχκελα πνζφ κπνξεέ λα απνηηκεζεέ αμηφπηζηα.
3.12. Γαλεηζκόο
Σα δΪλεηα αξρηθΪ θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμέα ηνπο, κεησκΫλα κε ηα ηπρφλ Ϊκεζα θφζηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνέεζε ηεο ζπλαιιαγάο. Αθνινχζσο, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξάζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ επηηνθένπ.
Σν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ρξεκαηνδνηάζεηο πνπ ιάθζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε ά ηελ θαηαζθεπά παγέσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ επηκεξέδνληαη ζην θφζηνο θηάζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ, κΫρξη απηφ λα ηεζεέ ζε
παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα, φπνπ ην θφζηνο δαλεηζκνχ θαηαρσξεέηαη ζηα απνηειΫζκαηα ρξάζεσο.
3.13. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο
Ο ηξΫρσλ θφξνο εηζνδάκαηνο ππνινγέδεηαη βΪζεη ηεο ηζρχνπζαο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο θαη βαζέδεηαη ζηα
απνηειΫζκαηα ηεο εηαηξεέαο φπσο απηΪ αλακνξθψλνληαη ζηε θνξνινγηθά ηεο δάισζε, εθαξκφδνληαο ηνλ
ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηά.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδάκαηνο πξνζδηνξέδεηαη κε ηελ κΫζνδν ηεο ππνρξΫσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλΫο δηαθνξΫο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθάο αμέαο θαη ηεο θνξνινγηθάο βΪζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξέδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηΫο πνπ ηζρχνπλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα
ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθΫο απαηηάζεηο θαηαρσξνχληαη θαηΪ ηελ Ϋθηαζε θαηΪ ηελ νπνέα εθηηκΪηαη φηη ζα
ππΪξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηΫν θΫξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνέεζε ηεο πξνζσξηλάο δηαθνξΪο πνπ δεκηνπξγεέ ηελ
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθά απαέηεζε.
3.14. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα Ϋζνδα πεξηιακβΪλνπλ ηελ αμέα πψιεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, απαιιαγκΫλε απφ ην Φ.Π.Α., ηηο επηζηξνθΫο
θαη ηηο εθπηψζεηο.
Σα Ϋζνδα απφ πσιάζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ νη θέλδπλνη θαη νη σθΫιεηεο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ
θπξηφηεηα ησλ αγαζψλ κεηαβηβΪδνληαη ζηνλ αγνξαζηά.
Σα Ϋζνδα απφ παξνρά ππεξεζηψλ αλαγλσξέδνληαη σο δεδνπιεπκΫλα ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο ζπκθσλέεο θαη ηελ
πξαγκαηηθά παξνρά ηεο ππεξεζέαο.
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Σα Ϋζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζε θαζνξηζκΫλα ρξνληθΪ δηαζηάκαηα, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ην νθεηιφκελν
θεθΪιαην θαη ην πξαγκαηηθφ επηηφθην κΫρξη ηε ιάμε ηεο πεξηφδνπ, εθφζνλ ππΪξρεη ε βεβαηφηεηα φηη ηα Ϋζνδα απηΪ
ζα εηζπξαρζνχλ.
Σα Ϋζνδα απφ κεξέζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηΪζηαζε απνηειεζκΪησλ φηαλ ην δηθαέσκα εέζπξαμάο ηνπο Ϋρεη
θαηνρπξσζεέ.
3.15. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζέαζεο.
Σα ζηνηρεέα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ, απνηηκψληαη κε ρξάζε ηνπ λνκέζκαηνο
ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβΪιινληνο κΫζα ζην νπνέν ε εηαηξεέα ιεηηνπξγεέ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Σν ιεηηνπξγηθφ
λφκηζκα παξνπζέαζεο εέλαη ην Δπξψ.
(β) πλαιιαγΫο θαη ππφινηπα
Οη ζπλαιιαγΫο ζε μΫλα λνκέζκαηα κεηαηξΫπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βΪζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθέζηαληαη
θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ησλ ζπλαιιαγψλ.
ΚΫξδε θαη δεκηΫο απφ ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο νη νπνέεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπά ησλ λνκηζκαηηθψλ
ζηνηρεέσλ πνπ εθθξΪδνληαη ζε μΫλν λφκηζκα θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα
ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππΪξρνπζεο ηζνηηκέεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηΪζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδάκαηνο.
Οη ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρεέσλ ζε εχινγε
αμέα, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειΫζκαηα ρξάζεσο, ελψ ησλ δηαζεζέκσλ πξνο πψιεζε ζηελ Καζαξά ΘΫζε.
3.16. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Οη ιεηηνπξγηθνέ ηνκεέο δξαζηεξηφηεηαο νξέδνληαη µε βΪζε ηε δηΪξζξσζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκέινπ, εθφζνλ νη
ππεχζπλνη γηα ηε ιάςε νηθνλνκηθψλ απνθΪζεσλ παξαθνινπζνχλ ηηο νηθνλνκηθΫο πιεξνθνξέεο μερσξηζηΪ, φπσο
παξνπζηΪδνληαη απφ ηελ Δηαηξεέα θαη απφ ηηο ζπγαηξηθΫο ηεο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ ελνπνέεζε.
Ζ Γηνέθεζε αμηνινγεέ ηελ επέδνζε ησλ ηνκΫσλ δξαζηεξηφηεηαο βαζηδφκελε θπξέσο ζηα ιεηηνπξγηθΪ
απνηειΫζκαηα πξν απνζβΫζεσλ.
3.17. Δθηίκεζε εύινγεο αμίαο
Ζ εχινγε αμέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κΫζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγΫο αγνξΫο (ρξεκαηηζηάξηα),
πξνζδηνξέδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκΫο πνπ ηζρχνπλ.
ΠξνθεηκΫλνπ λα εθηηκεζεέ ε εχινγε αμέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κΫζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε
νξγαλσκΫλε αγνξΪ, ρξεζηκνπνηνχληαη δηΪθνξεο κΫζνδνη θαη παξαδνρΫο νη νπνέεο βαζέδνληαη ζηηο ζπλζάθεο ηεο
αγνξΪο πνπ επηθξαηνχλ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηνπ Ηζνινγηζκνχ, φπσο γηα παξΪδεηγκα εθηηκάζεηο κειινληηθψλ
ηακηαθψλ ξνψλ θ.α.
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4.

Δλνπνίεζε

Οη ΔλνπνηεκΫλεο ΟηθνλνκηθΫο ΚαηαζηΪζεηο πεξηιακβΪλνπλ ηηο ΟηθνλνκηθΫο ΚαηαζηΪζεηο ηεο κεηξηθάο εηαηξεέαο
θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηηο νπνέεο αζθεέ Ϋιεγρν. ‗Έιεγρνο ζεσξεέηαη φηη ππΪξρεη φηαλ ε κεηξηθά εηαηξεέα
Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξέδεη ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο θαη ιεηηνπξγηθΫο αξρΫο
δηαρεέξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα Ϋρεη νθΫιε απφ απηΫο.
Οη ΟηθνλνκηθΫο ΚαηαζηΪζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ θαηαξηέδνληαη κε ηηο έδηεο ινγηζηηθΫο αξρΫο κε ηηο ΟηθνλνκηθΫο
θαηαζηΪζεηο ηεο κεηξηθάο.
ΔλδννκηιηθΫο ζπλαιιαγΫο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ ζπκκεηνρψλ), ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκΫλα
θΫξδε απφ ζπλαιιαγΫο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκέινπ, απαιεέθνληαη.
Οη ζπγαηξηθΫο εηαηξεέεο ελνπνηνχληαη πιάξσο απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ απνθηΪηαη ν Ϋιεγρνο θαη παχνπλ λα
ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ ν Ϋιεγρνο κεηαβηβΪδεηαη εθηφο Οκέινπ.
Σπρφλ δεκέεο κεξέδνληαη ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθέαο, αθφκα θαη αλ ην ππφινηπν θαηαζηεέ αξλεηηθφ.
πλαιιαγΫο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγΫο πνζνζηψλ ζπκκεηνράο ζε ζπγαηξηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξά ζΫζε.
Σα απνηειΫζκαηα ησλ εμαγνξαδφκελσλ ά πσινχκελσλ ζπγαηξηθψλ εληφο ηεο ρξάζεσο, πεξηιακβΪλνληαη ζηελ
ΔλνπνηεκΫλε ΚαηΪζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδάκαηνο απφ ά Ϋσο ηελ εκεξνκελέα εμαγνξΪο ά πψιεζεο, αληέζηνηρα.
Οη ΔλνπνηεκΫλεο ΟηθνλνκηθΫο ΚαηαζηΪζεηο ηεο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο («Ο
κηινο») πεξηιακβΪλνπλ ηηο αθφινπζεο εηαηξεέεο:
Δπσλπκία Δηαηξείαο

Γξαζηεξηόηεηα

Έδξα

Πνζνζηό
πκκεηνρήο
Άκεζν Έκκεζν

Μέζνδνο
Δλνπνίεζεο

ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ
– ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ –
ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δκπνξηθά

ΔΛΛΑΓΑ

100%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ

Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δκπνξηθά

ΔΛΛΑΓΑ

100%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ

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

Δκπνξηθά

ΗΣΑΛΗΑ

99%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ
ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ

Δκπνξηθά &
Παξνρά
ππεξεζηψλ

ΔΛΛΑΓΑ

99,964%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ

DELTA HOTELIA
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ & ΜΔΧΝ

Δκπνξηθά

ΔΛΛΑΓΑ

99,98%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ
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Δπσλπκία Δηαηξείαο

Γξαζηεξηόηεηα

Έδξα

Πνζνζηό
πκκεηνρήο

Μέζνδνο
Δλνπνίεζεο

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ
CAPO DI CORFU ΑΝΧΝΤΝΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΞελνδνρεηαθΫο
θαη ηνπξηζηηθΫο
επηρεηξάζεηο

ΔΛΛΑΓΑ

79,95%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ

APPLICATIONS SERVICE
PROVIDERS ΔΜΠΟΡΗΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ
ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Παξνρά
ππεξεζηψλ

ΔΛΛΑΓΑ

65%

ΟΛΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ

Αθνινχζσο, παξαηέζεληαη ζπλνπηηθΫο πιεξνθνξέεο γηα ηηο ζπγαηξηθΫο εηαηξεέεο ηνπ Οκέινπ:

4.1 ΑΦΟΗ Β. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ.
Ζ ζπγαηξηθά εηαηξεέα «ΑΦΟΗ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΒΔΛΛΑΝΖ ΡΑΠΣΟΜΖΥΑΝΑΗ – ΠΛΔΚΣΟΜΖΥΑΝΑΗ –
ΔΝΓΤΜΑΣΑ, ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ηδξχζεθε ζηηο 15/9/1986 (Φ.Δ.Κ.
2933/18.9.1986), εέρε σο Ϋδξα ηνλ Γάκν Αζελαέσλ (Γπξξαρένπ 62, επφιηα) ελψ ηελ 2/5/2007 ε Ϋδξα ηεο
κεηαθΫξζεθε ζην Γάκν Μεηακνξθψζεσο Αηηηθάο (νδφο Σαηνΐνπ 112). εκεξηλά Ϋδξα ηεο Δηαηξεέαο εέλαη ν Γάκνο
ηνπ ΑηγΪιεσ (νδφο Κεθηζνχ 6, Σ.Κ. 12242, ηει. 210-53.86.400)
Ζ εηαηξεέα εέλαη εγγεγξακκΫλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Ννκαξρέαο Αζελψλ κε ΑΡ.Μ.Α.Δ.
14324/01/Β/86/6033 θαη ε δηΪξθεηΪ ηεο ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Ϋρεη νξηζηεέ γηα 50 Ϋηε, άηνη κΫρξη ηελ
15/9/2036.
Ζ ζπγαηξηθά εηαηξεέα δξαζηεξηνπνηεέηαη θπξέσο ζηνπο ηνκεέο ηεο εκπνξέαο πΪζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
νηθηαθάο ά θαη επαγγεικαηηθάο ρξάζεσο θαη αληαιιαθηηθψλ – εμαξηεκΪησλ απηψλ θαη εκπνξέαο ξαπηνκεραλψλ
θαη πιεθηνκεραλψλ θαη εμαξηεκΪησλ – αληαιιαθηηθψλ απηψλ. χκθσλα κε ηελ θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα
αλάθεη ζηνλ θιΪδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ
ζπζθεπψλ» (ΚιΪδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03).
Ζ ζπγαηξηθά εηαηξεέα απφ ηηο αξρΫο ηνπ Ϋηνπο 2003 εέλαη αληηπξφζσπνο θαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκΫαο ησλ
πξντφλησλ «Singer» ζηελ ΔιιΪδα θαη ηα ΒαιθΪληα. Σν φλνκα «Singer», κε πΪλσ απφ 150 ρξφληα δηεζλνχο
παξνπζέαο εέλαη Ϋλα εκπνξηθφ ζάκα κεγΪιεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη αμηνπηζηέαο θαη εληζρχεη ζεκαληηθΪ ηε ζΫζε
ηεο εηαηξεέαο θαη ηνπ νκέινπ ζηνλ ηνκΫα ηεο εκπνξέαο ειεθηξηθψλ εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ.
4.2 Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ.
Ζ εηαηξεέα ηδξχζεθε ζηηο 12 επηεκβξένπ 1988 (Φ.Δ.Κ. 3064/29-9-1988) κε ηελ επσλπκέα ―Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ‖ θαη κε δηαθξηηηθφ ηέηιν ―Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Δ.Β.Δ.‖ θαη Ϋρεη σο Ϋδξα ηνλ Γάκν ΑηγΪιεσ, νδφο Κεθηζνχ 6 Σ.Κ. 122 42 , ηει. 210-53.86.400.
Δέλαη εγγεγξακκΫλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο Ννκαξρέαο Αζελψλ / Γπηηθφο ΣνκΫαο κε αξηζκφ
κεηξψνπ 17971/01ΓΣ/Β/88/50(1999) θαη ε δηΪξθεηα ηεο , ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ϋρεη
νξηζζεέ κΫρξη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2018.
θνπφο ηεο Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ. ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εέλαη:
α) Δηζαγσγά απφ ην εμσηεξηθφ θαη εκπνξέα ζεξκαληηθψλ ζπζηεκΪησλ πεηξειαένπ, β) Δηζαγσγά θαη εκπνξέα
ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο θαη ςχμεο ειεθηξηθάο ελεξγεέαο, γ) Δηζαγσγά θαη εκπνξέα παληφο εέδνπο ειεθηξηθάο
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ζπζθεπάο νηθηαθάο ά επαγγεικαηηθάο ρξάζεσο, δ) Δηζαγσγά θαη εκπνξέα ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ ησλ
αλσηΫξσ κεραλεκΪησλ, ε) πλαξκνιφγεζε θαη θαηαζθεπά ησλ αλσηΫξσ κεραλεκΪησλ ζηελ ΔιιΪδα κεηΪ ηελ
εηζαγσγά ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκΪησλ, ζη) Γεκηνπξγέα δηθηχνπ πψιεζεο θαη ελ γΫλεη πξνψζεζεο ησλ
αλσηΫξσ κεραλεκΪησλ, εηζαγνκΫλσλ ά κε αιιΪ θαη ζπλαξκνινγνχκελσλ ζηελ ΔιιΪδα, δ) Αληηπξνζψπεπζε
αιινδαπψλ επηρεηξάζεσλ θαη εηαηξεηψλ εκπνξέαο ά/θαη θαηαζθεπά ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο - ςχμεο θαη ελ γΫλεη
ειεθηξηθψλ εηδψλ νηθηαθάο ά επαγγεικαηηθάο ρξάζεσο, ε) πκκεηνρά ζε άδε ππΪξρνπζεο ά ηδξπζεζφκελεο πΪζεο
θχζεσο ζπλαθεέο επηρεηξάζεηο θαη εηαηξεέεο θαζψο θαη ζπλεξγαζέα κε απηΫο πνπ επηδηψθνπλ έδηνπο ά παξεκθεξεέο
ζθνπνχο, ζ) ΓηελΫξγεηα θΪζε Ϊιιεο ζπλαθνχο εξγαζέαο ά επηρεηξάζεσο θαζνξηδφκελεο απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο εηαηξεέαο.
χκθσλα κε ηελ θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα αλάθεη ζηνλ θιΪδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ
ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» (ΚιΪδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03).
Ζ εηαηξεέα Ϋρεη ηελ δηΪζεζε ησλ αθφινπζσλ πξντφλησλ:







Απφ ην 1988, ησλ Ηαπσληθψλ θνξεηψλ ζπζηεκΪησλ ζΫξκαλζεο KEROSUN κε κηα επξεέα γθΪκα
πξντφλησλ ζΫξκαλζεο,
Απφ ην 1994 ησλ Ηαπσληθψλ θιηκαηηζηηθψλ Toyotomi,
Απφ ην 2000 - 2001 ησλ νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ Carrier θαη Toshiba αληέζηνηρα,
Απφ ην 2006 ησλ ζπζηεκΪησλ άρνπ ―KENWOOD- MCAUDIO -AUDIOVOX‖,
Απφ ην 2008 ησλ κεραλψλ εζπξΫζν GAGGIA,
Απφ ην 2009 ηελ απνθιεηζηηθά δηΪζεζε ηεο BLAUPUNKT, κε κηα επξεέα γθΪκα πξντφλησλ ζπζηεκΪησλ
άρνπ θαη εηθφλαο γηα ην απηνθέλεην θπξέσο αιιΪ θαη γηα ην ζπέηη.

Ζ θαηΪ 100% ζπγαηξηθά εηαηξεέα ―Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ‖
Ϋρεη ηηο αθφινπζεο ζπγαηξηθΫο εηαηξεέεο, νη νπνέεο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ Οκέινπ κε
ηε κΫζνδν ηεο νιηθάο ελζσκΪησζεο:

4.2.1.

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

Ζ εηαηξεέα ηδξχζεθε ζηηο 11
Οθησβξένπ
2004 (Registro Delle
Imprese
Di Milano
MI/RI/PRA/2004/000300484/20-10-2004) κε ηελ επσλπκέα ―G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L.‖ θαη κε
Γηαθξηηηθφ ηέηιν ―G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L.‖ Ζ εηαηξεέα Ϋρεη σο Ϋδξα ηελ Ηηαιέα (Via Lazzaretto 19
TK 201 24 Milano, Italia, ηει. 0039-0396659016) θαη ε δηΪξθεηα ηεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο Ϋρεη νξηζζεέ κΫρξη ηελ 31 Γεθεκβξένπ 2050. Σν εηαηξηθφ ηεο θεθΪιαην αλΫξρεηαη ζάκεξα ζε €100.000,
δηαηξνχκελν ζε 100 εηαηξηθΪ κεξέδηα αμέαο εθΪζηνπ € 1.000,00.
Ζ Δηαηξεέα αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηελ εηζαγσγά, ρνλδξηθά πψιεζε ρξάζεο θιηκαηηζηηθψλ θαζψο θαη ησλ πΪζεο
θχζεσο αλαισζέκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο. χκθσλα κε ηελ θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα αλάθεη ζηνλ
θιΪδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» (ΚιΪδνο
514.3, ΣΑΚΟΓ – 03).

4.2.2.

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ

Ζ εηαηξεέα ηδξχζεθε ζηηο 29 Απξηιένπ 2004 (Φ.Δ.Κ. 3799/7-5-2004) κε ηελ επσλπκέα «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ
ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηέηιν «SIBA
ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.» θαη Ϋρεη σο Ϋδξα ηνλ Γάκν ΑηγΪιεσ (νδφο Κεθηζνχ 6 Σ.Κ. 122 42, ηει. 210-53.86.400).
Δέλαη εγγεγξακκΫλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο Ννκαξρέαο Αζελψλ / Γπηηθφο ΣνκΫαο κε αξηζκφ
κεηξψνπ 56668/01ΓΣ/Β/04/27 θαη ε δηΪξθεηα ηεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ϋρεη νξηζζεέ
κΫρξη ηελ 29 Απξηιένπ 2034. Οη κεηνρΫο ηεο εηαηξεέαο εέλαη θνηλΫο νλνκαζηηθΫο θαη κε εηζεγκΫλεο ζην
Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην κεηνρηθφ ηεο θεθΪιαην αλΫξρεηαη ζάκεξα ζε € 560.000, δηαηξνχκελν ζε
5.600 θνηλΫο νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο αμέαο εθΪζηεο € 100.
Ζ Δηαηξεέα αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηελ ηερληθά ππνζηάξημε δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ
νηθηαθάο ρξάζεο (θιηκαηηζηηθψλ, ζεξκαληηθψλ, νπηηθναθνπζηηθψλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ), θαζψο θαη ηελ πψιεζε
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πΪζεο θχζεσο αλαισζέκσλ θαη αληαιιαθηηθψλ ηνπο, χκθσλα κε ηελ θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα αλάθεη
ζηνλ θιΪδν «Δπηζθεπά ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ» (ΚιΪδνο 518.4, ΣΑΚΟΓ – 03) θαη
ζηνλ θιΪδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ»
(ΚιΪδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03).

4.2.3.

DELTA HOTELIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ & ΜΔΩΝ

Ζ Δηαηξεέα ηδξχζεθε ζηηο 24/11/2005 (ΦΔΚ 12246-28/11/2005 κε ηελ επσλπκέα ―DELTA HOTELIA ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ & ΜΔΧΝ‖. Με ην απφ 22/02/2007 ΦΔΚ 1329
αιιΪδεη επσλπκέα θαη πιΫνλ ιεηηνπξγεέ κε ηε λΫα επσλπκέα «DELTA HOTELIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ & ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ‖ θαη ηνλ δ/η ―DELTA HOTELIA S.A‖
Ζ Ϋδξα ηεο Δηαηξεέαο εέλαη ν Γάκνο ΑηγΪιεσ, νδφο Κεθηζνχ 6, Σ.Κ. 12242, ηει. (210) 53.86.430.
Ζ Δηαηξεέα εέλαη θαηαρσξεκΫλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο κε αξηζκφ
59618/01ΓΣ/Β/05/10(09) θαη ε δηΪξθεηΪ ηεο νξέζζεθε κΫρξη 24/11/2055.
Οη κεηνρΫο ηεο εηαηξεέαο εέλαη θνηλΫο νλνκαζηηθΫο θαη κε εηζεγκΫλεο ζην Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην
κεηνρηθφ ηεο θεθΪιαην αλΫξρεηαη ζάκεξα ζε € 500.000, δηαηξνχκελν ζε 5.000 θνηλΫο νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο αμέαο
εθΪζηεο € 100.
Ζ Δηαηξεέα αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηελ εκπνξέα - ρνλδξηθά πψιεζε δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη
κηθξνζπζθεπψλ νηθηαθάο ρξάζεο (ηειενξΪζεσλ, θιηκαηηζηηθψλ, mini bars, ρξεκαηνθηβσηέσλ, ειεθηξνληθψλ
θιεηδαξηψλ, ζπζηεκΪησλ pay - tv, νπηηθναθνπζηηθψλ θαη ινηπψλ ζπζθεπψλ), ζηελ Διιεληθά Ξελνδνρεηαθά
αγνξΪ, θαζψο θαη κε ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ππνζηάξημεο, ζπληάξεζεο ά θαη εγγχεζεο - επηζθεπάο ησλ
εκπνξεπκΪησλ ηα νπνέα ε έδηα εηζΪγεη απφ ην εμσηεξηθφ.
χκθσλα κε ηελ θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα αλάθεη ζηνλ θιΪδν «Υνλδξηθφ εκπφξην ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ
ζπζθεπψλ, ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζπζθεπψλ» (ΚιΪδνο 514.3, ΣΑΚΟΓ – 03). ζηνλ θιΪδν «Δπηζθεπά
ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ» (ΚιΪδνο 518.4, ΣΑΚΟΓ – 03)

4.2.4.

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΤΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ζ εηαηξεέα ηδξχζεθε ζηηο 29 Απξηιένπ 2004 (Φ.Δ.Κ. 9373/8-12-1988) κε ηελ επσλπκέα «ΓΔΛΣΑ ΔΛΛΑ
(DΔLΣΑ ΖΔLLΑS) ΔΜΠΟΡΗΑ - ΓΗΑΝΟΜΔ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηέηιν «ΓΔΛΣΑ ΔΛΛΑ Α. Δ.» θαη κε ηελ απφ 22-92009 απφθαζε ηεο Απηφθιεηεο Καζνιηθάο Γεληθάο πλΫιεπζεο ηξνπνπνηάζεθε ε επσλπκέα ζε
«ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΧΝΤΝΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ν
δηαθξηηηθφο ηέηινο ζε «CAPO DI CORFU AE» (ΦΔΚ 11984/6-10-2009).
Ζ εηαηξεέα «CAPO DI CORFU A.E.» Ϋρεη σο Ϋδξα ηνλ Γάκν ΑηγΪιεσ, (νδφο Κεθηζνχ 6 Σ.Κ. 122 42, ηει. 21053.86.400).
Δέλαη εγγεγξακκΫλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεο Ννκαξρέαο Αζελψλ / Γπηηθφο ΣνκΫαο κε αξηζκφ
κεηξψνπ 41671/01ΓΣ/B/98/38(2009) θαη ε δηΪξθεηα ηεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Ϋρεη
νξηζζεέ κΫρξη ηελ 1 Γεθεκβξένπ 2033.
Οη κεηνρΫο ηεο εηαηξεέαο εέλαη θνηλΫο νλνκαζηηθΫο θαη κε εηζεγκΫλεο ζην Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην
κεηνρηθφ ηεο θεθΪιαην αλΫξρεηαη ζάκεξα ζε € 560.000, δηαηξνχκελν ζε 5.600 θνηλΫο νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο αμέαο
εθΪζηεο € 100.
Ζ Δηαηξεέα αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηελ εθκεηΪιιεπζε μελνδνρεηαθψλ θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξάζεσλ. χκθσλα κε
ηελ θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα αλάθεη ζηνλ θιΪδν «Ξελνδνρεέα θαη κνηΫι κε εζηηαηφξηα» (ΚιΪδνο 511.1,
ΣΑΚΟΓ – 03).
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APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ & ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ζ Δηαηξέα ηδξχζεθε ζηηο 08/03/2006 (ΦΔΚ 1756-10/03/2006 κε ηελ επσλπκέα ―APPLICATIONS SERVICE
PROVIDERS ΔΜΠΟΡΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΑΡΟΥΖ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ‖.
Ζ Ϋδξα ηεο Δηαηξέαο εέλαη ν Γάκνο ΑηγΪιεσ, (νδφο Κεθηζνχ 6, Σ.Κ. 12242, ηει. (210) 53.86.400).
Ζ Δηαηξεέα εέλαη θαηαρσξεκΫλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, κε αξηζκφ
60218/01ΓΣ/Β/06/47(08) θαη ε δηΪξθεηΪ ηεο νξέζζεθε κΫρξη 08/03/2026.
Οη κεηνρΫο ηεο εηαηξεέαο εέλαη θνηλΫο νλνκαζηηθΫο θαη κε εηζεγκΫλεο ζην Υξεκαηηζηάξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ην
κεηνρηθφ ηεο θεθΪιαην αλΫξρεηαη ζάκεξα ζε € 60.000, δηαηξνχκελν ζε 60.000 θνηλΫο νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο αμέαο
εθΪζηεο € 1,00.
Ζ Δηαηξεέα αζρνιεέηαη θπξέσο κε ηε ζρεδέαζε, αλΪπηπμε θαη εκπνξέα πξνγξακκΪησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
γηα πΪζεο θχζεσο εθαξκνγΫο.
χκθσλα κε ηελ θαηΪηαμε ηεο Δ..Τ.Δ., ε εηαηξεέα αλάθεη ζηνλ θιΪδν ΥΟΝΓΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ (ΚιΪδνο 518.4, ΣΑΚΟΓ – 03).

4.2.6.

Απόθηεζε ζπγαηξηθήο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ.» - Πξώηε Δλνπνίεζε

Ζ κεηξηθά εηαηξεέα ππΫγξαςε ζηηο 14.10.2010, ηελ νξηζηηθά ζχκβαζε εμαγνξΪο ηνπ 100% ηεο
«Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ» απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο Γεψξγην Γεκεηξένπ, θχξην ηνπ 93% ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαένπ ηεο θαη ΑλδξΫα ΓΪθλε θχξην ηνπ 7% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο.
Απφ ηελ εκεξνκελέα απηά θαη κεηΪ, νη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο λΫαο ζπγαηξηθάο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηάο
ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ Οκέινπ, κε ηε κΫζνδν ηεο πιάξνπο
ελζσκΪησζεο.
Σν ηέκεκα ηεο εμαγνξΪο ησλ αλσηΫξσ κεηνρψλ αλάξζε ζην πνζφ ησλ επξψ δεθανθηψ εθαηνκκπξέσλ εθαηφ
ρηιηΪδσλ (€ 18.100.000).
Σελ 14.10.2010 θαηαβιάζεθε απφ ηελ εηαηξεέα πξνο ην βαζηθφ κΫηνρν ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.», σο
πξνθαηαβνιά Ϋλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο, ην πνζφ ησλ επξψ 7.320.000. Σν ππνιεηπφκελν ηέκεκα εμαγνξΪο
ζα θαηαβιεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη κάλεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο νξηζηηθάο ζχκβαζεο εμαγνξΪο. Σν πνζφ ηεο
πξνθαηαβνιάο ρξεκαηνδνηάζεθε απφ ην πξντφλ ηεο Α΄ ζεηξΪο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ πνπ
εμΫδσζε ε Δηαηξεέα (βι. εκείσζε 17 αθνινύζσο). Σν ππνιεηπφκελν ηέκεκα ηεο σο Ϊλσ εμαγνξΪο ζα
ρξεκαηνδνηεζεέ κε ηελ Ϋθδνζε Β‘ ζεηξΪο ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ.
ηελ αλσηΫξσ ζπκθσλέα εμαγνξΪο πεξηιακβΪλεηαη φξνο ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν, ζε πεξέπησζε πνπ ην πνζφ ηεο
απνηέκεζεο ηνπ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» απφ αλεμΪξηεην ειεγθηηθφ νέθν
ππνιεέπεηαη ηνπ ηηκάκαηνο πνπ ζπκθσλάζεθε (άηνη επξψ 18.100.000), ζα αλαπξνζαξκνζηεέ ην αλσηΫξσ
ζπκθσλεζΫλ ηέκεκα πψιεζεο ζην πνζφ ηνπ πνξέζκαηνο ηεο ελ ιφγσ απνηέκεζεο.
ΠεξαηηΫξσ, ηελ 14.10.2010 ν πξψελ βαζηθφο κΫηνρνο ηεο «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» πξνΫβε ζηελ εμαγνξΪ ηνπ
31,497% ηεο εηαηξεέαο απφ ηε κΫηνρφ ηεο θππξηαθά εηαηξεέα κε ηελ επσλπκέα «Asbavel Trading Limited».
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Ο κηινο Γεκεηξένπ, εθηφο απφ ηε «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ», πεξηιακβΪλεη επέζεο ηηο θαηΪ 100% ζπγαηξηθΫο
εηαηξεέεο «GED TOYTOMI ITALIA SRL», «SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ.» θαη «Delta Hotelia Αλψλπκνο Δηαηξεέα
Δκπνξέαο Ζιεθηξηθψλ πζηεκΪησλ θαη ΜΫζσλ», ελψ Ϋρεη ζπκκεηνρά θαηΪ 65% ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο
εηαηξεέαο «ASP ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ» θαη θαηΪ 80% ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην ηεο μελνδνρεηαθάο
επηρεέξεζεο «ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI CORFU ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ», φπσο αλαθΫξζεθε αλσηΫξσ.
Ο κηινο Γεκεηξένπ δξαζηεξηνπνηεέηαη ζην ρψξν ηεο αγνξΪο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θαη πην ζπγθεθξηκΫλα
ζην ρψξν ηνπ νηθηαθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θιηκαηηζκνχ, ησλ ζεξκαληηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ ζπζθεπψλ άρνπ θαη
ησλ ειεθηξηθψλ κηθξνζπζθεπψλ απφ ην 1987, αληηπξνζσπεχνληαο απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ ΔιιΪδα, ηελ Ηηαιέα θαη
ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθάο Δπξψπεο ηα θιηκαηηζηηθΪ TOYTOMI θαη ηα ζεξκαληηθΪ ζπζηάκαηα KEROSUN, ελψ
ζηελ ΔιιΪδα εέλαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκΫαο α) ησλ νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ TOSHIBA θαη CARRIER, β) ζηνλ
ηνκΫα ησλ ζπζθεπψλ άρνπ θαη εηθφλαο (consumer electronics) ησλ πξντφλησλ Kenwood Ηαπσλέαο, Blaupunkt,
Audiovox θαη Mac Αudio θαη γ) ζηνλ ηνκΫα ησλ κηθξνζπζθεπψλ ησλ κεραλψλ παξαζθεπάο θαθΫ espresso Gaggia.
Ζ «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΔΒΔ» εέλαη απνθιεηζηηθφο αδεηνχρνο ησλ ζεκΪησλ TOYTOMI θαη KEROSUN γηα ηελ
ΔιιΪδα, ηελ Ηηαιέα θαη ηηο ρψξεο ηεο αλαηνιηθάο Δπξψπεο. Ο φκηινο Γεκεηξένπ εδψ θαη ρξφληα θαηΫρεη ηελ
πξψηε ζΫζε ζηελ ΔιιΪδα ζηελ εκπνξέα νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ.
Οη ζπλαιιαγΫο ινγέζηεθαλ κε ηε κΫζνδν ηεο εμαγνξΪο θαη ε ππεξαμέα πνπ πξνΫθπςε θαηΪ επξψ 8.007.684,76
αλαγλσξέζηεθε ζηα Ϊπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπ Οκέινπ (βι. θαη εκείσζε 8 θαησηέξσ).


Ο θχθινο εξγαζηψλ κε ηνλ νπνένλ ζπκκεηΫρεη ν κηινο Γεκεηξένπ ζηνλ ελνπνηεκΫλν θχθιν εξγαζηψλ, απφ
ηελ εκεξνκελέα απφθηεζάο ηνπ (14.10.2010) Ϋσο ηε ιάμε ηεο ηξΫρνπζαο ρξάζεο (31.12.2010), αλάιζε ζε
επξψ 4.436.524,41.



Ζ δεκηΪ κεηΪ απφ θφξνπο κε ηελ νπνέα ζπκκεηΫρεη ν κηινο Γεκεηξένπ ζηα ελνπνηεκΫλα απνηειΫζκαηα
κεηΪ απφ θφξνπο πνπ αλαινγεέ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθάο, απφ ηελ εκεξνκελέα απφθηεζάο ηνπ
(14.10.2010) Ϋσο ηε ιάμε ηεο ηξΫρνπζαο ρξάζεο (31.12.2010), αλάιζε ζε επξψ -1.891.805,07.



Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ λεναπνθηεζΫληνο Οκέινπ Γεκεηξένπ γηα ην δηΪζηεκα απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ρξάζεο
(1.1.2010 – 31.12.2010) αλάιζε ζε επξψ 37.112.767,78



Ζ δεκηΪ κεηΪ απφ θφξνπο πνπ αλαινγεέ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθάο ηνπ λεναπνθηεζΫληνο Οκέινπ
Γεκεηξένπ γηα ην δηΪζηεκα απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ρξάζεο (1.1.2010 – 31.12.2010) αλάιζε ζε επξψ 420.395,36.



ΔΪλ ε εμαγνξΪ ηνπ Οκέινπ Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ. εέρε ιΪβεη ρψξα απφ ηελ αξρά ηεο ηξΫρνπζαο
ρξάζεο (1.1.2010), ν ελνπνηεκΫλνο θχθινο εξγαζηψλ ζα εέρε αλΫιζεη ζην πνζφ ησλ επξψ 63.505.569,40



ΔΪλ ε εμαγνξΪ ηνπ Οκέινπ Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ. εέρε ιΪβεη ρψξα απφ ηελ αξρά ηεο ηξΫρνπζαο
ρξάζεο (1.1.2010), ε ελνπνηεκΫλε δεκέα κεηΪ απφ θφξνπο πνπ αλαινγεέ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθάο ζα
εέρε αλΫιζεη ζην πνζφ ησλ επξψ -4.134.579,88.

Ζ Δχινγε αμέα θαη ε Λνγηζηηθά αμέα ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρεέσλ θαη Τπνρξεψζεσλ ηνπ Οκέινπ Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ., φπσο απηΪ Ϋρνπλ πξνζσξηλΪ απνηηκεζεέ θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο πξψηεο ελζσκΪησζεο
(14.10.2010), παξαηέζεληαη ζηνλ αθφινπζν πέλαθα:
Ζ νινθιάξσζε ηεο απνηέκεζεο ησλ αλσηΫξσ απνθηάζεσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελέα εμαγνξΪο ηνπο (14.10.2010).
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Πνζά ζε επξώ
Ζκεξνκελία ελζωκάηωζεο: 14.10.2010

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
Δύινγε αμία
14.10.2010

Λνγηζηηθή αμία
14.10.2010

14.694.921,24
26.840.542,15
2.890.275,74
231.176,00
479.692,34
29.619,85
45.166.227,32

14.694.921,24
26.840.542,15
790.275,74
231.176,00
479.692,34
29.619,85
43.066.227,32

10.977.547,89
24.701.836,93
3.314.827,17
203.600,00
1.421.186,07
40.618.998,06
85.785.225,38

10.977.547,89
24.701.836,93
3.314.827,17
203.600,00
1.421.186,07
40.618.998,06
83.685.225,38

16.139.752,98
3.510.641,39
299.220,36
189.540,12
1.603.116,08
468.750,00
22.211.020,93

16.139.752,98
3.510.641,39
299.220,36
189.540,12
1.183.116,08
468.750,00
21.791.020,93

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

16.426.758,98
30.040.946,10
1.996.228,68
142.800,00
78.958,95
4.295.931,65
52.981.624,36
75.192.645,29

16.426.758,98
30.040.946,10
1.996.228,68
142.800,00
78.958,95
4.295.931,65
52.981.624,36
74.772.645,29

ΑΞΗΑ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

10.592.580,09

8.912.580,09

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πΪγηα
ΔπελδπηηθΪ αθέλεηα
Άπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα
ΓηαζΫζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα
Αλαβαιιφκελε απαέηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο
Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηάζεηο
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΑπνζΫκαηα
ΠειΪηεο
ΠξνθαηαβνιΫο θαη Ϊιιεο απαηηάζεηο
ΓηαζΫζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα
ΣακηαθΪ δηαζΫζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΓΪλεηα
Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο
ΠξνβιΫςεηο γηα απνδεκέσζε πξνζσπηθνχ
ΛνηπΫο πξνβιΫςεηο
Αλαβαιιφκελε ππνρξΫσζε θφξνπ εηζνδάκαηνο
ΛνηπΫο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΠξνκεζεπηΫο
Βξαρππξφζεζκα δΪλεηα
Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο καθξνπξνζΫζκσλ δαλεέσλ
Βξαρππξφζεζκεο δφζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ
ΣξΫρσλ θφξνο εηζνδάκαηνο
Άιιεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνέ ινγαξηαζκνέ

Μείνλ: Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο

500.264,85

Δύινγε αμία Καζαξήο Θέζεο πνπ απνθηήζεθε

10.092.315,24

Σίκεκα εμαγνξάο

18.100.000,00

Τπεξαμία από απόθηεζε ζπγαηξηθήο

8.007.684,76

Σακηαθέο ξνέο γηα ηελ εμαγνξά:
πλνιηθφ Σέκεκα εμαγνξΪο
Μεένλ: Οθεηιφκελν ηέκεκα εμαγνξΪο πνπ δελ Ϋρεη θαηαβιεζεέ
Μεένλ: ΣακηαθΪ ΓηαζΫζηκα & Ηζνδχλακα πνπ απνθηάζεθαλ θαηΪ ηελ εμαγνξΪ
Σειηθή ηακηαθή ξνή (εθξνή) θαηά ηελ εμαγνξά

18.100.000,00
-10.780.000,00
-1.421.186,07
5.898.813,93
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο εμαγνξάο ζπγαηξηθήο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ» θαη πεξηνξηζκόο ηηκήκαηνο εμαγνξάο

Σελ 9/07/2010 ππεγξΪθε, κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ πσιεηά, ηξνπνπνέεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ απφθηεζε
ησλ κεηνρψλ ηεο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Αλψλπκε Δκπνξηθά Δηαηξεέα Ζιεθηξηθψλ πζθεπψλ». ΓπλΪκεη ηεο σο
Ϊλσ ηξνπνπνέεζεο, ην ηέκεκα αγνξΪο ησλ κεηνρψλ, ην νπνέν εέρε ζπκθσλεζεέ ζην πνζφ ησλ 3.300.000 επξψ,
πεξηνξέζηεθε ζην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ 1.790.000 επξψ.
Απφ ην σο Ϊλσ ηέκεκα, ην πνζφ ηνπ 1.365.000 επξψ θαη ην πνζφ ησλ 125.000 επξψ θαηαβιάζεθαλ ζηνλ πσιεηά
ηελ 29/01/2009 θαη 9/07/2010 αληέζηνηρα θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ 300.000 επξψ νξέζζεθε λα θαηαβιεζεέ
ζηνλ πσιεηά Ϋσο ηελ 30ε επηεκβξένπ 2010, κε ηελ παξΪδνζε ζε απηφλ ηξηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ (300.000) κεηνρψλ
ηεο εηαηξεέαο, ε νπνέα επΫρεη ζΫζε νινζρεξνχο εμφθιεζεο ηνπ αλσηΫξσ ππνιεηπφκελνπ πνζνχ.
Έηζη, κε ηελ απφ 6/9/2010 απφθαζε ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθάο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ 29/9/2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο εηαηξεέαο, απνθαζέζζεθε ε αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε θεθαιαηνπνέεζε ππνρξεψζεσλ θαη ε Ϋθδνζε 300.000 κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο €
0,34 θαη ηηκάο δηΪζεζεο € 0,34 γηα ηελ εμφθιεζε ηεο παξαπΪλσ ππνρξΫσζεο (βι. ζρεηηθά θαη εκείσζε 17
«Μεηνρηθό Κεθάιαην»).
ΜεηΪ ηνλ σο Ϊλσ πεξηνξηζκφ ηνπ ηηκάκαηνο εμαγνξΪο, ε Δηαηξεέα κεέσζε ηζφπνζα ηελ αμέα ηεο ζπκκεηνράο ηεο
θαη πεξηφξηζε αλΪινγα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνλ πσιεηά.
4.2.8.

Πώιεζε ζπγαηξηθήο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ
ΤΚΔΤΩΝ» - Παύζε Δλνπνίεζεο

ηα πιαέζηα επηρεηξεκαηηθνχ εμνξζνινγηζκνχ ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ Οκέινπ, ε κεηξηθά εηαηξεέα πψιεζε ηελ
14/10/2010 ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο θαηΪ 100% ζπγαηξηθάο ηεο εηαηξεέαο «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ» ζηελ
εηαηξεέα «Nufer Enterprises Limited», πνπ εδξεχεη ζηελ Κχπξν.
Ο κηινο δελ Ϋρεη νηαδάπνηε ζρΫζε κε ηελ απνθηψζα θππξηαθά εηαηξεέα «Nufer Enterprises Limited» νχηε
γλσξέδεη ηελ χπαξμε νηαζδάπνηε ζρΫζεο ηεο αλσηΫξσ εηαηξεέαο κε βαζηθνχο κεηφρνπο ά κΫιε Γ ηεο Δηαηξεέαο.
Σν ηέκεκα πψιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθάο αλάξζε ζην πνζφ ησλ 300.000 επξψ, απφ ην νπνέν
εμνθιάζεθε κΫρξη ηελ 31ε Γεθεκβξένπ 2010 ην πνζφ ησλ 99.790 επξψ θαη ην ππφινηπν πνζφ δηαθαλνλέζηεθε ζε
δχν δφζεηο, πιεξσηΫεο ηελ 30/6/2011 θαη ηελ 31/12/2011.






Ο θχθινο εξγαζηψλ κε ηνλ νπνένλ ζπκκεηΫρεη ε πξψελ ζπγαηξηθά «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ» ζηνλ
ελνπνηεκΫλν θχθιν εξγαζηψλ, απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ρξάζεσο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα ηεο παχζεο ελνπνέεζάο
ηεο (1.1 – 14.10.2010), αλάιζε ζε επξψ 3.528.936,59.
Απφ ηελ πψιεζε ηεο ζπγαηξηθάο πξνΫθπςε ζηα απνηειΫζκαηα ηεο ηξΫρνπζαο ρξάζεσο γηα ηελ Δηαηξεέα
θαη ηνλ κηιν δεκέα -655.000 επξψ.
Ζ δεκηΪ κεηΪ απφ θφξνπο κε ηελ νπνέα ζπκκεηΫρεη ε πξψελ ζπγαηξηθά «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ» ζηα
ελνπνηεκΫλα απνηειΫζκαηα, απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ρξάζεσο Ϋσο ηελ εκεξνκελέα ηεο παχζεο ελνπνέεζάο ηεο
(1.1 – 14.10.2010), αλάιζε ζε επξψ -867.184,78.
Ζ επέδξαζε ζηελ Καζαξά ΘΫζε ηνπ Οκέινπ, γηα ηελ ηξΫρνπζα ρξάζε 2010, απφ ηελ πψιεζε ηεο
ζπγαηξηθάο αλάιζε ζε φθεινο 1.537.981,23 επξψ.
Ζ ζπλνιηθά επέδξαζε ζηελ Καζαξά ΘΫζε ηνπ Οκέινπ, γηα ηελ ηξΫρνπζα ρξάζε 2010, απφ ηε ζπγαηξηθά
«Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ» αλάιζε ζε φθεινο 670.796,45
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΗ ΑΠΟΚΣΖΔΗ ΣΖ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΔΩ 2009
Απόθηεζε ζπγαηξηθήο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» - Πξώηε Δλνπνίεζε

Σελ 29.1.2009 ε «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..» πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξΪ ηνπ 100% ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο εηαηξεέαο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ
ΤΚΔΤΧΝ», ε νπνέα εδξεχεη ζηελ Μεηακφξθσζε Αηηηθάο θαη δξαζηεξηνπνηεέηαη ζηελ εηζαγσγά θαη εκπνξέα
ειεθηξηθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ. Απφ ηελ εκεξνκελέα απηά θαη κεηΪ, νη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο
απνθηεζεέζαο ζπγαηξηθάο ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ Οκέινπ κε ηε κΫζνδν
ηεο πιάξνπο ελζσκΪησζεο.
Με ηελ ππνγξαθά ηεο νξηζηηθάο ζχκβαζεο κεηαβέβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθάο, θαηαβιάζεθε απφ ηε
«VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..» πξνο ηνλ κνλαδηθφ κΫηνρν ηεο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.»,
Ϋλαληη ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο επξψ 3.300.000, πνζφ επξψ 1.365.000. Σν ππνιεηπφκελν πνζφ ησλ επξψ
1.935.000 πξνβιεπφηαλ λα θαηαβιεζεέ ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο σο
Ϊλσ ζχκβαζεο κεηαβέβαζεο κεηνρψλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ πσιεηά ζε ηπρφλ
κεηαηξΫςηκν ζε κεηνρΫο νκνινγηαθφ δΪλεην ηεο «VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..» ά ζε αχμεζε
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κεηαβέβαζεο.
Οη ζπλαιιαγΫο ινγέζηεθαλ κε ηε κΫζνδν ηεο εμαγνξΪο θαη ε ππεξαμέα πνπ πξνΫθπςε επξψ 2.301.805,25
αλαγλσξέζηεθε ζηα Ϊπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπ Οκέινπ.


Ζ δεκηΪ κεηΪ απφ θφξνπο κε ηελ νπνέα ζπκκεηεέρε ε εηαηξεέα «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ» ζηα ελνπνηεκΫλα απνηειΫζκαηα ηνπ Οκέινπ απφ
ηελ εκεξνκελέα απφθηεζάο ηεο (29.1.2009) Ϋσο ηε ιάμε ηεο πξνεγνχκελεο ρξάζεο (31.12.2009) αλάιζε
ζε επξψ 1.325.796,43.



Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθάο γηα ην δηΪζηεκα 1.1.2009 – 31.12.2009 αλάιζε ζε €
5.317.769,15.



Ζ δεκηΪ κεηΪ απφ θφξνπο ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθάο γηα ην δηΪζηεκα 1.1.2009 – 31.12.2009 αλάιζε
ζε € 1.414.988,03.



ΔΪλ ε εμαγνξΪ ηεο λΫαο ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο εέρε ιΪβεη ρψξα απφ ηελ αξρά ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ
(1.1.2009), ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκέινπ θαη ε δεκηΪ πξν θφξσλ ηνπ Οκέινπ ζα εέραλ αλΫιζεη ζην πνζφ
ησλ € 35.938.508,21 θαη € 6.230,24 αληέζηνηρα.

Ζ Λνγηζηηθά θαη Δχινγε αμέα ησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρεέσλ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ ηεο εηαηξεέαο «Δ.
ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ» φπσο δηακνξθψζεθε
θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο πξψηεο ελζσκΪησζάο ηεο (29.1.2009), εέρε σο εμάο:
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Πνζά ζε επξώ

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αθέλεηα (εγθαηαζηΪζεηο ζε αθέλεηα ηξέησλ)
Άιια ελζψκαηα πΪγηα
Άπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα
Αλαβαιιφκελε απαέηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο
Άιιεο καθξνπξφζεζκεο απαηηάζεηο
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΑπνζΫκαηα
ΠειΪηεο
ΠξνθαηαβνιΫο θαη Ϊιιεο απαηηάζεηο
ΣακηαθΪ δηαζΫζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΠξνβιΫςεηο γηα απνδεκέσζε πξνζσπηθνχ
ΛνηπΫο πξνβιΫςεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ΠξνκεζεπηΫο
Βξαρππξφζεζκα δΪλεηα
ΠξνθαηαβνιΫο πειαηψλ
ΣξΫρσλ θφξνο εηζνδάκαηνο
Λνηπνέ θφξνη θαη αζθαιηζηηθνέ νξγαληζκνέ
Άιιεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαβαηηθνέ ινγαξηαζκνέ
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΠΟΤ ΑΠΟΚΣΖΘΖΚΔ

Ζκεξνκελία
ελζσκάησζεο

10.820,00
98.558,07
6.446,55
25.997,45
10.290,00
152.112,07
2.141.705,99
3.189.688,36
631.590,45
1.480.888,64
7.443.873,44
7.595.985,51

17.801,19
104.000,00
121.801,19
3.916.109,92
2.019.110,27
78.991,09
188.403,27
119.685,84
153.689,18
6.475.989,57
6.597.790,76
998.194,75

Σίκεκα εμαγνξάο

3.300.000,00

Τπεξαμία από απόθηεζε ζπγαηξηθήο

2.301.805,25

Σακηαθέο ξνέο γηα ηελ εμαγνξά:
πλνιηθφ Σέκεκα εμαγνξΪο
Μεένλ: Οθεηιφκελν ηέκεκα εμαγνξΪο πνπ δελ Ϋρεη θαηαβιεζεέ
Μεένλ: ΣακηαθΪ ΓηαζΫζηκα θαη Ηζνδχλακα πνπ απνθηάζεθαλ θαηΪ ηελ εμαγνξΪ
Σειηθή ηακηαθή ξνή (εηζξνή) θαηά ηελ εμαγνξά

3.300.000,00
-1.935.000,00
-1.480.888,64
115.888,64
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4.2.10. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ ελζωκαηώζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
Οκίινπ
(α) «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.»
Ζ Μεηξηθά εηαηξεέα ζπκκεηΫρεη θαηΪ πνζνζηφ 95% ζηελ σο νκφξξπζκνο εηαέξνο ζηελ εηαηξεέα «ΠΤΡΟ
ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.», θφζηνπο θηάζεσο επξψ 2.850,01.
Αληηθεέκελν ηεο νκνξξχζκνπ εηαηξεέαο άηαλ ε εκπνξέα αληαιιαθηηθψλ θαη ε παξνρά ππεξεζηψλ service ζηηο
ζπζθεπΫο νηθηαθάο ρξάζεσο πνπ De‘Longhi ησλ νπνέσλ ηελ απνθιεηζηηθά εηζαγσγά θαη δηαλνκά εέρε ε πξψελ
«VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Δ.Δ.Ζ..».
Ζ Δηαηξεέα δελ Ϋρεη πεξηιεθζεέ κΫρξη ζάκεξα ζηηο ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο, θαζψο ην θφζηνο
ζχληαμεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ θαηΪ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ νκφξξπζκε εηαηξεέα εέλαη δπζαλΪινγν ηεο σθΫιεηαο
πνπ ζα πξνΫθππηε, δεδνκΫλνπ φηη ην πνζνζηφ ζπκκεηνράο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο άηαλ
κηθξφηεξν ηνπ 5% ησλ αληηζηνέρσλ κεγεζψλ ησλ ελνπνηεκΫλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
άκεξα, ε νκφξξπζκε εηαηξεέα βξέζθεηαη ζε αδξΪλεηα, ιφγσ ηεο δηαθνπάο ηεο εκπνξηθάο ζρΫζεο κεηαμχ ηεο
κεηξηθάο εηαηξεέαο κε ηνλ ηηαιηθφ νέθν De‘Longhi.
Ζ ζπκκεηνρά ζηε ζπγαηξηθά απνηηκΪηαη ζηα βηβιέα ηεο κεηξηθάο ζην θφζηνο θηάζεσο θαη ππφθεηηαη ζε Ϋιεγρν
απνκεέσζεο. Λφγσ ησλ γεγνλφησλ πνπ πξναλαθΫξζεθαλ, ε κεηξηθά πξνρψξεζε ζε πιάξε απνκεέσζε ηεο
ζπκκεηνράο απηάο, ζηα απνηειΫζκαηα ηεο ηξΫρνπζαο ρξάζεσο.
Οη ζπλαιιαγΫο κε ηε ζπγαηξηθά εηαηξεέα «ΠΤΡΟ ΣΑΟΓΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.», θαζψο θαη νη πΪζεο θχζεσο
απαηηάζεηο / ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη ζηηο «πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε» ζηε εκείσζε 28.
(β) «SC DELTA HOTELIA ROMANIA SRL»
Ζ θαηΪ 99,98% Ϋκκεζε ζπγαηξηθά εηαηξεέα ηνπ Οκέινπ DELTA HOTELIA A.E. ζπκκεηΫρεη σο κνλαδηθφο εηαέξνο
ζηελ εηαηξεέα «DELTA HOTELIA ROMANIA SRL» κε Ϋδξα ην ΒνπθνπξΫζηη ηεο Ρνπκαλέαο, ε νπνέα Ϋρεη
αλαζηεέιεη ηε δξαζηεξηφηεηΪ ηεο γηα 3 Ϋηε, απφ ηελ 25ε Μαΐνπ 2009.
Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ν κηινο θαηαηΪζζεη ηε ζπκκεηνρά απηά ζηα ΓηαζΫζηκα πξνο πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπ κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ (βι. ζρ. εκείσζε 10
«Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»).
Ζ αμέα ηεο ζπκκεηνράο ζηηο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ Οκέινπ απεηθνλέδεηαη ζην θφζηνο θηάζεσο, πνζνχ επξψ
3.000.

5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ
Ο κηινο θαη ε Δηαηξεέα εέλαη εθηεζεηκΫλνη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θέλδπλνο ηεο αγνξΪο
(ζπλαιιαγκαηηθφο θέλδπλνο, δηαθπκΪλζεηο ησλ επηηνθέσλ), ν πηζησηηθφο θέλδπλνο θαη ν θέλδπλνο ξεπζηφηεηαο.
Σν πξφγξακκα δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθάο
επέδξαζεο ζηα απνηειΫζκαηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακέα πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη
ηε δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηΫο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιάζεσλ.
Ζ πνιηηηθά δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Γηνέθεζε ηνπ Οκέινπ κε ελΫξγεηεο φπσο ηελ αμηνιφγεζε
ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγέεο ηνπ Οκέινπ θαη ηεο εηαηξεέαο, ην
ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγέαο θαη επηινγά ησλ θαηΪιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ κεέσζε ησλ
θηλδχλσλ θαη ηελ εθηΫιεζε θαη εθαξκνγά, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ Ϋρεη εγθξηζεέ απφ ηε δηνέθεζε, ηεο
δηαδηθαζέαο δηαρεέξηζεο θηλδχλσλ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ κΫζα ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο απνηεινχληαη θπξέσο απφ θαηαζΫζεηο ζε ηξΪπεδεο,
εκπνξηθνχο ρξεψζηεο θαη πηζησηΫο θαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθΫο ππνρξεψζεηο.
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Κίλδπλνο αγνξάο

Χο θέλδπλνο αγνξΪο νξέδεηαη ν θέλδπλνο ζηε βΪζε ηνπ νπνένπ ε εχινγε αμέα ά νη κειινληηθΫο ηακηαθΫο ξνΫο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κΫζσλ ηνπ νκέινπ θαη ηεο εηαηξεέαο ελδΫρεηαη λα παξνπζηΪζνπλ δηαθπκΪλζεηο εμαηηέαο
κεηαβνιψλ ζηηο ηηκΫο ηεο αγνξΪο. Ο ελ ιφγσ θέλδπλνο γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ εηαηξεέα εζηηΪδεηαη θπξέσο ζηηο
δηαθπκΪλζεηο ησλ επηηνθέσλ δαλεηζκνχ θαη ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θέλδπλν.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο φκηινο θαη ε εηαηξεέα δηελεξγνχλ εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο ζε μΫλν λφκηζκα πνπ αθνξνχλ εηζαγσγΫο απνζεκΪησλ
απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Λφγσ ηνπ χςνπο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ θαη ηνπ λνκέζκαηνο ηεο ζπλαιιαγάο, ν
φκηινο θαη ε εηαηξεέα δελ εέλαη εθηεζεηκΫλνη ζε ζεκαληηθφ θέλδπλν απφ δηαθπκΪλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
Αθνινχζσο παξαηέζεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ θεξδώλ κεηά από θόξνπο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ
Οκίινπ ζε κεηαβνιΫο ησλ ηηκψλ ζπλαιιΪγκαηνο θαηΪ 5%:
Πνζά ζε επξώ

31 ε Γεθεκβξίνπ 2010
Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιή ηηκώλ ζπλαιιάγκαηνο (θαηά +/- 5%)
Δπίδξαζε ζηα θέξδε
Μεηαβνιή Ηζνηηκίαο
κεηά από θόξνπο
44.196
5%
USD
-48.848
-5%
USD
5%
-5%

JPY
JPY

Δπίδξαζε ζηα Ίδηα
Κεθάιαηα
44.196
-48.848

76.409

76.409

-84.452

-84.452

Κίλδπλνο επηηνθίνπ
Οη δαλεηαθΫο ππνρξεψζεηο ηνπ νκέινπ θαη ηεο εηαηξεέαο ζπλδΫνληαη κε επηηφθηα ηα νπνέα αλΪινγα κε ηηο ζπλζάθεο
ηεο αγνξΪο κπνξνχλ λα δηαθπκαλζνχλ εέηε αλνδηθΪ εέηε θαζνδηθΪ. Σα ιεηηνπξγηθΪ Ϋζνδα θαη νη ηακηαθΫο ξνΫο ηνπ
νκέινπ θαη ηεο εηαηξεέαο δελ επεξεΪδνληαη ζεκαληηθΪ απφ δηαθπκΪλζεηο επηηνθέσλ.
Ζ Ϋθζεζε ζε θέλδπλν απφ δηαθπκΪλζεηο επηηνθέσλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξαθνινπζεέηαη ζε πξνυπνινγηζηηθά
βΪζε. Οη απνθΪζεηο γηα ηε δηΪξθεηα ησλ ρξεκαηνδνηάζεσλ θαη ην ζπλδπαζκφ επηηνθέσλ ιακβΪλνληαη μερσξηζηΪ
γηα θΪζε πεξέπησζε θαη επαλεμεηΪδνληαη αλΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα, αλΪινγα κε ηηο αλΪγθεο.
Αθνινχζσο παξαηέζεηαη αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ θεξδώλ κεηά από θόξνπο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ
Οκίινπ ζε κεηαβνιΫο ησλ επηηνθέσλ θαηΪ 1%:
Πνζά ζε επξώ

31 ε Γεθεκβξίνπ 2010
Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Δπίδξαζε ζηα θέξδε
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
κεηά από θόξνπο
1%
-492.170
-1%

492.170

Δπίδξαζεζηα Ίδηα
Κεθάιαηα
-492.170
492.170

ε

31 Γεθεκβξίνπ 2009
Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιή επηηνθίωλ (θαηά +/- 1%)
Δπίδξαζε ζηα θέξδε
Μεηαβνιή επηηνθίσλ
κεηά από θόξνπο
1%
-43.329,49
-1%

43.329,49

Δπίδξαζεζηα Ίδηα
Κεθάιαηα
-43.329,49
43.329,49
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Πηζησηηθόο θίλδπλνο

H Ϋθζεζε ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο φζνλ αθνξΪ ηνλ πηζησηηθφ θέλδπλν πεξηνξέδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ
πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα πνπ αθνξνχλ ζηηο απαηηάζεηο πειαηψλ, ζηηο ινηπΫο καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο
ρξεκαηηθΫο απαηηάζεηο θαη ζηα ηακηαθΪ δηαζΫζηκα ζε ηξΪπεδεο.
Ο φκηινο θαη ε εηαηξεέα δελ αληηκεησπέδεη πηζησηηθφ θέλδπλν απφ απαηηάζεηο θαηΪ πειαηψλ κεγαιχηεξν απφ
απηφλ πνπ αλαινγεέ ζηηο ηξΫρνπζεο ζπλζάθεο ηεο αγνξΪο θαη ζηνλ θιΪδν ζηνλ νπνέν δξαζηεξηνπνηεέηαη (θιΪδνο
ρνλδξηθνχ εκπνξένπ δηαξθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ).
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθά θαηΪζηαζε ησλ πειαηψλ θαζψο θαη νη ζπλζάθεο ηεο παξνράο ησλ πηζηψζεσλ (χςνο
παξνρψλ, πηζησηηθΪ φξηα θ.α.) παξαθνινπζεέηαη δηαξθψο απφ ηε Γηνέθεζε. Δπέζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνέεο
εθηηκΪηαη σο απαξαέηεην απφ ηε Γηνέθεζε, πθέζηαηαη αζθαιηζηηθά θΪιπςε κε εγγχεζε ηεο παξαζρεζεέζαο
πέζησζεο κΫζσ ζπκβΪζεσλ εθρψξεζεο απαηηάζεσλ κε ΠξΪθηνξεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηάζεσλ (ζπκβΪζεηο
factoring ρσξέο δηθαέσκα αλαγσγάο).
ην ηΫινπο ηνπ Ϋηνπο, ε Γηνέθεζε εθηέκεζε φηη δελ πθέζηαηαη θαλΫλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θέλδπλνο ν νπνένο
δελ θαιχπηεηαη απφ πξφβιεςε ά απφ Ϊιιε εμαζθΪιηζε.
ΣΫινο, ηα ηακεηαθΪ ηζνδχλακα αθνξνχλ βξαρπρξφληεο, πςειάο επθνιέαο ξεπζηνπνέεζεο επελδχζεηο, πνπ εέλαη
εχθνια κεηαηξΫςηκεο ζε κεηξεηΪ θαη εέλαη ηφζν θνληΪ ζηε ιάμε ηνπο πνπ εκθαλέδνπλ ακειεηΫν θέλδπλν γηα
αιιαγΫο ηεο απνηέκεζάο ηνπο θαηΪ ην ρξφλν ηεο ξεπζηνπνέεζάο ηνπο.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θέλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηέδεηαη κε ηε δπζθνιέα κηαο επηρεέξεζεο ζηελ εθπιάξσζε δεζκεχζεσλ πνπ
ζπλδΫνληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθΫο ππνρξεψζεηο.
Ο φκηινο θαη ε εηαηξεέα δηαρεηξέδνληαη ηηο αλΪγθεο ξεπζηφηεηαο κε πξνζεθηηθά παξαθνινχζεζε ησλ ρξεψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επέζεο θαη ησλ πιεξσκψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαζεκεξηλΪ. Οη
αλΪγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε εβδνκαδηαέα βΪζε..
ηνπο πέλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηέζεηαη ε κΫγηζηε Ϋθζεζε ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο ζε θέλδπλν
ξεπζηφηεηαο.
Αλάιπζε ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ Οκίινπ
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ΓΪλεηα

Αμία Ηζνινγηζκνύ Έωο 1 κήλα

Έωο 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

2- 5 έηε

> 5 έηε

ύλνιν

18.817.201,79

253.138,35

1.133.458,13

1.669.854,22

11.559.024,89

3.625.598,14

27.432,44

137.162,20

164.594,64

1.551.135,68

Βξαρππξφζεζκα δΪλεηα

39.078.391,68

1.340.333,57

21.746.582,72

18.044.678,44

41.131.594,73

ΠξνκεζεπηΫο

11.462.644,58

3.099.687,84

8.178.345,72

184.611,02

11.462.644,58

ΛνηπΫο ππνρξεψζεηο

16.350.430,15

931.971,67

11.941.274,40

1.006.834,08

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο

ύλνιν

89.334.266,34

2.000.000,00

9.371.466,03 23.986.941,62
2.746.832,77

4.627.157,73

470.350,00 16.350.430,15

5.652.563,87 43.136.823,17 21.070.572,40 15.110.160,57 12.588.648,80 97.558.768,81

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2009

ΓΪλεηα
Βξαρππξφζεζκα δΪλεηα

Αμία Ηζνινγηζκνύ Έωο 1 κήλα

Έωο 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

500.000,00

2- 5 έηε

522.305,56

> 5 έηε

ύλνιν

522.305,56

12.069.278,63

432.030,00

10.534.969,11

1.250.517,78

12.217.516,89

ΠξνκεζεπηΫο

6.054.652,19

714.522,61

3.661.161,84

1.678.967,74

6.054.652,19

ΛνηπΫο ππνρξεψζεηο

4.354.909,28

870.153,65

957.554,67

276.738,96

2.250.462,00

4.354.909,28

2.016.706,26 15.153.685,62

3.206.224,48

2.772.767,56

0,00 23.149.383,92

ύλνιν

22.978.840,10
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Αλάιπζε ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ Δηαηξείαο
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ΓΪλεηα
Βξαρππξφζεζκα δΪλεηα
ΠξνκεζεπηΫο
ΛνηπΫο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

Αμία Ηζνινγηζκνύ Έωο 1 κήλα

Έωο 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

2- 5 έηε

2.386,80

> 5 έηε

ύλνιν

2.386,80

2.386,80

1.500.000,00

507.000,89

515.698,75

822.373,38

376.014,42

446.358,96

13.388.617,62

159.162,47

11.198.055,15

31.400,00

2.000.000,00

13.388.617,62

1.042.177,78 12.160.112,86

538.175,00

2.000.000,00

2.386,80 15.742.852,44

15.713.377,80

506.775,00

1.529.474,64
822.373,38

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
31ε Γεθεκβξίνπ 2009

Αμία Ηζνινγηζκνύ Έωο 1 κήλα

ΓΪλεηα

500.000,00

Βξαρππξφζεζκα δΪλεηα

500.000,00

Έωο 6 κήλεο

6 - 12 κήλεο

2- 5 έηε

ύλνιν

522.305,56

521.877,78

521.877,78
2.570.650,92

ΠξνκεζεπηΫο

2.570.650,92

354.764,85

573.918,33

1.641.967,74

ΛνηπΫο ππνρξεψζεηο

3.094.356,95

270.761,43

652.283,11

140.312,41

2.031.000,00

6.665.007,87

625.526,28

1.226.201,44

2.304.157,93

2.553.305,56

ύλνιν

> 5 έηε

522.305,56

3.094.356,95
0,00

6.709.191,21

εκεηώλεηαη όηη ε αθόινπζε αλάιπζε ηεο ζπκβαηηθήο ιεθηόηεηαο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεωλ
πεξηιακβάλεη πνζά απξνεμόθιεησλ ηακηαθώλ εθξνώλ, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθέξνπλ από ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ
Ηζνινγηζκνύ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πξνεμνθιεκέλα πνζά ηακεηαθώλ ξνώλ. πλεπώο, νη ππνρξεώζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κηζζώζεσλ πεξηιακβάλνπλ αθαζάξηζηα πνζά (πξηλ από ηελ αθαίξεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ
θόζηνπο) θαη νη δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο πεξηιακβάλνπλ ην πιεξσηέν πνζό ησλ κειινληηθώλ ηνθνρξενιπηηθώλ
δόζεσλ, ζύκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά επηηόθηα πνπ ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο (ηζνινγηζκνύ).
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6. Δλζώκαηα Πάγηα
Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ (ηξέρνπζαο πεξηόδνπ)
Γήπεδα Οηθόπεδα

Κηίξηα /
Μεραλήκαηα &
Μεηαθνξηθά
Δγθαηαζηάζεηο Λνηπόο Μερ/θόο
Μέζα
Κηηξίσλ
Δμνπιηζκόο

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

1.333.832,82

3.408.329,05

-149.706,75

-199.025,91

2.217.182,56

16.048.698,66

0,00

-118.880,11

123.095,38

186.962,67

Απνζβέζηκε Αμία
Κόζηνο 1.1.2010

511.650,00

Πψιεζε ζπγαηξηθάο
ΔλζσκΪησζε ζπγαηξηθάο
Αλαπξνζαξκνγά ζηελ εχινγε αμέα

1.267.428,27

295.417,96

-49.319,16
3.915.362,00

7.850.132,67

-81.650,00

-37.230,11

Πξνζζάθεο πεξηφδνπ

61.084,96

Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (α)

0,00

1.767.994,60

298.026,83

2.782,33
-3.197,58

-26.045,23

-15.977,75

-45.220,56

4.345.362,00

9.092.096,63

1.767.579,35

567.399,56

3.508.426,26

19.280.863,80

0,00

140.841,27

0,00

279.414,13

1.010.055,11

1.430.310,51

-62.212,08

-108.161,19

699.210,93

1.352.914,78

Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο 1.1.2010
Πψιεζε ζπγαηξηθάο

-45.949,11

ΔλζσκΪησζε ζπγαηξηθάο

110.310,05

Αλαπξνζαξκνγά ζηελ εχινγε αμέα

-127.796,23

Πξνζζάθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2010 (α)-(β)

78.717,70

350.640,47

192.753,33

-127.796,23
41.949,30

9.086,99

134.286,92

264.040,91

-92,23

-12.471,80

-15.681,98

-28.246,01

0,00

156.123,68

392.497,54

468.782,65

1.765.658,90

2.783.062,77

4.345.362,00

8.935.972,95

1.375.081,81

98.616,91

1.742.767,36

16.497.801,03

Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ (πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ)
Γήπεδα Οηθόπεδα

Κηίξηα /
Μεραλήκαηα &
Μεηαθνξηθά
Δγθαηαζηάζεηο Λνηπόο Μερ/θόο
Μέζα
Κηηξίσλ
Δμνπιηζκόο

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία
Κόζηνο 1.1.2009

2.044.655,48

ΔλζσκΪησζε ζπγαηξηθάο
Πξνζζάθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2009 (α)

6.379.283,66

1.165.464,87

9.884.821,96

48.989,16

0,00

295.417,95

118.430,88

167.420,04

330,00

54.164,80

54.494,80

-1.533.005,48

-5.161.174,55

-4.227,73

-6.698.407,76

511.650,00

1.267.428,27

0,00

295.417,95

1.333.832,82

3.408.329,04

0,00

772.286,96

0,00

277.889,16

919.623,90

1.969.800,02

19.872,81

58.041,97

70.829,48

209.173,10

-271,08

-806.704,58

Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο 1.1.2009
ΔλζσκΪησζε ζπγαηξηθάο

38.169,16

Πξνζζάθεο πεξηφδνπ

136.818,65

Μεηψζεηο πεξηφδνπ

-806.433,50

ύλνιν 31.12.2009 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2009 (α)-(β)

1.524,97

0,00

140.841,27

0,00

279.414,13

1.010.055,11

1.430.310,51

511.650,00

1.126.587,00

0,00

16.003,82

323.777,71

1.978.018,53

78

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.

Ζ εθηέκεζε ηεο εχινγεο αμέαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλάησλ πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪ ηελ εμαγνξΪ απφ αλεμΪξηεηνπο
εθηηκεηΫο. Οη κΫζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ζηαζκέζηεθαλ εέλαη ε ζπγθξηηηθά κΫζνδνο, ε κΫζνδνο ηνπ θφζηνπο
αληηθαηΪζηαζεο θαη ε επελδπηηθά κΫζνδνο.

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ Δηαηξείαο (ηξέρνπζαο πεξηόδνπ)
Γήπεδα Οηθόπεδα

Κηίξηα /
Δγθαηαζηάζεηο
Κηηξίσλ

Μεηαθνξηθά
Μέζα

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία
Κόζηνο 1.1.2010

0,00

0,00

265.710,95

Πξνζζάθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (α)

766.466,28

1.032.177,23

247,58

247,58

-15.977,75

-15.977,75

0,00

0,00

265.710,95

750.736,11

1.016.447,06

0,00

0,00

265.476,21

733.317,14

998.793,35

39,63

15.505,69

15.545,32

-15.681,98

-15.681,98

Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο 1.1.2010
Πξνζζάθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (β)

0,00

0,00

265.515,84

733.140,85

998.656,69

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2010 (α)-(β)

0,00

0,00

195,11

17.595,26

17.790,37

Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Δλζσκάησλ Παγίσλ Δηαηξείαο (πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ)
Γήπεδα Οηθόπεδα

Κηίξηα /
Δγθαηαζηάζεηο
Κηηξίσλ

Μεηαθνξηθά
Μέζα

Έπηπια &
Λνηπόο
Δμνπιηζκόο

ύλνιν

Απνζβέζηκε Αμία
Κόζηνο 1.1.2009

1.533.005,48

5.161.174,55

265.710,95

Πξνζζάθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2009 (α)

759.403,64

7.719.294,62

7.062,67

7.062,67

-0,03

-6.694.180,06

-1.533.005,48

-5.161.174,55

0,00

0,00

265.710,95

766.466,28

1.032.177,23

0,00

709.661,48

265.436,58

713.317,13

1.688.415,19

96.772,02

39,63

20.000,01

116.811,66

Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο 1.1.2009
Πξνζζάθεο πεξηφδνπ
Μεηψζεηο πεξηφδνπ

-806.433,50

-806.433,50

ύλνιν 31.12.2009 (β)

0,00

0,00

265.476,21

733.317,14

998.793,35

Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2009 (α)-(β)

0,00

0,00

234,74

33.149,14

33.383,88
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7. Δπελδπηηθά αθίλεηα
Πνζά ζε επξώ

Δλνπνηεκέλνο πίλαθαο κεηαβνιώλ επελδπηηθώλ αθηλήησλ
31/12/2010

31/12/2009

45.313,13

47.244,68

26.840.542,15

-

149.552,79

0,00

-1.931,55

-1.931,55

27.033.476,52

45.313,13

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεωο
ΔλζσκΪησζε ζπγαηξηθψλ
Πξνζζάθεο
Μεηψζεηο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο
Σα επελδπηηθΪ αθέλεηα ηνπ Οκέινπ αθνξνχλ:

- ηελ μελνδνρεηαθά κνλΪδα, ηεο θαηΪ 79,95% ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο CAPO DI CORFU A.E. πνπ βξέζθεηαη ζην
δεκνηηθφ δηακΫξηζκα Λεπθέκεο ηνπ Ν. ΚΫξθπξαο, ε νπνέα εθκηζζψλεηαη ζε ηξέηνπο ζην ζχλνιφ ηεο,
- ε απνζεθεπηηθφ ρψξν (logistics) ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθάο, ηεο θαηΪ 100% ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο Γ.Δ.
ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ A.Β.E.Δ., ε δηαρεέξηζε ηνπ νπνένπ Ϋρεη θαηΪ ην κεγαιχηεξν κΫξνο ηνπ παξαρσξεζεέ ζε ηξέηνπο,
Ϋλαληη κηζζψκαηνο.
- ε αθέλεην ζηε Μαθξπλεέα ηνπ Ν. Αηησιναθαξλαλέαο, ην νπνέν απνθηάζεθε απφ ηε Μεηξηθά εηαηξεέα κΫζσ
πιεηζηεξηαζκνχ, απφ αλαγθαζηηθά εθηΫιεζε, Ϋλαληη εκπνξηθάο απαέηεζεο.
Ζ εθηέκεζε ηεο εχινγεο αμέαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλάησλ πξαγκαηνπνηάζεθε θαηΪ ηελ εμαγνξΪ απφ αλεμΪξηεηνπο
εθηηκεηΫο. Οη κΫζνδνη πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη ζηαζκέζηεθαλ εέλαη ε ζπγθξηηηθά κΫζνδνο, ε κΫζνδνο ηνπ θφζηνπο
αληηθαηΪζηαζεο θαη ε επελδπηηθά κΫζνδνο.
8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πνζά ζε επξώ

Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (ηξέρνπζαο πεξηόδνπ)

Κόζηνο ή Δύινγε αμία ηελ 1.1.2010
Μεέσζε ηηκάκαηνο εμαγνξΪο ζπγαηξηθάο

Τπεξαμία

ήκαηα

Λνγηζκηθά Ζ/Τ &
Λνηπά Άπια

ύλνιν

1.451.805,25

3.500.000,00

686.422,50

5.638.227,75

-1.451.805,25

-1.451.805,25

Παχζε ελζσκΪησζεο ζπγαηξηθάο, ιφγσ πψιεζεο
ΔλζσκΪησζε λΫσλ ζπγαηξηθψλ
Πξνζζάθεο πεξηφδνπ

2.901.250,00
8.007.684,76

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (α)
Απνζβέζεηο / Απνκεηώζεηο ηελ 1.1.2010

-10.190,00

-10.190,00

627.547,36

3.528.797,36

3.300,00

8.010.984,76

-1.100.000,00

-1.100.000,00

8.007.684,76

5.301.250,00

1.307.079,86

14.616.014,62

0,00

425.255,72

504.377,84

929.633,56

-6.169,63

-6.169,63

Παχζε ελζσκΪησζεο ζπγαηξηθάο, ιφγσ πψιεζεο
ΔλζσκΪησζε λΫσλ ζπγαηξηθψλ

304.136,00

335.617,23

639.753,23

Πξνζζάθεο πεξηφδνπ

150.006,83

74.138,65

224.145,48

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2010 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2010 (α)-(β)

-530.076,55

-530.076,55

0,00

349.322,00

907.964,09

1.257.286,09

8.007.684,76

4.951.928,00

399.115,77

13.358.728,53
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Πνζά ζε επξώ

Δλνπνηεκέλνο Πίλαθαο Μεηαβνιώλ Άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ)

Κόζηνο ή Δύινγε αμία ηελ 1.1.2009
ΔλζσκΪησζε λΫαο ζπγαηξηθάο

Τπεξαμία

ήκαηα

Λνγηζκηθά Ζ/Τ &
Λνηπά Άπια

ύλνιν

0,00

3.500.000,00

663.294,78

4.163.294,78

10.190,00

2.311.995,25

12.937,72

12.937,72

2.301.805,25

Πξνζζάθεο πεξηφδνπ
Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2009 (α)
Απνζβέζεηο / Απνκεηώζεηο ηελ 1.1.2009

-850.000,00

-850.000,00

1.451.805,25

3.500.000,00

686.422,50

5.638.227,75

0,00

285.494,62

452.771,61

738.266,23

3.743,45

3.743,45

47.862,78

187.623,88

ΔλζσκΪησζε λΫαο ζπγαηξηθάο
Πξνζζάθεο πεξηφδνπ

139.761,10

Απνκεηψζεηο πεξηφδνπ
ύλνιν 31.12.2009 (β)
Αλαπόζβεζηε Αμία 31.12.2009 (α)-(β)

0,00
0,00

425.255,72

504.377,84

929.633,56

1.451.805,25

3.074.744,28

182.044,66

4.708.594,19

8.1. Τπεξαμία από ελζσκάησζε ζπγαηξηθώλ (βιέπε ζρεηηθά θαη εκείωζε 4 «Δλνπνίεζε»)
(α) Πνζά ηξέρνπζαο ρξήζεωο 2010
- Ζ ππεξαμέα πνζνχ επξψ 8.007.684,76 πνπ αλαγλσξέζηεθε ζηα Ϊπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ηνπ Οκέινπ ηελ
14.10.2010 πξνΫθπςε απφ ηελ απφθηεζε ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ.».
Ζ Τπεξαμέα ε νπνέα αλαγλσξέζηεθε ζηηο ελνπνηεκΫλεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο 31/12/2010 ζα
νξηζηηθνπνηεζεέ εληφο δψδεθα κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα εμαγνξΪο θαη εθεμάο ζα δηελεξγεέηαη ν Ϋιεγρνο
απνκεέσζάο ηεο, ζε εηάζηα βΪζε.
- Ζ κεέσζε ηεο ππεξαμέαο πνζνχ επξψ – 1.451.805,25 πξνΫθπςε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ηηκάκαηνο εμαγνξΪο
ηεο θαηΪ 100% ζπγαηξηθάο «Δ. ΕεηνπληΪηεο ΑΔΔΖ» ηελ 9/07/2010, ε νπνέα ζηε ζπλΫρεηα ηελ 14/10/2010
πσιάζεθε.
(Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα αλσηέξσ γεγνλόηα παξαηίζεληαη ζηε εκείσζε 4 «Δλνπνίεζε»)
(β) Πνζά πξνεγνύκελεο ρξήζεωο 2009
Ζ ππεξαμέα πνζνχ επξψ 2.301.805,25 πνπ αλαγλσξέζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ρξάζε 2010 πξνΫθπςε θαηΪ ηελ
εμαγνξΪ ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..»
Σελ 31ε Γεθεκβξένπ 2009 ν κηινο απνκεέσζε ηελ αλαγλσξηζκΫλε ππεξαμέα θαηΪ επξψ 850.000 ζε βΪξνο ησλ
απνηειεζκΪησλ ηνπ Οκέινπ.
Ζ ππεξαμέα ηαπηέδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκΫλε εηαηξεέα ε νπνέα απνηειεέ κηα εληαέα κνλΪδα δεκηνπξγέαο ηακηαθψλ
ξνψλ. Ζ αλαθηάζηκε αμέα κηαο κνλΪδαο ηακηαθψλ ξνψλ θαζνξέδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμέαο
ρξάζεψο ηεο (value in use). Ο ππνινγηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηεέ πξνβιΫςεηο ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ
νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, νη νπνένπ θαιχπηνπλ πεληαεηά πεξένδν. Οη εθηηκάζεηο πνπ απνηΫιεζαλ ηε βΪζε
γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο Ϋγηλαλ απφ ηε Γηνέθεζε ηεο ζπγαηξηθάο.
Οη εθηηκάζεηο γηα ηα Ϋζνδα θαη ηα κηθηΪ θΫξδε βαζέζηεθαλ ζε πξφζθαηα ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα πξνζαξκνζκΫλα θαηΪ
ηελ πξνζδνθψκελε εμΫιημε ηεο απφδνζεο.
Οη ινηπΫο θχξηεο παξαδνρΫο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμέαο ρξάζεσο (value in use) πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ εέλαη:


Ρπζκφο αλΪπηπμεο κεηΪ ηελ πεληαεηέα ...………………………………………………………………… 2%



Δπηηφθην αλαγσγάο ζε παξνχζα αμέα (πξνεμφθιεζεο) ………………………………………………… 12%
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8.2. ήκαηα - Γηθαηώκαηα
(α) ήκα θαη ζύκβαζεο απνθιεηζηηθήο δηαλνκήο πξντόλησλ «Singer»
ΑλαθΫξεηαη ζην ζάκα «Singer» ην νπνέν ρξεζηκνπνηεέ ε θαηΪ 100% ζπγαηξηθά εηαηξεέα «ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ
Α.Β.Δ.Δ.», βΪζεη ζρεηηθάο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο Ϊδεηαο ρξάζεο ζάκαηνο θαη ζχκβαζεο απνθιεηζηηθάο δηαλνκάο
ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε ΒαιθαληθΫο ρψξεο κΫρξη ην Ϋηνο 2031, πνπ αλαγλσξέζηεθαλ θαηΪ ηελ εμαγνξΪ ηεο ελ ιφγσ
ζπγαηξηθάο ηελ 8/3/2007.
Ζ ζπγαηξηθά εηαηξεέα, απφ ην Ϋηνο 2003 Ϋρεη ζπλΪςεη ζχκβαζε παξαρψξεζεο Ϊδεηαο ρξάζεο ηνπ ζάκαηνο Singer
ζηελ ΔιιΪδα θαη ζηα ΒαιθΪληα. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ε ζπγαηξηθά πξνρψξεζε ζε αλαζεψξεζε ησλ φξσλ ηεο
ζπκθσλέαο ηεο κε ηνλ ΠΪξνρν ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πεξηνξέζηεθε ην δηθαέσκα ρξάζεο ηνπ ζάκαηνο Singer ζηελ
ΔιιΪδα. ΠεξαηηΫξσ, ε ζπγαηξηθά Ϋθξηλε φηη εέλαη εκπνξηθΪ ζπκθΫξνλ λα παξαρσξάζεη ζε ηξέηνπο ηελ παξνρά
ππεξεζηψλ service ησλ πξντφλησλ ηεο.
Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθΫξζεθαλ αλσηΫξσ, ε κεηξηθά εηαηξεέα πξνρψξεζε ζηελ αλαπξνζαξκνγά ηεο αμέαο ηνπ
Ϊπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεένπ πνπ ελζσκΪησζε θαηΪ ηελ απφθηεζε ηεο ζπγαηξηθάο θαη απνκεέσζε αλαιφγσο ηελ
αμέα ηνπ ζάκαηνο Singer θαηΪ πνζφ 569.923,45, ζε βΪξνο ησλ απνηειεζκΪησλ ρξάζεσο ηνπ Οκέινπ, βαζηδφκελε
ζε ζρεηηθά Ϋθζεζε αλεμΪξηεηνπ εθηηκεηά.
Ζ ρξάζε ηνπ ζάκαηνο Singer θαη ην δηθαέσκα απνθιεηζηηθάο δηαλνκάο ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ απνηεινχλ κηα
εληαέα κνλΪδα δεκηνπξγέαο ηακηαθψλ ξνψλ. Ζ αλαθηάζηκε αμέα ηεο θαζνξέδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο
αμέαο ρξάζεψο ηεο (value in use). Ο ππνινγηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηεέ πξνβιΫςεηο ηακηαθψλ ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, νη νπνένη θαιχπηνπλ πεξένδν κΫρξη ηε ιάμε ηνπ δηθαηψκαηνο παξαρψξεζεο.
Οη εθηηκάζεηο γηα ηα Ϋζνδα θαη ηα κηθηΪ θΫξδε βαζέζηεθαλ ζε πξφζθαηα ηζηνξηθΪ ζηνηρεέα πξνζαξκνζκΫλα ζηηο
ηξΫρνπζεο νηθνλνκηθΫο ζπλζάθεο θαη ηελ πξνζδνθψκελε εμΫιημε ηεο απφδνζεο. Οη ινηπΫο θχξηεο παξαδνρΫο γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμέαο ρξάζεσο (value in use) πνπ ρξεζηκνπνηάζεθαλ εέλαη:



Ρπζκφο αλΪπηπμεο κεηΪ ηελ πεληαεηέα ...………………………………………………………………… 0%
Δπηηφθην αλαγσγάο ζε παξνχζα αμέα (πξνεμφθιεζεο) ………………………………………………… 12%

(β) Δκπνξηθά ζήκαηα απνθηεζέληα θαηά ηελ ελνπνίεζε
Σν ζάκα ―Kerosun‖ εέλαη θαηνρπξσκΫλν απφ ηελ θαηΪ ηα 100% ζπγαηξηθά εηαηξεέα «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
Α.Β.Δ.Δ.». ΠεξαηηΫξσ ε ζπγαηξηθά θαηΫρεη – βΪζεη ζρεηηθψλ ζπκβΪζεσλ - θαη Ϊιια εκπνξηθΪ ζάκαηα ζηνλ θιΪδν
ησλ ιεπθψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, κΫρξη ην Ϋηνο 2013.
Σα ζάκαηα αλαγλσξέζηεθαλ ζηελ εχινγε αμέα ηνπο θαηΪ ηελ εκεξνκελέα εμαγνξΪο (14/10/2010), κεηΪ απφ
ζρεηηθά απνηέκεζε. Οη απνζβΫζεηο ππνινγέδνληαη απφ ηελ εκεξνκελέα απφθηεζάο ηνπ κε ηε ζηαζεξά κΫζνδν ζηελ
ππνιεηπφκελε σθΫιηκε δηΪξθεηα δσάο ηνπο.

82

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
9. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Πνζά ζε επξώ

Δπσλπκία

% ζπκκεηνρήο

31/12/2010

31/12/2009

1. ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ.

100%

5.000.000,00

5.000.000,00

2. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ.

100%

18.100.000,00

0,00

3. Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Ζ..

100%

0,00

3.300.000,00

0,00

-850.000,00

2.850,01

2.850,01

-2.850,01

0,00

23.100.000,00

7.452.850,01

κεένλ: απνκεέσζε
4. Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Ο.Δ.

95%

κεένλ: απνκεέσζε

Γηα ηελ απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε π. Σαζόγινπ Ο.Δ. ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε βι. εκείσζε 4 «Δλνπνίεζε» ζπκκεηνρώλ θαη
γηα ηελ απνκείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε Δ. Εεηνπληάηεο Α.Δ.Ζ.. ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε βι. εκείσζε 8.1 «Τπεξαμία».

10. Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πνζά ζε επξώ

10.1 Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Ο Όκηινο

% ζπκκεηνρήο

Αμία θηήζεσο

Απνκείσζε

Τπόινηπν ηελ
31/12/2010

πκκεηνρηθνί ηίηινη:
GLOBALFON ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΒΔΔ

33,40%

1.320.339,49

-1.320.339,49

0,00

V-SHOPS Α.Δ. (πξψελ Ν.Γ. ΒαζηιΪθεο Α.Δ.)

1,10%

1.467.182,69

-1.467.182,69

0,00

DE'LONGHI KENWOOD Α.Δ.

40,00%

710.000,00

0,00

710.000,00

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ HOLDING A.E.

10,00%

32.000,00

0,00

32.000,00

ΡΑΓΗΟ ΚΟΡΑΗΓΖ Δ.Δ.Α.Δ.

0,08%

112.946,95

-112.946,95

0,00

ELEPHANT Α.Δ.Δ.

0,09%

59.854,91

-59.854,91

0,00

ΠΑΡΚΟ Δ.Τ.Σ.Α.Α.Δ.

1,06%

184.176,00

0,00

184.176,00

SC DELTA HOTELIA ROMANIA SRL

100,00%

3.000,00

0,00

3.000,00

ΓΚΟΛΝΣΑΞΗΑ Α.Δ.

35,00%

42.000,00

0,00

42.000,00

3.600,00

0,00

3.600,00

200.000,00

0,00

200.000,00

4.135.100,04

-2.960.324,04

1.174.776,00

ΑΛΦΑ ΓΚΡΗΗΝ
Λνηπά ρξεόγξαθα:
ΟΜΟΛΟΓΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ

Σα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηάηαζζνληαη ωο αθνινύζωο:
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα
Κπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα

3.931.500,04

-2.960.324,04

971.176,00

203.600,00

0,00

203.600,00

4.135.100,04

-2.960.324,04

1.174.776,00
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Πνζά ζε επξώ

10.1 Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Αμία θηήζεσο

Απνκείσζε

Τπόινηπν ηελ
31/12/2010

33,40%

1.320.339,49

-1.320.339,49

0,00

1,10%

1.467.182,69

-1.467.182,69

0,00

40,00%

710.000,00

0,00

710.000,00

3.497.522,18

-2.787.522,18

710.000,00

Σα δηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηάηαζζνληαη ωο αθνινύζωο:
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
3.497.522,18
-2.787.522,18
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
0,00
0,00

710.000,00

Ζ Δηαηξεία

% ζπκκεηνρήο

πκκεηνρηθνί ηίηινη:
GLOBALFON ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΒΔΔ
V-SHOPS Α.Δ. (πξψελ Ν.Γ. ΒαζηιΪθεο Α.Δ.)
DE'LONGHI KENWOOD Α.Δ.

3.497.522,18

-2.787.522,18

0,00
710.000,00

ρεηηθΪ κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθΪ κΫζα, ν κηινο ρξεζηκνπνηεέ ηελ αθφινπζε ηεξαξρέα γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ
γλσζηνπνέεζε ηεο εχινγεο αμέαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κΫζσλ αλΪ ηερληθά απνηέκεζεο:
Δπίπεδν 1: δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκΫλεο) ηηκΫο ζε ελεξγΫο αγνξΫο γηα φκνηα πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα ά
ππνρξεψζεηο,
Δπίπεδν 2: ινηπΫο ηερληθΫο γηα ηηο νπνέεο φιεο νη εηζξνΫο πνπ Ϋρνπλ ζεκαληηθά επέδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκΫλε
εχινγε αμέα εέλαη παξαηεξάζηκεο, εέηε Ϊκεζα εέηε Ϋκκεζα θαη
Δπίπεδν 3: ηερληθΫο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνΫο πνπ Ϋρνπλ ζεκαληηθά επέδξαζε ζηελ θαηαγεγξακκΫλε εχινγε
αμέα θαη δελ βαζέδνληαη ζε παξαηεξάζηκα δεδνκΫλα ηεο αγνξΪο.
ια ηα αλσηΫξσ δηαζΫζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα επηκεηξάζεθαλ κε βΪζε ην
Δπέπεδν 3.
(α) GLOBALFON ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΒΔΔ
Ζ εηαηξεέα θαηαηΪζζεη ηε ζπκκεηνρά ηεο ζηελ εηαηξεέα «GLOBALFON ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΒΔΔ» (κε
πνζνζηφ ζπκκεηνράο 33,40%) ζηελ θαηεγνξέα ησλ Γηαζεζέκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρεέσλ, (δελ εληΪζζεηαη ζε θακέα Ϊιιε απφ ηηο θαηεγνξέεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεέσλ),
θαζψο δελ αζθεέηαη νπζηψδεο επηξξνά, δηφηη:
- Σελ 13/2/2004 παξαηηάζεθαλ φια ηα πξνεξρφκελα απφ ηελ εηαηξεέα «Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Α.Δ.Δ.Ζ..» κΫιε ηνπ
Γ.. ηεο εηαηξεέαο «GLOBALFON ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΒΔΔ», ζπλεπψο δελ πθέζηαηαη θακέα
αληηπξνζψπεπζε ζην Γ.. ηεο εηαηξεέαο «GLOBALFON ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΒΔΔ».
- ΓπλΪκεη ηεο απφ 01/3/2004 ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο εηαηξεέαο «Π. ΣΑΟΓΛΟΤ Α.Δ.Δ.Ζ..» θαη
«GLOBALFON ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΒΔΔ», δηεθφπε ε απφ 25/04/2000 ζχκβαζε management.
- Γελ πθέζηαηαη θακέα ζπκκεηνρά ζηηο δηαδηθαζέεο ρΪξαμεο πνιηηηθάο ηεο εηαηξεέαο,
- Γελ ππΪξρεη αληαιιαγά δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ ά Ϊιισλ ζηειερψλ
- Γελ ππΪξρεη παξνρά νπζηαζηηθάο ηερληθάο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ θαη
- Γελ αζθνχληαη νπζηψδεηο ζπλαιιαγΫο κε ηελ εηαηξεέα.
(β) DE'LONGHI KENWOOD Α.Δ.
ηηο 15/02/2010 Ϋπαπζε ε απνθιεηζηηθά δηαλνκά ησλ πξντφλησλ De‘Longhi απφ ηε κεηξηθά εηαηξεέα.
ε ζπλΫρεηα ηνπ παξαπΪλσ γεγνλφηνο θαη κεηΪ απφ πξφηαζε ηνπ νέθνπ De‘Longhi γηα Ϊιιεο κνξθάο ζπλεξγαζέα
θαη ηε δηελΫξγεηα ζρεηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηηο 16/4/2010 ππεγξΪθε κεηαμχ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνπ νκέινπ
εηαηξεηψλ De‘Longhi κλεκφλην ζπλεξγαζέαο.
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Σελ 21/5/2010 ππεγξΪθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηεο De‘Longhi Appliances s.r.l. (εθεμάο «ε
χκβαζε»), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην απφ 16/4/2010 κλεκφλην ζπλεξγαζέαο.
χκθσλα κε ηελ σο Ϊλσ χκβαζε, αλαγλσξέδεηαη απφ ηνλ νέθν ηνπ εμσηεξηθνχ ε ζπλεηζθνξΪ ηεο εηαηξεέαο κΫρξη
ζάκεξα ζηε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ De‘Longhi ζηελ ΔιιΪδα (goodwill) θαη ζε αληΪιιαγκα ε Δηαηξεέα Ϋιαβε
κεηνρΫο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ηεο αλψλπκεο εηαηξεέαο πνπ ζπζηάζεθε κε
κεηαηξνπά ηεο άδε πθηζηΪκελεο Kenwood Appliances Hellas M.Δ.Π.Δ..
Ζ DE'LONGHI KENWOOD Α.Δ., Ϋρεη ηελ απνθιεηζηηθά δηαλνκά ζηελ ΔιιΪδα ηφζν ησλ πξντφλησλ De‘Longhi
θαη Kenwood φζν θαη ινηπψλ πξντφλησλ κε Ϊιια ζάκαηα ησλ νπνέσλ Ϋρεη αλαιΪβεη ηε δηαλνκά ζηελ ΔιιΪδα.
Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ ε κεηξηθά εηαηξεέα θαη ν φκηινο αλαγλψξηζε ηελ εχινγε αμέα ησλ κεηνρψλ πνπ ιακβΪλεη
Ϋλαληη ηνπ Goodwill ηεο επέ εηψλ δηαλνκάο ησλ πξντφλησλ De‘Longhi ζηελ ΔιιΪδα πνπ παξαρψξεζε, πνζνχ
710.000 επξψ (ηηο νπνέεο θαηΫηαμε ζηα δηαζΫζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθΪ πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα).
Ζ εθηέκεζε ηεο εχινγεο αμέαο δηελεξγάζεθε απφ αλεμΪξηεην απνηηκεηά.

10.2 Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα
Δπέ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηΫρεη ε κεηξηθά εηαηξεέα ζηελ DE'LONGHI KENWOOD Α.Δ. - ζχκθσλα κε ηελ απφ
21/5/2010 χκβαζε κεηαμχ ηεο κεηξηθάο θαη ηεο εηαηξεέαο De‘Longhi Appliances s.r.l. - παξΫρεηαη ζηε κεηξηθά
ην δηθαέσκα πξναηξΫζεσο πψιεζεο ησλ σο Ϊλσ κεηνρψλ, ζηελ De‘Longhi Appliances s.r.l., εληφο ηνπ πξψηνπ
ηξηκάλνπ ηνπ Ϋηνπο 2015 (Put period), κε ηέκεκα 12,5% επέ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εθδφηξηαο ην νπνέν δελ
κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξν απφ 3.000.000 επξψ.
ΔΪλ παξΫιζεη ε σο Ϊλσ πεξένδνο (Put period) ρσξέο λα αζθεζεέ ην δηθαέσκα πξναηξΫζεσο πψιεζεο απφ ηνλ
πσιεηά (Δηαηξεέα) θαη γηα δηΪζηεκα ελφο ηξηκάλνπ (Call period) ε De‘Longhi Appliances s.r.l. κπνξεέ λα αζθάζεη
ην δηθαέσκα αγνξΪο ησλ σο Ϊλσ κεηνρψλ, κε ηνπο έδηνπο φξνπο.
Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ ε κεηξηθά εηαηξεέα θαη ν φκηινο αλαγλψξηζε ην παξΪγσγν ρξεκαηνπηζησηηθφ κΫζν ηνπ
δηθαηψκαηνο πξναηξΫζεσο πψιεζεο / αγνξΪο ησλ σο Ϊλσ κεηνρψλ ζηελ εχινγε αμέα ηνπ, πνζνχ 2.290.000 –
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφ 21/5/2010 χκβαζεο.
Ζ εθηέκεζε ηεο εχινγεο αμέαο δηελεξγάζεθε απφ αλεμΪξηεην απνηηκεηά.
Σα παξΪγσγα ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα επηκεηξάζεθαλ κε βΪζε ην Δπέπεδν 3 ζηελ ηεξΪξρεζε ηεο εχινγεο αμέαο
πνπ αθνινπζεέ ν κηινο.

11. Γεζκεπκέλνη ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ
Πξνο εμαζθΪιηζε ιεθζεέζαο ηξαπεδηθάο εγγπεηηθάο επηζηνιάο, ε κεηξηθά εηαηξεέα ηεξεέ απφ ηελ 1/10/2009
Ϋληνθν ινγαξηαζκφ δεζκεπκΫλεο θαηΪζεζεο ζηελ εγγπάηξηα ΣξΪπεδα, χςνπο € 2.250.000 πιΫνλ αλαινγνχλησλ
ηφθσλ. ΑλαιπηηθΫο πιεξνθνξέεο παξαηέζεληαη ζηε εκεέσζε 35 «Γεζκεύζεηο & Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο».

12. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο
Οη ινηπΫο καθξνπξφζεζκεο απαηηάζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ αθνξνχλ ζε δνζκΫλεο ρξεκαηηθΫο εγγπάζεηο
(εγγπάζεηο κέζζσζεο απηνθηλάησλ, Γ.Δ.Ζ. θ.ν.θ.).
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13. Απνζέκαηα
Πνζά ζε επξώ

Δκπνξεχκαηα
ΑγνξΫο ππφ παξαιαβά
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

10.510.554,41

7.253.658,31

1.093.304,99

2.536.139,72

2.194.482,30

1.286.166,03

0,00

169.418,53

12.705.036,71

8.539.824,34

1.093.304,99

2.705.558,25

ηηο 15/02/2010 Ϋπαπζε ε απνθιεηζηηθά δηαλνκά ησλ πξντφλησλ De‘Longhi απφ ηε κεηξηθά εηαηξεέα. Με βΪζε ηελ
απφ 21/5/2010 χκβαζε κεηαμχ ηεο κεηξηθάο θαη ηεο De‘Longhi Srl ε εηαηξεέα κεηαβέβαζε ζηελ Kenwood
Appliances Hellas M.Δ.Π.Δ. ην ζηνθ πξντφλησλ De‘Longhi ζε ηηκΫο θφζηνπο αγνξΪο.

14. Πειάηεο
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

12.578.669,68

8.223.197,09

506.833,64

2.899.398,82

4.730.430,99

5.900.690,01

83.544,81

1.442.660,07

170.936,21

3.491,40

1.760,84

1.760,84

10.363.077,83

4.504.824,08

2.636.404,14

3.270.600,55

27.843.114,71

18.632.202,58

3.228.543,43

7.614.420,28

-5.153.060,06

-3.117.372,72

-2.763.989,27

-2.714.190,72

22.690.054,65

15.514.829,86

464.554,16

4.900.229,56

262.366,40

242.267,50

220.815,06

233.178,20

Απνκεηψζεηο απαηηάζεσλ ζπλδεδεκΫλσλ κεξψλ

-219.756,64

0,00

-219.756,64

0,00

Τπόινηπν απαηηήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ

42.609,76

242.267,50

1.058,42

233.178,20

22.732.664,41

15.757.097,36

465.612,58

5.133.407,76

ΠειΪηεο
ΠειΪηεο - απαηηάζεηο εθρσξεκΫλεο ζε Factoring
ΓξακκΪηηα εηζπξαθηΫα
ΔπηηαγΫο κεηαρξνλνινγεκΫλεο
ύλνιν πξν απνκεηώζεσλ
Απνκεέσζε απαηηάζεσλ πειαηψλ
Τπόινηπν
Απαηηάζεηο απφ ζπλδεδεκΫλα κΫξε

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

Ζ κεηαβνιά ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιεέο απαηηάζεηο πειαηψλ γηα ηελ εηαηξεέα θαη ηνλ φκηιν Ϋρεη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεωο
Πψιεζε ζπγαηξηθάο - δηαθνπά ελζσκΪησζεο

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

3.117.372,72

2.603.340,79

2.714.190,72

2.455.049,83

-

-

-

-

-300.000,00

ΔλζσκΪησζε λΫσλ ζπγαηξηθψλ

2.205.070,79

82.505,00

ΥξεζηκνπνηεκΫλεο πξνβιΫςεηο

-85.646,93

-107.512,41

Αλαζηξνθά πξφβιεςεο ζηα απνηειΫζκαηα πεξηφδνπ

-11.878,93

Έμνδν πξφβιεςεο ζηα απνηειΫζκαηα πεξηφδνπ

228.142,41

ΑλαθαηΪηαμε Ϋθηαθηεο πξφβιεςεο αλαδηΪξζξσζεο

219.756,64

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

5.372.816,70

-11.878,93
539.039,34

61.677,48

259.140,89

219.756,64
3.117.372,72

2.983.745,91

2.714.190,72
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15. Πξνθαηαβνιέο & ινηπέο απαηηήζεηο

Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Απαηηάζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην

1.276.211,50

350.827,74

391.675,95

23.589,38

Απαηηάζεηο απφ ρνξνγεζΫληα δΪλεηα

1.150.000,00

Λνηπνέ ρξεψζηεο δηΪθνξνη

2.760.061,54

741.902,94

338.404,79

103.582,02

362.604,50

142.469,08

59.253,02

142.469,08

5.548.877,54

1.235.199,76

1.939.333,76

269.640,48

-534.061,78

-526.532,49

-20.889,78

-17.487,15

5.014.815,76

708.667,27

1.918.443,98

252.153,33

Απαηηάζεηο απφ ζπλδεδεκΫλα κΫξε

414.103,81

36.132,46

30.000,00

7.147,09

Απνκεηψζεηο απαηηάζεσλ ζπλδεδεκΫλσλ κεξψλ

-30.000,00

Τπόινηπν απαηηήζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ

384.103,81

36.132,46

0,00

7.147,09

5.398.919,57

744.799,73

1.918.443,98

259.300,42

Μεηαβαηηθνέ ινγαξηαζκνέ ελεξγεηηθνχ
ύλνιν πξν απνκεηώζεσλ
Απνκεέσζε απαηηάζεσλ ρξεσζηψλ
Τπόινηπν

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

1.150.000,00

-30.000,00

Ζ κεηαβνιά ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιεέο απαηηάζεηο ινηπψλ ρξεσζηψλ γηα ηνλ κηιν Ϋρεη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεωο
Πψιεζε ζπγαηξηθάο - δηαθνπά ελζσκΪησζεο

Ο κηινο
31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

526.532,49

543.242,66

17.487,15

14.084,52

-

-

3.402,63

3.402,63

-5.100,00

Αλαζηξνθά πξφβιεςεο ζηα απνηειΫζκαηα πεξηφδνπ

-25.212,80

Έμνδν πξφβιεςε ζηα απνηειΫζκαηα πεξηφδνπ

12.629,29

ΑλαθαηΪηαμε Ϋθηαθηεο πξφβιεςεο αλαδηΪξζξσζεο

30.000,00

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

Ζ Δηαηξεία

564.061,78

8.502,63

30.000,00
526.532,49

50.889,78

17.487,15

Οη «απαηηάζεηο απφ ρνξεγεζΫληα δΪλεηα», πνζνχ επξψ 1.150.000 γηα ηελ εηαηξεέα θαη ηνλ φκηιν, αθνξνχλ ζε
βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε ζηελ πξψελ ζπγαηξηθά εηαηξεέα «Δ. ΕεηνπληΪηεο Α.Δ.Δ.Ζ..».
χκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο πκβΪζεηο δαλεηζκνχ, ε εμφθιεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο νξέζηεθε ζηηο 6/4/2011 θαηΪ
150.000 θαη ζηηο 14/9/2011 θαηΪ 1.000.000. Σν επηηφθην δαλεηζκνχ θαζνξέζηεθε ζε 5%.

16. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Πνζά ζε επξώ

Σακεέν
ΚαηαζΫζεηο φςεσο & πξνζεζκέαο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

23.447,29

66.767,03

4.821,24

9.237,47

4.199.143,76

1.724.976,97

1.189.638,15

518.097,00

4.222.591,05

1.791.744,00

1.194.459,39

527.334,47
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17. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη Γηαθνξά ππέξ ην άξηην
Σν ζχλνιν ησλ εθδνζεηζψλ νλνκαζηηθψλ θνηλψλ κεηνρψλ εέλαη 52.530.760 κε νλνκαζηηθά αμέα € 0,34 ε θΪζε κηα.
ιεο νη εθδνζεέζεο κεηνρΫο Ϋρνπλ εμνθιεζεέ πιάξσο.
ΚαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ηξΫρνπζαο ρξάζεσο 2010 επάιζαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιΫο ζην Μεηνρηθφ ΚεθΪιαην θαη ζηε
ΓηαθνξΪ ππΫξ ην Ϊξηην:
(α) Α΄ εηξά Μεηαηξέςηκνπ Οκνινγηαθνύ Γαλείνπ:
χκθσλα κε ηα Ϊξζξα 8 ηνπ Ν. 3156/2003 θαη 3α ηνπ ΚΝ 2190/1920 ε Δηαηξεέα απνθΪζηζε ηελ Ϋθδνζε
ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, πνζνχ κΫρξη Δπξψ 19.977.516 κε θαηαβνιά κεηξεηψλ θαη δηθαέσκα
πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο 6.11.2007.
Σα θεθΪιαηα πνπ αληιάζεθαλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, θαη ν ηξφπνο δηΪζεζάο
ηνπο παξαηέζεληαη ζηελ Έθζεζε αληιεζΫλησλ θεθαιαέσλ ζηελ Δλφηεηα VI ηεο παξνχζαο.
Σν ΜεηαηξΫςηκν Οκνινγηαθφ ΓΪλεην θαιχθζεθε θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 17.02.2010 Ϋσο θαη 3.03.2010
απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, κε ηελ Ϊζθεζε ησλ δηθαησκΪησλ πξνηέκεζεο θαζψο θαη ησλ δηθαησκΪησλ πξνεγγξαθάο,
θαηΪ πνζνζηφ 36,13%, πνπ αληηζηνηρεέ ζε 6.048 νκνινγέεο, νλνκαζηηθάο αμέαο Δπξψ 1.193,40 εθΪζηε, ζπλνιηθνχ
πνζνχ Δπξψ 7.217.683,20.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο, ζηε ζπλεδξέαζά ηνπ κε εκεξνκελέα 04/03/2010, πηζηνπνέεζε ηελ ηειηθά
θΪιπςε ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, σο αλσηΫξσ.
Χο Ζκεξνκελέα Δθδφζεσο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ νξέζηεθε ε Σξέηε 9/03/2010.
ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ εθηππψζεθαλ θαη παξαδφζεθαλ ζηνπο δηθαηνχρνπο
νκνινγηνχρνπο νη πνιιαπινέ Ϋγραξηνη ηέηινη ησλ νκνινγηψλ ηνπο.
Πξψηε εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο, νξέζηεθε ε 31/3/2010 θαη
εθεμάο ε 30ε Ηνπλένπ, ε 30ε επηεκβξένπ, ε 31ε Γεθεκβξένπ θαη ε 31ε Μαξηένπ θΪζε Ϋηνπο, κΫρξη ηελ
εκεξνκελέα ιάμεο ηνπ απφ 9/3/2010 ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ.
χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ απφ 9/3/2010 ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ, θΪζε κέα νκνινγέα κεηαηξΫπεηαη
ζε ηξεηο ρηιηΪδεο εμάληα (3.060) κεηνρΫο κε ηηκά κεηαηξνπάο € 0,39 αλΪ κεηνρά, νλνκαζηηθάο αμέαο θΪζε κεηνράο
€0,34.
Σελ 31/3/2010, πξψηε εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο , θΪηνρνη 502
απφ ηηο 6.048 νκνινγέεο Ϊζθεζαλ ην δηθαέσκα κε Ϋγγξαθε δάισζά ηνπο θαη θαηΪζεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο.
ηηο 9/4/2010 ην Γ.. ηεο εηαηξεέαο ελΫθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε ηελ Ϋθδνζε 1.536.120 λΫσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 ε θαζεκέα θαη ζπλνιηθάο νλνκαζηηθάο αμέαο € 522.280,80. Ζ δηαθνξΪ κεηαμχ
ηηκάο κεηαηξνπάο αλΪ κεηνρά θαη νλνκαζηηθάο αμέαο εθΪζηεο κεηνράο, άηνη € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Υ 1.536.120 =
€ 76.806,00, απνηειεέ δηαθνξΪ ππΫξ ην Ϊξηην θαη θαηαρσξάζεθε ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξεέαο «ΓηαθνξΪ
απφ Ϋθδνζε κεηνρψλ ππΫξ ην Ϊξηην». Ζ παξαπΪλσ αχμεζε πηζηνπνηάζεθε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξεέαο ηελ 9/4/2010
θαη θαηαρσξάζεθε ζην ππ‘ αξηζκ.2927/29-4-10 ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ & ΔΠΔ).
Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, ζηηο 29/4/2010 ελΫθξηλε ηελ εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 1.536.120 λΫσλ
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ πΫκπηε
(5ε) εξγΪζηκε απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋγθξηζεο ηεο εηζαγσγάο ησλ λΫσλ κεηνρψλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε.
Σελ 30/6/2010, εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο, θΪηνρνη 19
νκνινγηψλ, Ϊζθεζαλ ην δηθαέσκα κε Ϋγγξαθε δάισζά ηνπο θαη θαηΪζεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο.
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ηηο 9/7/2010 ην Γ.. ηεο εηαηξεέαο ελΫθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε ηελ Ϋθδνζε 58.140 λΫσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 ε θαζεκέα θαη ζπλνιηθάο νλνκαζηηθάο αμέαο € 19.767,60. Ζ δηαθνξΪ κεηαμχ
ηηκάο κεηαηξνπάο αλΪ κεηνρά θαη νλνκαζηηθάο αμέαο εθΪζηεο κεηνράο, άηνη € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Υ 58.140 = €
2.907,00, απνηειεέ δηαθνξΪ ππΫξ ην Ϊξηην θαηαρσξάζεθε ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξεέαο «ΓηαθνξΪ απφ
Ϋθδνζε κεηνρψλ ππΫξ ην Ϊξηην». Δπέζεο ε παξαπΪλσ αχμεζε πηζηνπνηάζεθε απφ ην Γ.. ηεο εηαηξεέαο ηελ
9/7/2010 θαη θαηαρσξάζεθε ζην ππ‘ αξηζκ.8481/27-7-10 ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ & ΔΠΔ).
Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, ζηηο 4/8/2010 ελΫθξηλε ηελ εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 58.140 λΫσλ θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ πΫκπηε (5ε)
εξγΪζηκε απφ ηελ εκεξνκελέα Ϋγθξηζεο ηεο εηζαγσγάο ησλ λΫσλ κεηνρψλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε.
Σελ 30/9/2010, εκεξνκελέα Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο ησλ νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο, θΪηνρνη 5.525
νκνινγηψλ, Ϊζθεζαλ ην δηθαέσκα κε Ϋγγξαθε δάισζά ηνπο θαη θαηΪζεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο.
Σελ 1/10/2010 ην Γ.. ηεο εηαηξεέαο ελΫθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κε ηελ Ϋθδνζε 16.906.500
λΫσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθάο αμέαο € 0,34 ε θαζεκέα θαη ζπλνιηθάο νλνκαζηηθάο αμέαο € 5.748.210,00. Ζ δηαθνξΪ
κεηαμχ ηηκάο κεηαηξνπάο αλΪ κεηνρά θαη νλνκαζηηθάο αμέαο εθΪζηεο κεηνράο, άηνη € 0,39 - € 0,34 = € 0,05 Υ
16.906.500 = € 845.325,00, απνηειεέ δηαθνξΪ ππΫξ ην Ϊξηην θαη θαηαρσξάζεθε ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο
εηαηξεέαο «ΓηαθνξΪ απφ Ϋθδνζε κεηνρψλ ππΫξ ην Ϊξηην». Δπέζεο ε παξαπΪλσ αχμεζε πηζηνπνηάζεθε απφ ην Γ..
ηεο εηαηξεέαο ηελ 1/10/2010 θαη θαηαρσξάζεθε ζηνλ ΜΑΔ ηνπ Τπνπξγεένπ Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο κε ηελ ππ‘ αξηζκ. K2-9153/12-10-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, ζηηο 15/10/2010 ελΫθξηλε ηελ εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 16.906.500 λΫσλ
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ 22α
Οθησβξένπ 2010.
(β) Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κεηά από θεθαιαηνπνίεζε ππνρξεώζεσλ
Με ηελ απφ 6/9/2010 απφθαζε ηεο Α‘ Δπαλαιεπηηθάο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο,
απνθαζέζηεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, κε θεθαιαηνπνέεζε ππνρξεψζεσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
Ϊξζξνπ 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη κε θαηΪξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηέκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, θαηΪ πνζφ
ηξηαθνζέσλ ρηιηΪδσλ Δπξψ θαη δχν ιεπηψλ (€ 300.000,02), κε Ϋθδνζε νθηαθνζέσλ νγδφληα δχν ρηιηΪδσλ
ηξηαθνζέσλ πελάληα ηξηψλ (882.353) λΫσλ κεηνρψλ κε ηηκά δηΪζεζεο ηξηΪληα ηΫζζεξα ιεπηΪ ηνπ Δπξψ (€ 0,34)
Ϋθαζηε κεηνρά, ε νπνέα ζπκπέπηεη κε ηελ νλνκαζηηθά αμέα Ϋθαζηεο κεηνράο, θαη κε ηε ξεηά επηθχιαμε φηη ε
αλσηΫξσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ ζα ηζρχζεη γηα ην πνζφ πνπ ζα θαιπθζεέ.
Ζ ζρεηηθά θαηΪ ηα αλσηΫξσ ηξνπνπνέεζε ηνπ πεξέ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ
θαηαρσξάζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ, Τπνπξγεέν Πεξηθεξεηαθάο
ΑλΪπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη εθδφζεθε ε ππ‘ αξηζκ. πξση. Κ2-8980/12-10-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
Με ηελ απφ 29/9/2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, θαη‘ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ
13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, πηζηνπνηάζεθε ε κεξηθά θαηαβνιά ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ, κε
θεθαιαηνπνέεζε αληέζηνηρνπ χςνπο ππνρξεψζεσλ, θαηΪ πνζφ εθαηφλ νγδφληα επηΪ ρηιηΪδσλ Δπξψ (187.000 €),
κε Ϋθδνζε πεληαθνζέσλ πελάληα ρηιηΪδσλ (550.000) λΫσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθάο αμέαο ηξηΪληα ηΫζζεξα ιεπηΪ ηνπ
Δπξψ (€ 0,34) Ϋθαζηε κεηνρά θαη ηηκάο δηΪζεζεο ηξηΪληα ηΫζζεξα ιεπηΪ ηνπ Δπξψ (€ 0,34) Ϋθαζηε.
Ζ πηζηνπνέεζε ηεο κεξηθάο θαηαβνιάο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαένπ θαη ε αλΪινγε πξνζαξκνγά ηνπ πεξέ
θεθαιαένπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξεέαο, θαηαρσξάζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο
Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δκπνξένπ, Τπνπξγεέν Πεξηθεξεηαθάο ΑλΪπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη εθδφζεθε ε
ππ‘ αξηζκ. πξση. Κ2-9113/12-10-2010 ζρεηηθά αλαθνέλσζε.
Σν Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ κε ηελ απφ 15-10-2010 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιένπ, ελΫθξηλε ηελ
εηζαγσγά πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ησλ 550.000 λΫσλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξεέαο θαη φξηζε σο εκεξνκελέα
Ϋλαξμεο ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ηελ 22α Οθησβξένπ 2010.
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18. Άιια απνζεκαηηθά
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

416.440,57

440.564,67

414.440,57

414.440,57

Έθηαθηα (θνξνινγεζΫληα) απνζεκαηηθΪ

378.246,19

378.246,19

378.246,19

378.246,19

ΑπνζεκαηηθΪ απφ απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγέαο Ϋζνδα

129.007,10

129.007,10

129.007,10

129.007,10

ΑπνζεκαηηθΪ απφ Ϋζνδα θνξνινγεζΫληα θαη‘ εηδηθφ ηξφπν

100.899,08

100.899,08

100.899,08

100.899,08

Μεένλ: Φφξνο ηφθσλ θαηαζΫζεσλ πνπ Ϋρεη παξαθξαηεζεέ

-14.844,88

-14.844,88

-14.844,88

-14.844,88

1.009.748,06

1.033.872,16

1.007.748,06

1.007.748,06

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

19. Γαλεηζκόο
Ζ εχινγε αμέα ηνπ Γαλεηζκνχ πξνζεγγέδεη απηά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
Ζ ιάμε ηνπ καθξνπξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πέλαθα:
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο
31/12/2010

Έσο 1 Ϋηνο

2.185.028,68

Απφ 2 Ϋσο 5 Ϋηε

7.755.441,31

Πεξηζζφηεξα απφ 5 Ϋηε

8.876.731,80

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

18.817.201,79

Ζ Δηαηξεία
31/12/2009

31/12/2010

500.000,00

31/12/2009

500.000,00
2.386,80

500.000,00

2.386,80

500.000,00

Έθδνζε B’ ζεηξάο νκνινγηαθνύ δαλείνπ κεηαηξέςηκνπ ζε κεηνρέο:
Σελ 6/11/2007 ε Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθΪζηζε ηελ Ϋθδνζε Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ,
κεηαηξΫςηκνπ ζε κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο, κε δηθαέσκα πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ πθηζηΪκελσλ κεηφρσλ, κε
δηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην Υ.Α. Ζ Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ηεο 6/11/2007 εμνπζηνδφηεζε ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο θαη ζηα πιαέζηα απηάο ηεο εμνπζηνδφηεζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο κε ηηο
απφ 30-10-2009 θαη 08-01-2010 απνθΪζεηο ηνπ εμεηδέθεπζε ηνπο φξνπο Ϋθδνζεο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ
Γαλεένπ θαη φξηζε, κεηαμχ Ϊιισλ, φηη:
(α) ην χςνο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ ζα αλΫξρεηαη ζε ηξηΪληα πΫληε εθαηνκκχξηα Δπξψ
(35.000.000 €) κε εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920,
(β) ε δηΪζεζε ηνπ Γαλεένπ ζα γέλεη κε ηελ Ϋθδνζε επηκΫξνπο ζεηξψλ,
(γ) ην χςνο ηεο Α‘ ζεηξΪο ηνπ Γαλεένπ ζα εέλαη 19.977.516 επξψ, κε εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 13α ηνπ
Κ.Ν. 2190/1920 θαη
(δ) ε Ϋθδνζε ησλ ππνινέπσλ ζεηξψλ εέλαη ζηελ θξέζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δηαηξεέαο θαη ην ζχλνιφ
ηνπο ζα εέλαη κΫρξη ηε ζπκπιάξσζε ηνπ πνζνχ ησλ 35.000.000 επξψ θαη ιακβαλνκΫλνπ ππφςε ηνπ πνζνχ ηεο Α‘
ζεηξΪο ηνπ Γαλεένπ.
Σελ 25/10/2010 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο απνθΪζηζε λα πξνρσξάζεη ζηελ Ϋθδνζε Β‘ ζεηξΪο
Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ κεηαηξΫςηκνπ ζε κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο, κε δηθαέσκα πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ πθηζηΪκελσλ
κεηφρσλ, κε δηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην Υ.Α., χςνπο 15.005.713 επξψ θαη κε εθαξκνγά ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Ϊξζξνπ
13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζχκθσλα κε ηελ απφ 6/11/2007 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθάο πλΫιεπζεο ησλ
κεηφρσλ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηελ απφ 30/10/2009 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ απηάο. Οη φξνη Ϋθδνζεο ηεο
σο Ϊλσ Β‘ ζεηξΪο ηνπ ΜΟΓ ζα πεξηιακβΪλνληαη ζην ζρεηηθφ Δλεκεξσηηθφ Γειηέν, ην νπνέν, κεηΪ ηελ Ϋγθξηζά
ηνπ, ζα δεκνζηεπζεέ θαη ηεζεέ ζηε δηΪζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζα πεξηΫρεη φια ηα απαηηνχκελα αλαιπηηθΪ
ζηνηρεέα.
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20.

Μηζζώζεηο

20.1 Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο
Ζ εχινγε αμέα ησλ ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο πξνζεγγέδεη κε απηά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
Ζ ιάμε ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθάο κέζζσζεο ηνπ Οκέινπ ηεο 31ε Γεθεκβξένπ 2010 αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν
πέλαθα:

Ο κηινο

Πνζά ζε επξώ

Παξνύζα αμία
Υξεκαηννηθνλνκηθό
ππνρξεώζεσλ
θόζηνο
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο

Έσο 1 Ϋηνο

Καηαβιεηέα
κηζζώκαηα

194.053,71

135.135,57

329.189,28

Απφ 2 Ϋσο 5 Ϋηε

1.105.892,04

445.243,64

1.551.135,68

Πεξηζζφηεξα απφ 5 Ϋηε

2.325.652,39

421.180,38

2.746.832,77

3.625.598,14

1.001.559,59

4.627.157,73

Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

20.2 Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο όπνπ ν κηινο θαη ε Δηαηξεία είλαη κηζζσηέο
Ζ Δηαηξεέα θαη ν κηινο Ϋρνπλ αλεηιεκκΫλεο ππνρξεψζεηο θαηαβνιάο κηζζσκΪησλ απφ ιεηηνπξγηθΫο κηζζψζεηο.
Σν ζπκβφιαηα κέζζσζεο εκπεξηΫρνπλ δηΪθνξεο ξάηξεο, δηαηΪμεηο θαη δηθαηψκαηα αλαλΫσζεο.
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Έσο 1 Ϋηνο

1.129.086,34

720.000,00

767.520,00

720.000,00

Απφ 2 Ϋσο 5 Ϋηε

4.053.222,16

2.880.000,00

3.070.080,00

2.880.000,00

170.150,00

720.000,00

0,00

720.000,00

5.352.458,50

4.320.000,00

3.837.600,00

4.320.000,00

Πεξηζζφηεξα απφ 5 Ϋηε
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο
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21.

Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

Πνζά ζε επξώ

Καζαξή ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ Ηζνινγηζκό
Πνζά αλαγλωξηζκέλα ζην ινγαξηαζκό Απνηειεζκάηωλ
Κφζηνο ηξΫρνπζαο απαζρφιεζεο
Σφθνο ζηελ ππνρξΫσζε
Καλνληθφ Ϋμνδν ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκΪησλ
Κφζηνο πεξηθνπψλ / δηαθαλνληζκψλ / ηεξκαηηζκνχ εξγαζέαο
πλνιηθό έμνδν ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ
Μεηαβνιή ζηελ παξνύζα αμία ηεο ππνρξέωζεο
Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ
ΔλζσκΪησζε ζπγαηξηθάο
Κφζηνο ηξΫρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο ηφθνπ
ΠαξνρΫο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
ΔπηπιΫνλ πιεξσκΫο ά Ϋμνδα / (Ϋζνδα)
Απνξξφθεζε / (Μεηαθέλεζε) Πξνζσπηθνχ
Αλαινγηζηηθά δεκέα / (θΫξδνο)
Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ
Πνζά ηξέρνπζαο θαη πξνεγνύκελεο ρξήζεο
Παξνχζα αμέα ππνρξΫσζεο
Πιεφλαζκα / (Έιιεηκκα)
ΔκπεηξηθΫο ΠξνζαξκνγΫο ζηηο ππνρξεψζεηο
Αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
ΜειινληηθΫο απμάζεηο κηζζψλ
Αλακελφκελε ελαπνκΫλνπζα εξγαζηαθά δσά

Ο κηινο
Ζ Δηαηξεία
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
95.650,00

449.666,00

59.743,00

334.770,00

39.475,00

31.024,04

28.062,00

25.622,00

23.610,00

23.935,00

16.993,00

18.298,00

63.085,00

54.959,04

45.055,00

43.920,00

505.839,00

15.420,00

505.839,00

6.612,00

568.924,00

70.379,04

550.894,00

50.532,00

436.539,00

414.036,00

334.770,00

327.260,00

301.796,54

17801,19

-

-

39.861,78

31.024,04

28.062,00

25.622,00

23.609,94

23.935,00

16.993,27

18.298,00

-1.040.817,93

-24.145,23

-795.017,00

-13.410,00

650.697,07

15.420,00

505.839,00

6.612,00

16.664,41

-

-

-

-30.904,00

-28.405,00

-30.904,00

-29.612,00

397.446,81

449.666,00

397.446,81

449.666,00

-95.650,50

-449.666,00

-59.743,27

-334.770,00

-95.650,50

-449.666,00

-59.743,27

-334.770,00

30.904,00

28.405,00

30.904,00

29.612,00

5,14%

5,13%

5,14%

5,13%

3%

3%

3%

3%

5,24 - 18,3

5,24 - 14,5

18,3

14,5

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή ππνρξέωζε αλαγλωξηζκέλε ζηνλ Ηζνινγηζκό
436.539,00
Καζαξή ππνρξέσζε θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο
301.796,54
ΔλζσκΪησζε ζπγαηξηθάο
-1.040.817,93
ΠαξνρΫο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
730.833,20
χλνιν δαπΪλεο πνπ αλαγλσξέζηεθε ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκΪησλ
428.350,81
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο
ΚαηΪζηαζε ΑλαγλσξηζκΫλσλ (Κεξδψλ) θαη Εεκηψλ
-30.904,00
397.446,81
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο

414.036,00

334.770,00

327.260,00

17.801,19

-

-

-24.145,23

-795.017,00

-13.410,00

70.379,04

550.894,27

50.532,00

478.071,00

90.647,27

364.382,00

-28.405,00

-30.904,00

-28.405,00

449.666,00

59.743,27

335.977,00

22. Λνηπέο Πξνβιέςεηο
Οη ινηπΫο πξνβιΫςεηο αθνξνχλ ζε πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ θφξνπ εηζνδάκαηνο θαη ινηπψλ
θνξνινγηθψλ αληηθεηκΫλσλ ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο.

92

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
23. Σξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο

23.1 Φόξνο Δηζνδήκαηνο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο
Ο ηξΫρσλ θφξνο εηζνδάκαηνο ησλ απνηειεζκΪησλ ρξάζεσο ππνινγέδεηαη βΪζεη ηνπ εθΪζηνηε ζπληειεζηά θφξνπ
εηζνδάκαηνο, βΪζεη ηεο ηξΫρνπζαο θνξνινγηθάο λνκνζεζέαο.
Ζ αλΪιπζε ηνπ θφξνπ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο πεξηφδνπ ζε ηξΫρνληα θαη αλαβαιιφκελν Ϋρεη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο
2010
2009

ΣξΫρσλ θφξνο εηζνδάκαηνο
Έθηαθηε εηζθνξΪ Άξζξνπ 5 Ν. 3845/2010
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδάκαηνο
ΓηαθνξΫο θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ πξνεγνπκΫλσλ ρξάζεσλ

121.929,84
113.429,00

16.123,09

-303.863,57

-281.476,80

20.453,02

-9.138,33

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ αλΫιεγθησλ ρξάζεσλ
Φόξνο (έζνδν) / έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ

Ζ Δηαηξεία
2010
2009

-224.992,68

121.744,66

-208.869,59

121.744,66

71.562,00
-169.981,55

-97.123,29

Ζ ζπκθσλέα κεηαμχ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεέ ζηα απνηειΫζκαηα πξν θφξσλ – βΪζεη ηνπ ηξΫρνληνο θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηά– θαη ηνπ θφξνπ πνπ ηειηθψο επηβΪξπλε ηα απνηειΫζκαηα ηεο ρξάζεσο Ϋρεη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Κέξδε / (Εεκίεο) πξν θόξσλ

Ο κηινο
2010
2009

Ζ Δηαηξεία
2010
2009

-6.396.318,50

108.431,21

-1.599.544,17

1.568.930,72

-1.535.116,44

27.107,80

-383.890,60

392.232,68

Δπέδξαζε ιφγσ δαπαλψλ πνπ δελ αλαγλσξέδνληαη πξνο Ϋθπησζε

338.790,83

487.460,20

230.891,77

435.032,30

Δπέδξαζε ιφγσ αθνξνινγάησλ εζφδσλ

-15.455,02

-688.773,65

-11.274,20

-688.773,65

Δπέδξαζε ιφγσ κε αλαγλψξηζεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνο ζπκςεθηζκφ

836.400,90

-10.704,14

-60.719,65

-36.085,20

46.473,17

4.952,60

375,50

20.410,23

18.963,03

Αλαινγνύλ θόξνο εηζνδήκαηνο,
βάζεη ηξέρνληνο θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή (2010:24% θαη 2009:25%)

Δπέδξαζε ιφγσ κεηαβνιάο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηά
ΛνηπΫο κεηαβνιΫο θφξνπ εηζνδάκαηνο
Έθηαθηε ΔηζθνξΪ Άξζξνπ 5 Ν. 3845/2010
ΓηαθνξΫο θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ πξνεγνπκΫλσλ ρξάζεσλ

113.429,00
45.496,00

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ αλΫιεγθησλ ρξάζεσλ
Φόξνο (έζνδν) / έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηόδνπ

16.123,09
-9.138,33
71.562,00

-169.981,56

-97.123,29

-208.869,59

121.744,66
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23.2 Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο ζηνλ Ηζνινγηζκό

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθΫο απαηηάζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ
ζπκςεθέδνληαη φηαλ ν θφξνο εηζνδάκαηνο επηβΪιιεηαη απφ ηελ έδηα θνξνινγηθά αξρά, ζηελ έδηα θνξνινγεηΫα
νηθνλνκηθά κνλΪδα.
Κέλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ θαζαξψλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ, κεηΪ απφ ζπκςεθηζκνχο:
Πνζά ζε επξώ

Τπόινηπν έλαξμεο
Παχζε ελζσκΪησζεο ζπγαηξηθάο (πψιεζε)
ΔλζσκΪησζε λΫσλ ζπγαηξηθψλ
ΥξΫσζε / (Πέζησζε) ζην θφξν απνηειεζκΪησλ ηεο πεξηφδνπ
Φφξνο κεηαθεξφκελνο απ' επζεέαο ζηελ Καζαξά ΘΫζε
Καζαξό Τπόινηπν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηνλ Ηζνινγηζκό

Ο κηινο
31.12.2010 31.12.2009

Ζ Δηαηξεία
31.12.2010 31.12.2009

-372.794,46

-680.268,71

0,00

121.744,66

-370.000,00

-

-

-

-1.123.423,73

25.997,45

-

-

303.863,58

281.476,80

224.992,68

-121.744,66

4.452,66

0,00

0,00

0,00

-1.557.901,95

-372.794,46

224.992,68

0,00

718.208,89

370.000,00

224.992,68

0,00

-2.276.110,84

-742.794,47

0,00

0,00

-1.557.901,95

-372.794,47

224.992,68

0,00

Ο αλαβαιιόκελνο θόξνο εκθαλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκό:
Αλαβαιιφκελε απαέηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο
Αλαβαιιφκελε ππνρξΫσζε θφξνπ εηζνδάκαηνο
Καζαξό Τπόινηπν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηνλ Ηζνινγηζκό

Αθνινχζσο, παξαηέζεηαη αλΪιπζε ησλ ππνινέπσλ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηάζεσλ θαη
ππνρξεψζεσλ, πξηλ απφ ην ζπκςεθηζκφ ηνπο:
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Ο κηινο
31.12.2010 31.12.2009

Πνζά ζε επξώ

Ζ Δηαηξεία
31.12.2010 31.12.2009

Αλαβαιιόκελεο ππνρξεώζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο
—Δλζψκαηα πΪγηα

-1.144.430,74

-277.771,29

-918.205,80

-664.375,52

—Άπια πεξηνπζηαθΪ ζηνηρεέα
—Υξεκαηνδνηηθά κέζζσζε αθηλάησλ
—Δπελδχζεηο ζε αθέλεηα

-1.137.350,39

—ΠαξΪγσγα ρξεκαηνπηζησηηθΪ κΫζα

-563.798,40

—ΛνηπΪ ζηνηρεέα Ηζνινγηζκνχ
ύλνιν (α)

-563.798,40

-8.598,35

-3.432,03

-10.695,71

-3.772.383,68

-945.578,84

-574.494,11

71.201,65

23.635,55

11.948,65

—ΠξνβιΫςεηο γηα επηζθαιεέο απαηηάζεηο

418.097,73

136.141,30

—Έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο

300.962,45

—ΑπνζΫκαηα

134.880,79

0,00

Αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο θόξνπ εηζνδήκαηνο
—ΠξνβιΫςεηο γηα παξνρΫο ζηνπο εξγαδφκελνπο

—Δπελδχζεηο ζε αθέλεηα

76.913,05

1.538,14

1.538,14

—Υξεκαηνδνηηθά κέζζσζε αθηλάηνπ

455.824,56

—Φνξνινγηθά δεκέα πξνο ζπκςεθηζκφ
ύλνιν (β)

831.976,40

336.094,47

786.000,00

2.214.481,72

572.784,37

799.486,79

0,00

Καζαξό Τπόινηπν αλαβαιιόκελνπ θόξνπ ζηνλ Ηζνινγηζκό (α) + (β)

-1.557.901,96

-372.794,47

224.992,68

0,00

24. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πνζά ζε επξώ

Λεθζεέζεο εγγπάζεηο κέζζσζεο αθηλάησλ
Πξνθαηαβνιά Ϋλαληη ηηκάκαηνο πψιεζεο κεηνρψλ

Ο κηινο
31/12/2010

31/12/2009

470.350,00

4.400,00

2.000.000,00

Οθεηιφκελν ηηκεκα εμαγνξΪο
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

-

Ζ Δηαηξεία
31/12/2010

2.000.000,00
1.935.000,00

2.470.350,00

31/12/2009

1.939.400,00

1.935.000,00
2.000.000,00

1.935.000,00

Σν «νθεηιφκελν ηέκεκα εμαγνξΪο» ηεο ζπγθξηηηθάο πεξηφδνπ (31.12.2009) θαη ν ηξφπνο πνπ
δηαθαλνλέζηεθε ζηελ ηξΫρνπζα ρξάζε αλαιχεηαη ζρεηηθΪ εκεέσζε 4 «Δλνπνέεζε».
Ζ «πξνθαηαβνιά Ϋλαληη ηηκάκαηνο πψιεζεο κεηνρψλ» επξψ 2.000.000 αθνξΪ πνζφ πνπ εηζΫπξαμε ε
κεηξηθά εηαηξεέα ηελ 26/5/2010 απφ ηελ ηε De‘Longhi Appliances s.r.l, Ϋλαληη ηνπ ηηκάκαηνο πψιεζεο /
αγνξΪο ησλ κεηνρψλ ηεο KENWOOD HELLAS Α.Δ. πνπ θαηΫρεη θαη ηηο νπνέεο Ϋιαβε σο αληΪιιαγκα γηα
ηελ παξαρψξεζε goodwill ηεο δηαλνκάο ησλ πξντφλησλ De‘Longhi ζηελ ΔιιΪδα.
ε εγγχεζε ηεο σο Ϊλσ πξνθαηαβνιάο, ε εηαηξεέα Ϋρεη παξαρσξάζεη σο ελΫρπξν ην 65% ησλ κεηνρψλ πνπ
θαηΫρεη ζηελ KENWOOD HELLAS Α.Δ. (Βι. ζρεηηθΪ θαη εκείσζε 10 «Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία»).
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25. Τπνρξεώζεηο ζε Πξνκεζεπηέο
Πνζά ζε επξώ

ΠξνκεζεπηΫο
ΤπνζρεηηθΫο εμσηεξηθνχ
ΔπηηαγΫο κεηαρξνλνινγεκΫλεο
ύλνιν
Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκΫλα κΫξε
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

7.553.193,70

5.475.802,26

809.322,24

2.453.890,51

526.640,62
3.355.561,20

530.697,90

11.435.395,52

6.006.500,16

809.322,24

2.453.890,51

27.249,06

48.152,03

13.051,14

116.760,41

11.435.395,52

6.006.500,16

809.322,24

2.453.890,51

26. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο & κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη ηΫιε

605.396,81

237.085,41

76.329,17

156.365,62

ΓηαθνξΫο θνξνινγηθνχ ειΫγρνπ πξνεγνπκΫλσλ ρξάζεσλ

128.867,45

89.020,76

0,00

10.719,69

Αζθαιηζηηθνέ νξγαληζκνέ

258.078,51

221.250,29

63.631,43

107.424,88

4.770,95

4.770,95

4.770,95

4.770,95

79.264,50

79.264,50

79.264,50

79.264,50

ΠηζησηΫο δηΪθνξνη

867.100,06

586.270,71

264.630,30

63.152,64

Μεηαβαηηθνέ ινγαξηαζκνέ

980.096,05

707.627,91

42.400,40

627.066,12

ύλνιν

2.923.574,33

1.925.290,53

531.026,75

1.048.764,40

Οθεηιφκελν ηέκεκα απφ εμαγνξΪ ζπγαηξηθάο

10.780.000,00

0,00

10.780.000,00

0,00

135.781,89

30.796,73

61.467,78

14.592,55

13.839.356,22

1.956.087,26

11.372.494,53

1.063.356,95

Μεξέζκαηα πιεξσηΫα
Αμέα κεηνρψλ πξνο απφδνζε ιφγσ κεέσζεο θεθαιαένπ

ΛνηπΫο ππνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκΫλα κΫξε
Τπόινηπν ιήμεο ρξήζεωο

Οη «Μεηαβαηηθνέ ινγαξηαζκνέ» πεξηιακβΪλνπλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξάζε 2009 πνζφ επξψ 550.000 πνπ
αλαθΫξεηαη ζε Ϋθηαθηε πξφβιεςε αλαδηνξγΪλσζεο, ιφγσ δηαθνπάο ηεο απνθιεηζηηθάο δηαλνκάο ησλ πξντφλησλ
De‘Longhi θαη αθνξνχζε δαπΪλεο:

Απνδεκέσζεο πξνζσπηθνχ επξψ
ΚΪιπςεο ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθάο π. Σαζφγινπ & ΗΑ Ο.Δ.
ΓαπΪλεο αλΪπηπμεο λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ
ύλνιν

380.000,00
50.000,00
120.000,00
550.000,00
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ηε δηΪξθεηα ηεο ρξάζεσο 2010 κεηαβιάζεθαλ νη αξρηθΫο εθηηκάζεηο, θαζψο (α) πξνΫθπςε αλαγθαζηηθά εθπνέεζε
ησλ αληαιιαθηηθψλ service ηεο ζπγαηξηθάο π. Σαζφγινπ & ηα Ο.Δ., γεγνλφο πνπ πξνθΪιεζε αδπλακέα
εθπιάξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη (β) πξνΫθπςε ε εμαγνξΪ ηεο ζπγαηξηθάο Γ.Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..
Καηφπηλ ησλ αλσηΫξσ, ε πξφβιεςε ηεο εηαηξεέαο αλαπξνζαξκφζηεθε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ηξΫρνπζαο ρξάζεσο
θαηΪ 100.000 επξψ ζε βΪξνο ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο ρξάζεσο θαη ν πξννξηζκφο ηεο αλαδηαηππψζεθε σο
αθνινχζσο:
Απνδεκέσζεο πξνζσπηθνχ επξψ
378.401,75
ΚΪιπςεο ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθάο π. Σαζφγινπ & ΗΑ Ο.Δ.
249.756,64
ΓαπΪλεο αλΪπηπμεο λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ
21.841,61
ύλνιν
650.000,00

27. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε
Οη ζπλαιιαγΫο θαη ηα ππφινηπα ηεο Μεηξηθήο εηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκΫλα κΫξε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24
αλαιχνληαη σο αθνινχζσο:
Πνζά ζε επξώ

Θπγαηξηθή εηαηξεία

ΑΦΟΗ Β. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ.

Πσιήζεηο
Δκπνξεπκάησλ

Πσιήζεηο
Τπεξεζηώλ

Αγνξέο
εκπνξεπκάησλ

Αγνξέο
ππεξεζηώλ

6.141,71

21.180,42

206.586,28

9.546,29

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ.
ύλνιν

514,33
6.141,71

21.694,75

206.586,28

Απαηηήζεηο από
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα

Τπνρξεώζεηο από
εκπνξηθή
δξαζηεξηόηεηα
14.651,14

200,00

425,42

9.746,29

425,42

14.651,14

Πνζά ζε επξώ

πλαιιαγέο κε ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε
Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

Πσιάζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ινηπΫο ζπλδεδεκΫλεο εηαηξεέεο

18.947,63

7.647,63

ΑγνξΫο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ινηπΫο ζπλδεδεκΫλεο εηαηξεέεο

26.384,64

21.332,25

644.275,56

249.806,64

24.431,96

0,00

2.436.715,99

1.619.140,88

Απαηηάζεηο απφ δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε θαη κΫιε ηεο δηνέθεζεο

133.553,68

633,00

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθΪ ζηειΫρε θαη κΫιε ηεο δηνέθεζεο

139.198,99

59.867,78

10.780.000,00

10.780.000,00

64.085,88

64.085,88

Απαηηάζεηο απφ ινηπΫο ζπλδεδεκΫλεο εηαηξεέεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ινηπΫο ζπλδεδεκΫλεο εηαηξεέεο
πλαιιαγΫο θαη ακνηβΫο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνέθεζεο

Τπνρξεψζεηο πξνο κΫινο δηνέθεζεο απφ ηέκεκα εμαγνξΪο
ΚαηαβιεζΫληεο ηφθνη ζε νκνινγηνχρνπο
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28. Πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγηθώλ ηνκέσλ

Οη Σνκεέο δξαζηεξηφηεηαο θαζνξέδνληαη κε βΪζε ηε δνκά ηνπ Οκέινπ αλΪ ζπγαηξηθά εηαηξεέα. Ζ αθφινπζε
πιεξνθφξεζε αλαθΫξεηαη ζηνπο Σνκεέο πνπ επηζθνπνχληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Οκέινπ θαη εμεηΪδνληαη απφ
ηε Γηνέθεζε γηα ηε ιάςε νηθνλνκηθψλ απνθΪζεσλ.

Δπσλπκία εηαηξείαο
ΑΦΟΗ ΒΑ.ΒΔΛΛΑΝΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Πεξίνδνο Δλζσκάησζεο

Καζαξά θέξδε Καζαξά θέξδε
/ δεκίεο πξν / δεκίεο κεηά
θόξσλ
από θόξνπο

Κύθινο
Δξγαζηώλ

1/1/10 - 31/12/2010

19.317.321,26

-1.358.660,77

-1.456.325,16

1/1/2010 - 14/10/2010

3.528.936,59

-867.184,78

-867.184,78

Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ

14/10/2010 - 31/12/2010

3.912.946,15

-1.281.392,92

-1.441.879,29

DELTA HOTELIA ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ & ΜΔΧΝ

14/10/2010 - 31/12/2010

186.233,41

-52.413,57

-56.186,75

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CAPO DI
CORFU ANΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

14/10/2010 - 31/12/2010

79.900,00

-326.067,14

-299.948,20

APPLICATINS SERVICE PROVIDERS EΜΠΟΡΗΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ &
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

14/10/2010 - 31/12/2010

43.563,00

-40.674,40

-31.222,53

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ &
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ

14/10/2010 - 31/12/2010

193.305,26

-14.083,54

-13.771,57

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

14/10/2010 - 31/12/2010

741.031,33

-118.313,93

-85.737,77

Δ.ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

29. Έμνδα θαη’ είδνο
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

ΑκνηβΫο & Ϋμνδα πξνζσπηθνχ

5.664.061,80

5.610.130,87

2.323.949,34

3.081.772,35

ΑκνηβΫο & Ϋμνδα ηξέησλ

1.053.688,73

1.063.464,53

299.736,47

309.794,95

ΑζθΪιηζηξα

44.270,98

28.578,56

12.780,78

15.137,03

Απνζάθεπηξα

698.177,15

878.386,31

13.302,00

72.664,00

ΔπηζθεπΫο & ζπληεξάζεηο

285.522,94

100.635,26

65.057,94

57.323,16

1.371.455,97

577.352,18

867.425,43

343.399,89

Φφξνη - ηΫιε

330.261,58

257.077,12

198.786,17

113.240,93

Έμνδα κεηαθνξψλ

390.864,84

408.757,57

82.344,28

253.424,47

Έμνδα ηαμεηδέσλ

232.244,73

359.633,24

37.871,49

105.099,10

2.771.329,23

2.857.609,57

325.067,95

828.026,19

66.676,82

124.653,87

62.570,86

124.653,87

ΓηΪθνξα Ϋμνδα

828.952,89

626.891,07

346.830,40

113.379,53

ΑπνζβΫζεηο ελζσκαησκΫλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο

488.186,39

398.728,53

17.264,34

120.512,34

14.225.694,04

13.291.898,68

4.652.987,45

5.538.427,81

ΛνηπΫο παξνρΫο (ηειεθσληθΪ, ελνέθηα, ξεχκα θ.α.)

Έμνδα πξνβνιάο, δηαθάκηζεο & πξνψζεζεο πσιάζεσλ
ΔηζθνξΫο

ύλνιν ρξήζεωο

(*) ην θόζηνο πξνζσπηθνύ πεξηιακβάλεηαη θαη θόζηνο ηεξκαηηζκνύ απαζρόιεζεο
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30. Παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο
Ο κηινο

Πνζά ζε επξώ

Μηζζνέ θαη εκεξνκέζζηα
ΔξγνδνηηθΫο εηζθνξΫο
ΛνηπΫο παξνρΫο ζε εξγαδνκΫλνπο
Κόζηνο παξνρώλ ζε εξγαδόκελνπο
Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζωπηθνύ ζηε ιήμε:

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

4.863.353,60

4.701.761,51

2.115.082,15

2.658.950,84

761.279,50

880.453,80

206.953,25

417.683,31

39.428,70

27.915,56

1.913,94

5.138,20

5.664.061,80

5.610.130,87

2.323.949,34

3.081.772,35

137

141

20

67

31. Άιια έζνδα
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

2.853,02

5.349.714,56

250,98

5.349.724,53

321.679,91

366.847,90

66.137,07

340.409,72

12.636,72

66.374,34

12.636,72

22.022,57

269.139,71

51.095,13

37.154,25

36.320,46

Έζνδα απφ πξνβιΫςεηο πξνεγνπκΫλσλ ρξάζεσλ

67.679,01

25.212,80

67.679,01

0,00

Έζνδα πξνεγνπκΫλσλ ρξάζεσλ

81.481,99

5.875,25

0,00

0,00

ΠηζησηηθΫο ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο

215.437,93

129.019,93

3.427,39

4.110,80

Άιια Ϋζνδα

295.153,94

1.807,83

198.669,85

8.087,04

Έζνδα απφ παξαρψξεζε Goodwill

710.000,00

0,00

710.000,00

0,00

1.976.062,23

5.995.947,74

1.095.955,27

5.760.675,12

ΚΫξδε απφ εθπνέεζε παγέσλ
Δηζπξαηηφκελα Ϋμνδα
Έζνδα απφ παξνρά ππεξεζηψλ ζε ηξέηνπο
Έζνδα απφ ελνέθηα θηηξέσλ

ύλνιν ρξήζεωο

32. Άιια έμνδα
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

ΠξνβιΫςεηο γηα επηζθαιεέο πειΪηεο

-284.044,70

-547.541,97

-65.080,11

-262.543,52

ΥξεσζηηθΫο ζπλαιιαγκαηηθΫο δηαθνξΫο

-249.432,99

-159.522,85

-5.833,39

-4.983,21

Έμνδα πξνεγνπκΫλσλ ρξάζεσλ

-16.275,15

-84.402,43

0,00

-1.359,18

Πξφβιεςε ινηπψλ θνξνινγηψλ

-24.000,00

-24.000,00

-24.000,00

-24.000,00

-100.000,00

-550.000,00

-100.000,00

-550.000,00

-7.723,43

0,00

0,00

0,00

-120.899,27

-70.776,59

-32.629,85

-5.567,77

-802.375,54

-1.436.243,84

-227.543,35

-848.453,68

Έθηαθηεο πξνβιΫςεηο αλαδηΪξζξσζεο δξαζηεξηφηεηαο
ΕεκηΫο απφ εθπνέεζε παγέσλ
ΛνηπΪ Ϋμνδα
ύλνιν ρξήζεωο

99

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
33. Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

Υξεσζηηθνέ ηφθνη & ζπλαθά Ϋμνδα

2.090.013,51

1.244.467,15

254.346,45

414.803,60

Πηζησηηθνέ ηφθνη & ζπλαθά Ϋζνδα

-204.270,11

-28.238,57

-206.004,07

-15.878,55

-2.407,20

-11.961,49

-2.407,20

-11.961,49

1.883.336,21

1.204.267,09

45.935,18

386.963,56

Έζνδα απφ κεξέζκαηα
ύλνιν ρξήζεωο

34. Κέξδε θαηά κεηνρή
Σα θΫξδε αλΪ κεηνρά πξνθχπηνπλ κε δηαέξεζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκΪησλ πνπ αλαινγνχλ ζηνπο Μεηφρνπο ηεο
κεηξηθάο κε ηνλ ζηαζκηζκΫλν κΫζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηΪξθεηα ηεο ρξάζεο.
(Γελ θαηΫρνληαη έδηεο κεηνρΫο απφ ηελ Δηαηξεέα θαη ηνλ κηιν)
Πνζά ζε επξώ

Ο κηινο

Ζ Δηαηξεία

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2009

πλνιηθΪ εηζνδάκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηνπο Μεηφρνπο ηεο κεηξηθάο

-6.141.027,12

205.554,50

-1.390.674,58

1.447.186,06

ηαζκηζκΫλνο αξηζκφο κεηνρψλ ζε θπθινθνξέα

37.856.284,00

33.480.000,00

37.856.284

33.480.000,00

-0,1622

0,0061

-0,0367

0,0432

Κέξδε/ (δεκηέο) θαηά κεηνρή

35. Γεζκεύζεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο
(α) Δγγπήζεηο
Οη θπξηφηεξεο παξαζρεζεέζεο εγγπάζεηο αθνξνχλ:
- Ζ κεηξηθά εηαηξεέα Ϋρεη ππνγξΪςεη ζπκβΪζεηο κε ηηο νπνέεο εγγπΪηαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθΫο
ρξεκαηνδνηάζεηο ππΫξ ηεο εηαηξεέαο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..» κΫρξη ηνπ πνζνχ € 7.500.000.
- Ζ κεηξηθά εηαηξεέα Ϋρεη εγγπεζεέ ζηελ ΣξΪπεδα Κχπξνπ γηα ζχκβαζε Factoring ρσξέο δηθαέσκα αλαγσγάο
κΫρξη ηνπ πνζνχ € 700.000 ππΫξ ηεο εηαηξεέαο «Δ. ΕΖΣΟΤΝΗΑΣΖ Α.Δ.Δ.Ζ..».
- Ζ κεηξηθά εηαηξεέα πξνρψξεζε ζηε (ιεηηνπξγηθά) κέζζσζε ηνπ αθηλάηνπ ηεο Ϋδξαο ηεο (Σαηνΐνπ 112 ζηε
Μεηακφξθσζε Αηηηθάο) απφ ηελ εηαηξεέα L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED (πξψελ
BRITAL HOLDINGS LIMΗTED) γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη (6) εηψλ (άηνη ηνπιΪρηζηνλ κΫρξη ηελ
30/9/2015), κε κεληαέν κέζζσκα € 60.000,00 αλαπξνζαξκνδφκελν εηεζέσο ζχκθσλα κε ηνλ επέζεκν δεέθηε
ηηκψλ θαηαλαισηά, πιΫνλ κέαο (1) πνζνζηηαέαο κνλΪδαο.
Πξνο εμαζθΪιηζε ηεο θαηαβνιάο ησλ κηζζσκΪησλ γηα ηελ σο Ϊλσ πεξένδν ησλ Ϋμη (6) εηψλ, ε εηαηξεέα
ρνξάγεζε ηελ 30/9/2009 ζηελ εθκηζζψηξηα L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED εγγπεηηθά
επηζηνιά ηεο ΣξΪπεδαο Κχπξνπ χςνπο € 4.632.684,00. Σελ 31/12/2010 ην χςνο απηάο ηεο εγγπεηηθάο
επηζηνιάο αλΫξρεηαη ζην πνζφ € 3.732.684.
Πξνο εμαζθΪιηζε ηεο εγγχεζεο απηάο, ε εηαηξεέα ηεξεέ απφ ηελ 1/10/2009 Ϋληνθν ινγαξηαζκφ δεζκεπκΫλεο
θαηΪζεζεο ζηελ εγγπάηξηα ΣξΪπεδα, χςνπο € 2.250.000,00 πιΫνλ αλαινγνχλησλ ηφθσλ, ν νπνένο εκθαλέδεηαη
ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαηΪζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθάο ζΫζεο (Βι.
ζρεηηθά εκείσζε 11).
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- Ζ κεηξηθά εηαηξεέα ππΫγξαςε ζχκβαζε κε ηελ νπνέα εγγπΪηαη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθΫο ρξεκαηνδνηάζεηο
ππΫξ ηεο θαηΪ 100% ζπγαηξηθάο εηαηξεέαο «ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Δ.Β.Δ.» κΫρξη ηνπ πνζνχ €2.500.000.
- Ζ θαηΪ 100% ζπγαηξηθά εηαηξεέα Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Β.Δ.Δ. Ϋρεη παξαρσξάζεη εγγπάζεηο ππΫξ ησλ
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο γηα βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθΫο ρξεκαηνδνηάζεηο, κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ €9.818.400.
ΣΫινο, ε εηαηξεέα θαη ν φκηινο Ϋρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρΫζε κε ηξΪπεδεο, ινηπΫο εγγπάζεηο θαη Ϊιια
ζΫκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαέζηα ηεο ζπλάζνπο δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο.
Γελ αλακΫλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
(β) Δπίδηθεο ππνζέζεηο
Ζ εηαηξεέα θαη ν φκηινο δελ Ϋρνπλ επέδηθεο ά ππφ δηαηηεζέα δηαθνξΫο, θαζψο θαη απνθΪζεηο δηθαζηηθψλ ά
δηαηηεηηθψλ νξγΪλσλ νη νπνέεο λα Ϋρνπλ ά λα ελδΫρεηαη λα Ϋρνπλ ζεκαληηθά επέπησζε ζηελ νηθνλνκηθά θαηΪζηαζε
ά ιεηηνπξγέα ηεο εηαηξεέαο θαη ηνπ νκέινπ.

36. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο – Πξνβιέςεηο

ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΔΓΡΑ

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ
ΥΡΖΔΗ

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

ΔιιΪδα

2006 - 2010

ΑΦΟΗ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΖ Α.Β.Δ.Δ.

ΔιιΪδα

2007 - 2010

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.

ΔιιΪδα

2009 - 2010

SIBA ΣΔΥΝΗΚΖ A.E.

ΔιιΪδα

2006 - 2010

Ηηαιέα

-

DELTA HOTELIA A.E.

ΔιιΪδα

2010

CAPO DI CORFU A.E.

ΔιιΪδα

2010

APPLICATION SERVICE PROVIDERS

ΔιιΪδα

2010

GED TOYOTOMI ITALIA SRL

Γηα ηηο σο Ϊλσ αλΫιεγθηεο ρξάζεηο ηεο Δηαηξεέαο θαη ηνπ Οκέινπ Ϋρεη ζρεκαηηζζεέ ζσξεπηηθά πξφβιεςε πνζνχ
επξψ 120.000 θαη 498.962 αληέζηνηρα.
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
37. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνύ

Γελ ππΪξρνπλ νπζηψδε γεγνλφηα κεηΪ ηελ εκεξνκελέα ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ λα ελδηαθΫξνπλ ηνπο ρξάζηεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηΪζεσλ.
Αηγάιεσ, 29 Μαξηίνπ 2011
Γηα ηε «Γ.Δ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.»
Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ
& Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Ο Αληηπξόεδξνο
ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ

Ο Οηθνλνκηθόο
Γηεπζπληήο

Ο Πξντζηάκελνο
Λνγηζηεξίνπ

Γεώξγηνο Δπαγγ.

Αξηζηνηέιεο Π.

Θεόδσξνο Η.

Αιέμαλδξνο Γ.

Γεκεηξίνπ

Ατβαιηώηεο

Βεξβαηληώηεο

Σεξεδάθεο

ΑΓΣ Ρ225253

ΑΓΣ ΑΒ576337

Σ 105277

ΑΕ 541538
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
VΗ. (α) Έθζεζε Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ

ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΛΖΘΔΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
Α’ ΔΗΡΑ ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΟΤ ΟΜΟΛΟΓΗΑΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ
Απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο α‘ ζεηξΪο ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ (εθεμάο «ΜΟΓ») ζε θνηλΫο κεηΪ ςάθνπ
κεηνρΫο ηεο εηαηξεέαο, κε θαηαβνιά κεηξεηψλ θαη δηθαέσκα πξνηέκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, δηΪξθεηαο επηΪ (7)
εηψλ, κε αμέα εθΪζηεο νκνινγέαο Δπξψ ρέιηα εθαηφλ ελελάληα ηξέα θαη ζαξΪληα ιεπηΪ (1.193,40 €), αλαινγέα
ζπκκεηνράο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ ζηελ Ϋθδνζε κέα (1) νκνινγέα αλΪ δχν ρηιηΪδεο (2.000) θνηλΫο κεηνρΫο, κε
κεηαηξνπά θΪζε κέαο (1) νκνινγέαο ζε ηξεηο ρηιηΪδεο εμάληα (3.060) κεηνρΫο, θαη ηηκά κεηαηξνπάο ηξηΪληα ελλΫα
ιεπηΪ ηνπ Δπξψ (0,39 €), ε νπνέα απνθαζέζηεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθά πλΫιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο
ζηηο 6/11/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απφ 30/10/2009 θαη 8/1/2010 απνθΪζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο
εηαηξεέαο, αληιάζεθαλ θεθΪιαηα ζπλνιηθνχ πνζνχ επηΪ εθαηνκκπξέσλ δηαθνζέσλ δΫθα επηΪ ρηιηΪδσλ εμαθνζέσλ
νγδφληα ηξηψλ Δπξψ θαη εέθνζη ιεπηψλ (7.217.683,20 €).
Ζ α‘ ζεηξΪ ηνπ ΜΟΓ, ε νπνέα θαιχθζεθε θαηΪ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ 17/2/2010 Ϋσο θαη 3/3/2010 απφ ηνπο
δηθαηνχρνπο κε Ϊζθεζε ησλ δηθαησκΪησλ πξνηέκεζεο θαζψο θαη ησλ δηθαησκΪησλ πξνεγγξαθάο, εθδφζεθε ζην
ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 7.217.683,20 €, ην νπνέν αληηζηνηρεέ ζε Ϋμη ρηιηΪδεο ζαξΪληα νθηψ (6.048) νλνκαζηηθΫο
νκνινγέεο, κεηαηξΫςηκεο ζε θνηλΫο νλνκαζηηθΫο κεηνρΫο ηεο εηαηξεέαο, εθ ησλ νπνέσλ, κεηΪ ηελ Ϊζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο κεηαηξνπάο, νη 1.536.120 κεηνρΫο εηζάρζεζαλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ζην Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ
ζηηο 6/5/2010, νη 58.140 κεηνρΫο εηζάρζεζαλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ζην Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ ζηηο 11/8/2010
θαη νη 16.906.500 κεηνρΫο εηζάρζεζαλ πξνο δηαπξαγκΪηεπζε ζην Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ ζηηο 22/10/2010.
Σα αληιεζΫληα θεθΪιαηα ζχκθσλα κε ην Δλεκεξσηηθφ Γειηέν ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ αλΪπηπμε ηεο εηαηξεέαο ά/θαη
ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε λΫσλ δξαζηεξηνηάησλ απηψλ.
Δηδηθφηεξα:
Ζ αλΪπηπμε ηεο εηαηξεέαο ά/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ελδεηθηηθΪ κΫζσ ηεο επΫθηαζεο ηεο
γθΪκαο ησλ πθηζηΪκελσλ πξντφλησλ ά ηεο Ϋξεπλαο, αλΪπηπμεο θαη πξνψζεζεο λΫσλ παξεκθεξψλ πξντφλησλ, ηεο
ελέζρπζεο θαη επΫθηαζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκάο ησλ αλσηΫξσ πξντφλησλ θ.α.
Οη λΫεο δξαζηεξηφηεηεο ζα αθνξνχλ ζε ζπκπιεξσκαηηθνχο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν εξγαζηψλ ηεο εηαηξεέαο
ά/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο θιΪδνπο, φπσο ελδεηθηηθΪ ζηελ επΫθηαζε ζε Ϊιιεο θαηεγνξέεο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ
νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ θ.α. θαζψο θαη ζηε δξαζηεξηνπνέεζε ζε λΫνπο θιΪδνπο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην ζθνπφ ηεο
εηαηξεέαο ά/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.
Σα αλσηΫξσ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ ΔιιΪδα θαη ζε Ϊιιεο επξσπατθΫο αγνξΫο, ελδεηθηηθΪ ά κε επελδχζεηο ζε
πΪγην εμνπιηζκφ, ζε δέθηπα πσιάζεσλ θιπ ά κε έδξπζε ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ά εμαγνξΪ εηαηξεηψλ ά κε κεηνρηθΫο
ηνπνζεηάζεηο.
Σα αληιεζΫληα θεθΪιαηα, ζε ζρΫζε κε ηα αλαθεξφκελα ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηέν, δηαηΫζεθαλ σο αθνινχζσο:
(Πνζά ζε Δπξώ)
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΛΖΘΔΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ
Αληιεζέληα θεθάιαηα κε έθδνζε Μ.Ο.Γ.

Σειηθόο ηξόπνο δηαζέζεσο αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ από Μ.Ο.Γ.

Αληιεζέληα πνζά
Πξνβιεπόκελε ρξήζε ζύκθσλα κε ην
θαηά ην
Δλεκεξσηηθό Γειηίν
Α' Δμάκελν 2010
Δπελδχζεηο ζε πΪγην εμνπιηζκφ, ζε
δέθηπα πσιάζεσλ θ.ιπ. ά ζε έδξπζε
7.217.683,20 €
ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ά εμαγνξΪ
εηαηξεηψλ ά κε κεηνρηθΫο ηνπνζεηάζεηο.
ΓαπΪλεο Ϋθδνζεο Μ ΟΓ
πλνιηθά αληιεζέληα θεθάιαηα

Τπόινηπα
πνζά πξνο
Γηάζεζε

Δμαγνξαζζείζα εηαηξεία

Πνζά πνπ
θαηαβιήζεθαλ θαηά
ην Β' Δμάκελν 2010

πλνιηθά
Γηαηεζέληα
Κεθάιαηα

Γ.Δ. ΓΖΜ ΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Β.Δ.

7.217.683,20 €

7.217.683,20 €

0,00 €

0,00 €

ΓαπΪλεο Ϋθδνζεο Μ ΟΓ

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.217.683,20 €

πλνιηθά δηαηεζέληα θεθάιαηα

7.217.683,20 €

7.217.683,20 €

0,00 €

Σν πνζό € 7.217.683,20 αθνξά κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο πνζνύ 7.320.000 € γηα ηελ ελ ιόγσ εμαγνξά, ζπλνιηθνύ
ηηκήκαηνο 18.100.000 €.
Αηγάιεω, 3 Μαξηίνπ 2011
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.

VΗ. (β) Έθζεζε Πξνζπκθσλεκέλσλ Γηαδηθαζηώλ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή
Πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ»
χκθσλα κε ηελ εληνιά πνπ ιΪβακε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» (ε Δηαηξεέα), δηελεξγάζακε ηηο θαησηΫξσ πξνζπκθσλεκΫλεο δηαδηθαζέεο, ζην πιαέζην
φζσλ πξνβιΫπνληαη απφ ην θαλνληζηηθφ πιαέζην ηνπ Υξεκαηηζηεξένπ Αζελψλ θαζψο θαη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ
πιαέζην ηεο θεθαιαηαγνξΪο, ζρεηηθΪ κε ηελ Έθζεζε ΓηΪζεζεο ησλ ΑληιεζΫλησλ Κεθαιαέσλ ηεο Δηαηξεέαο, πνπ
αθνξΪ ηελ Ϋθδνζε νκνινγηαθνχ δαλεένπ πνπ δηελεξγάζεθε ην 2010. Ζ Γηνέθεζε ηεο Δηαηξεέαο Ϋρεη ηελ επζχλε γηα
ηε ζχληαμε ηεο πξναλαθεξφκελεο Έθζεζεο. ΑλαιΪβακε απηά ηελ εξγαζέα ζχκθσλα κε ην ΓηεζλΫο Πξφηππν
πλαθψλ Τπεξεζηψλ 4400, ην νπνέν ηζρχεη ζε «ΑλαζΫζεηο ΔθηΫιεζεο ΠξνζπκθσλεκΫλσλ Γηαδηθαζηψλ πλαθψλ
κε Υξεκαηννηθνλνκηθά Πιεξνθφξεζε». Δπζχλε καο εέλαη λα εθηειΫζνπκε ηηο θαησηΫξσ πξνζπκθσλεκΫλεο
δηαδηθαζέεο θαη λα ζαο γλσζηνπνηάζνπκε ηα επξάκαηΪ καο.
Γηαδηθαζέεο:
πγθξέλακε ηα πνζΪ πνπ αλαθΫξνληαη σο εθηακηεχζεηο ζηελ αλσηΫξσ «Έθζεζε ΓηΪζεζεο ΑληιεζΫλησλ
Κεθαιαέσλ απφ ηελ Έθδνζε Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ» κε ηα αληέζηνηρα πνζΪ πνπ Ϋρνπλ αλαγλσξηζζεέ ζηα βηβιέα
θαη ζηνηρεέα ηεο Δηαηξεέαο, θαηΪ ηε ρξνληθά πεξένδν πνπ απηΪ αλαθΫξνληαη.
ΔμεηΪζακε ηελ πιεξφηεηα ηεο Έθζεζεο θαη ηε ζπλΫπεηα ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηεο κε ηα αλαθεξφκελα ζην
Δλεκεξσηηθφ Γειηέν, πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Δηαηξεέα γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη κε ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο θαη
αλαθνηλψζεηο ησλ αξκφδησλ νξγΪλσλ ηεο Δηαηξεέαο.
Δπξάκαηα:
α) Σα αλΪ θαηεγνξέα ρξάζεο / επΫλδπζεο πνζΪ πνπ εκθαλέδνληαη σο εθηακηεχζεηο ζηελ αλσηΫξσ «Έθζεζε
ΓηΪζεζεο ΑληιεζΫλησλ Κεθαιαέσλ απφ ηελ Έθδνζε Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ», πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιέα θαη
ζηνηρεέα ηεο Δηαηξεέαο, ζηε ρξνληθά πεξένδν πνπ απηΪ αλαθΫξνληαη.
β) Σν πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο πεξηιακβΪλεη ηηο θαη‘ ειΪρηζηνλ πιεξνθνξέεο πνπ πξνβιΫπνληαη γηα ην ζθνπφ
απηφ απφ ην θαλνληζηηθφ πιαέζην ηνπ Υξεκαηηζηεξένπ Αζελψλ, θαζψο θαη ην ζρεηηθφ λνκνζεηηθφ πιαέζην ηεο
θεθαιαηαγνξΪο, θαη εέλαη ζπλεπΫο κε ηα αλαθεξφκελα ζην νηθεέν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν θαη ηηο ζρεηηθΫο απνθΪζεηο
θαη αλαθνηλψζεηο ησλ αξκνδέσλ νξγΪλσλ ηεο Δηαηξεέαο.
Με δεδνκΫλν φηη ε δηελεξγεζεέζα εξγαζέα, δελ απνηειεέ Ϋιεγρν ά επηζθφπεζε, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλά ΔιεγθηηθΪ
Πξφηππα ά ηα Γηεζλά Πξφηππα ΑλΪζεζεο Δξγαζηψλ Δπηζθφπεζεο, δελ εθθξΪδνπκε νπνηαδάπνηε Ϊιιε
δηαβεβαέσζε πΫξαλ ησλ φζσλ αλαθΫξνπκε αλσηΫξσ. Αλ εέρακε δηελεξγάζεη επηπξφζζεηεο δηαδηθαζέεο ά εέρακε
εθηειΫζεη Ϋιεγρν ά επηζθφπεζε ελδερνκΫλσο λα εέραλ ππνπΫζεη ζηελ αληέιεςά καο θαη Ϊιια ζΫκαηα, πΫξαλ ησλ
αλαθεξνκΫλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν.
Ζ παξνχζα Έθζεζε απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθΪ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξεέαο, ζηα πιαέζηα ηεο
ηάξεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ην θαλνληζηηθφ πιαέζην ηνπ Υξεκαηηζηεξένπ Αζελψλ θαζψο θαη ην ζρεηηθφ
λνκνζεηηθφ πιαέζην ηεο θεθαιαηαγνξΪο. Χο εθ ηνχηνπ, ε Έθζεζε απηά δελ επηηξΫπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα
Ϊιινπο ζθνπνχο αθνχ πεξηνξέδεηαη κφλν ζηα ζηνηρεέα πνπ αλαθΫξνληαη παξαπΪλσ θαη δελ επεθηεέλεηαη ζηηο
νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο πνπ ζπλΫηαμε ε εηαηξεέα γηα ηελ ρξάζε πνπ Ϋιεμε 31.12.2010 γηα ηηο νπνέεο εθδψζακε
μερσξηζηά Έθζεζε ΔιΫγρνπ.
Αζήλα, 3ε Μαξηίνπ 2011,
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο,
Γεκήηξηνο Υ. καΐιεο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 12221
πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθίσλνο Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ.Μ.ΟΔΛ 125
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VIΗ. Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 Ν.3401/2005

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 10 ηνπ Ν. 3401/2005 θαη ηελ απφθαζε 7/448/11.10.2007 ηνπ Γ.. ηεο Δ.Κ., ε Δηαηξεέα
ππνρξενχηαη λα δηαιακβΪλεη ζηελ Δηάζηα Οηθνλνκηθά Έθζεζε πέλαθα ζηνλ νπνέν πεξηΫρνληαη νη πιεξνθνξέεο ηηο
νπνέεο ε Δηαηξεέα δεκνζέεπζε ά θαηΫζηεζε δηαζΫζηκεο ζην θνηλφ ζε εθαξκνγά ηεο θνηλνηηθάο ά εζληθάο
λνκνζεζέαο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο νηθνλνκηθάο ρξάζεο ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη ην εηάζην δειηέν, πνπ αθνξνχλ ηηο
θηλεηΫο αμέεο, ηελ Δηαηξεέα, θαζψο θαη ηελ αγνξΪ θηλεηψλ αμηψλ ζηηο νπνέεο νη κεηνρΫο ηεο Δηαηξεέαο εέλαη
εηζεγκΫλεο γηα δηαπξαγκΪηεπζε. Οη πιεξνθνξέεο απηΫο κπνξεέ λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ Δηάζηα Οηθνλνκηθά
Έθζεζε θαη κΫζσ παξαπνκπάο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ παξΪζεζε πέλαθα αληηζηνέρηζεο ησλ ελ ιφγσ παξαπνκπψλ,
ψζηε λα κπνξνχλ νη επελδπηΫο λα εληνπέδνπλ επρεξψο ηηο επηκΫξνπο πιεξνθνξέεο.
Αθνινπζεέ πέλαθαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ά θαηΫζηεζαλ δηαζΫζηκεο ζην θνηλφ, κε ηελ αληέζηνηρε
εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο θαη ηελ παξαπνκπά ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν θαηαρψξεζεο, απφ φπνπ κπνξεέ λα ηηο
πξνκεζεπηεέ θΪζε ελδηαθεξφκελνο, Ϊλεπ θφζηνπο.
Ζκεξνκελία

Θέκα

Σόπνο Καηαρώξεζεο

21/3/2011

Αλαθνέλσζε - Πξφζθιεζε γηα ηελ Ϊζθεζε δηθαηψκαηνο
κεηαηξνπάο νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

2/3/2011

Αλαθνέλσζε Ϊιισλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

1/3/2011

Αλαθνέλσζε γηα ΜεηαθνξΪ ηεο Ϋδξαο ηεο εηαηξεέαο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

22/2/2011

Αιιαγά Δπσλπκέαο θαη Γηαθξηηηθνχ Σέηινπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

4/1/2011

Δπηηφθην ηξέηεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ (1/01/2011 - 30/06/2011)
ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

20/12/2010

Αλαθνέλσζε - Πξφζθιεζε γηα ηελ Ϊζθεζε δηθαηψκαηνο
κεηαηξνπάο νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο (ΜεηαηξΫςηκν κε
δηαπξαγκαηεχζηκν Οκνινγηαθφ ΓΪλεην χςνπο 7.217.683,20
επξψ κε Γηθαέσκα Πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ Παιαηψλ Μεηφρσλ)

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

30/11/2010

Γλσζηνπνέεζε απνθΪζεσλ γηα ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο
ζπγρψλεπζεο, δηΪζπαζεο, εμαγνξΪο, απφθηεζεο, εθρψξεζεο
κεηνρψλ.

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

16/11/2010

ΑπνθΪζεηο Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

Αλαθνέλσζε ρεδένπ Σξνπνπνέεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ
Δηαηξέαο / Απφθαζε Σξνπνπνέεζεο Καηαζηαηηθνχ
Γλσζηνπνέεζε Μεηαβνιάο Πνζνζηνχ Μεηφρσλ ΔηζεγκΫλεο
Δηαηξέαο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

5/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

5/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

5/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

5/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

4/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

4/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

15/11/2010
11/11/2010

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
Ζκεξνκελία

Θέκα

Σόπνο Καηαρώξεζεο

4/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

4/11/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

1/11/2010

Αλαθνέλσζε ηνπ Ϊξζξνπ 9 παξ. 5 Ν. 3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

26/10/2010

Έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλεένπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

22/10/2010

Πξναλαγγειέα Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

20/10/2010

Γλσζηνπνέεζε αιιαγάο ζχλζεζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

19/10/2010

Γλσζηνπνέεζε αιιαγάο ζχλζεζεο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

18/10/2010

Δηζαγσγά κεηνρψλ απφ Α.Μ.Κ. κεηΪ απφ θεθαιαηνπνέεζε
ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξεέαο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

18/10/2010

Δηζαγσγά κεηνρψλ απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κεηΪ απφ
κεηαηξνπά νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

18/10/2010

Αλαθνέλσζε γηα επηρεηξεκαηηθΫο εμειέμεηο ζηελ εηαηξέα

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

15/10/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

14/10/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007.

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

14/10/2010

Αλαθνέλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξέαο Ν.3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

14/10/2010

Αλαθνέλσζε γηα επηρεηξεκαηηθΫο εμειέμεηο ζηελ εηαηξέα.

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

21/9/2010

Αλαθνέλσζε - Πξφζθιεζε γηα ηελ Ϊζθεζε δηθαηψκαηνο
κεηαηξνπάο νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο (ΜεηαηξΫςηκν κε
δηαπξαγκαηεχζηκν Οκνινγηαθφ ΓΪλεην χςνπο 7.217.683,20
επξψ κε Γηθαέσκα Πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ Παιαηψλ Μεηφρσλ)

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

7/9/2010

ΑπνθΪζεηο Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

31/8/2010

ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΑΠΟ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΟΜΟΛΟΓΗΧΝ Δ
ΜΔΣΟΥΔ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

25/8/2010

ΑπνθΪζεηο Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

5/8/2010

Αλαθνέλσζε
Δηαηξέαο

5/8/2010

Αιιαγά Δζσηεξηθνχ Διεγθηά

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

5/8/2010

Δηζαγσγά κεηνρψλ απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κεηΪ απφ
κεηαηξνπά νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ Γ.. ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΡ. 10
Κ.Ν. 2190/1920
Γλσζηνπνέεζε Μεηαβνιάο Πνζνζηνχ Μεηφρσλ ΔηζεγκΫλεο
Δηαηξέαο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

30/7/2010
30/7/2010

ρεδένπ

Σξνπνπνέεζεο

ηνπ

Καηαζηαηηθνχ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr
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Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
Ζκεξνκελία

Θέκα

Σόπνο Καηαρώξεζεο

29/7/2010

Πξναλαγγειέα Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

12/7/2010

Αλαθνέλσζε γηα επηρεηξεκαηηθΫο εμειέμεηο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

Γλσζηνπνέεζε Μεηαβνιάο Πνζνζηνχ Μεηφρσλ ΔηζεγκΫλεο
Δηαηξέαο
Δπηηφθην δεχηεξεο Πεξηφδνπ Δθηνθηζκνχ (1/07/201031/12/2010) ηνπ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

30/6/2010

ΑπνθΪζεηο Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

23/6/2010

Γλσζηνπνέεζε Μεηαβνιάο Πνζνζηνχ Μεηφρσλ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

21/6/2010

Μεηαηξνπά νκνινγηαθνχ δαλεένπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

17/6/2010

ΑπνθΪζεηο Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

16/6/2010

Αλαθνέλσζε
Δηαηξέαο

1/6/2010

Αλαθνέλσζε Άιισλ εκαληηθψλ Γεγνλφησλ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

25/5/2010

Αλαθνέλσζε ηνπ Ϊξζξνπ 9 παξ. 5 Ν. 3556/2007

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

25/5/2010

Πξναλαγγειέα Γεληθάο πλΫιεπζεο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

25/5/2010

Αλαθνέλσζε γηα επηρεηξεκαηηθΫο εμειέμεηο ζηελ εηαηξέα

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

30/4/2010

Δηζαγσγά κεηνρψλ απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαένπ κεηΪ απφ
κεηαηξνπά νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο.

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

20/4/2010

Αλαθνέλσζε γηα επηρεηξεκαηηθΫο εμειέμεηο ζηελ εηαηξέα

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

8/4/2010

Αιιαγά Τπεχζπλνπ Τπεξεζέαο ΔμππεξΫηεζεο Μεηφρσλ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

22/3/2010

Αλαθνέλσζε - Πξφζθιεζε γηα ηελ Ϊζθεζε δηθαηψκαηνο
κεηαηξνπάο νκνινγηψλ ζε κεηνρΫο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

18/3/2010

ΓηΪζεζε Σέηισλ ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ (Μ.Ο.Γ.)

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

9/3/2010

Έθδνζε
κεηαηξΫςηκνπ
νκνινγηαθνχ
δαλεένπ
κε
δηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην ΥΑ κε δηθαέσκα πξνηέκεζεο ππΫξ
παιαηψλ κεηφρσλ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

8/3/2010

Γλσζηνπνέεζε Μεηαβνιάο Πνζνζηνχ Μεηφρσλ ΔηζεγκΫλεο
Δηαηξέαο

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

8/3/2010

Οινθιάξσζε θΪιπςεο ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ Γαλεένπ
(Μ.Ο.Γ.) Με Γηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην Υ.Α. κε Γηθαέσκα
Πξνηέκεζεο ΤπΫξ ησλ Παιαηψλ ΜΫηνρσλ.

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

26/2/2010

Αλαθνέλσζε ΓηΪζεζεο 2νπ πκπιεξψκαηνο Δλεκεξσηηθνχ
Γειηένπ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

5/2/2010

ΑπΪληεζε ζε επηζηνιά ηεο Δ.Κ. θαη ηνπ Υ.Α.

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

9/7/2010
1/7/2010

ρεδένπ

Σξνπνπνέεζεο

ηνπ

Καηαζηαηηθνχ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr
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Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.E.
Ζκεξνκελία

Θέκα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε
Σόπνο Καηαρώξεζεο

3/2/2010

Αλαθνέλσζε γηα επηρεηξεκαηηθΫο εμειέμεηο ζηελ εηαηξέα

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

1/2/2010

Αλαθνέλσζε γηα ηελ Έθδνζε ΜεηαηξΫςηκνπ Οκνινγηαθνχ
Γαλεένπ κε Γηαπξαγκαηεχζηκνπ ζην Υ.Α.

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

29/1/2010

ΓηΪζεζε Δλεκεξσηηθνχ Γειηένπ γηα ηε Γεκφζηα ΠξνζθνξΪ
νλνκαζηηθψλ νκνινγηψλ κε δηαπξαγκαηεχζηκσλ ζην
Υξεκαηηζηάξην Αζελψλ, κεηαηξΫςηκσλ ζε κεηνρΫο, κε δηθαέσκα
πξνηέκεζεο ππΫξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ

http://www.vellgroup.gr
http://www.ase.gr

VIIΗ.

Γηαδηθηπαθόο ηόπνο αλάξηεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο

Οη εηάζηεο νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηνπ Οκέινπ θαη ηεο Δηαηξεέαο, νη νηθνλνκηθΫο θαηαζηΪζεηο ηεο εηαηξεέαο πνπ
ελνπνηνχληαη, ε Ϋθζεζε ειΫγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηά Λνγηζηά θαη ε Δηάζηα Οηθνλνκηθά Έθζεζε γηα ηε ρξάζε
πνπ Ϋιεμε ηελ 31.12.2010, αλαξηψληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξεέαο www.vellgroup.gr
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