Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. ΓΕΜΗ 001521501000 [ΑρΜΑΕ 15353/06/Β/87/07]
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΟΥ 6 - 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 4548/2018, άρθρο 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε ΕΥΡΩ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο)
Διεύθυνση διαδικτύου

: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενική Γραμ/τεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων ΑΕ & Αθλητικών ΑΕ
: http://www.gedsa.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

: Γεώργιος Δημήτρίου του Ευαγγέλου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος - Μίλτος Ντερ Κροκοριάν του Αράμ, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Ιωάννης Βελάνης του Σοφοκλή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. - Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία και πληροφορίες)
: 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΟΣ Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 13821
Ελεγκτική Εταιρία

: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

: Αδυναμία έκφρασης γνώμης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

-37.564.615,04

-25.813.056,92

-29.776.277,43

-20.481.108,24

-2.440.156,99

-11.751.558,12

-1.361.559,31

-9.295.169,19

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

1.315.157,44

1.668.965,70

1.313.351,80

257.917,53

Επενδύσεις σε ακίνητα

(01.01.2020 και 01.01.2019 αντίστοιχα)
Αλλαγή σε λογισυική πολιτική

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

8.360.228,92

8.324.265,90

343,31

141.166,84

154.756,05

51.773,34

53.756,17

Επίδραση από συγχώνευση

1.263.120,37

1.144.673,66

1.260.900,28

15.664,65

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

153.906,74

423.600,69

63.863,28

10.135,90

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστ/τες)

8.324.266,05

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-8.359.004,95

1.163.465,81

1.975.054,44

1.073.661,19

132.389,21

Καθαρή μεταβολή λόγω πώλησης συμμετοχής σε θυγατρική

12.361.083,25

13.727.279,46

12.087.815,79

470.206,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

26.222.991,64
-65.938.684,48

26.222.991,64
-63.521.406,13

26.222.991,64
-65.719.833,33

26.222.991,64
-55.999.269,07

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)

-39.715.692,84
-289.079,20

-37.298.414,49
-266.200,55

-39.496.841,69

-29.776.277,43

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)

-40.004.772,04

-37.564.615,04

-39.496.841,69

-29.776.277,43

1.1.2020

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2019

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

11.598,01

56.166,20

11.598,01

0,00

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

-2.191.583,08

-9.188.532,73

-1.116.370,62

-6.397.431,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(31.12.2020 και 31.12.2019 αντίστοιχα)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.299.947,80

1.057.622,00

1.250.107,61

251.782,00

30.334.773,47

17.938.683,76

30.157.450,59

2.231.533,87

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση

20.719.536,01

32.239.422,54

20.165.501,27

27.763.168,33

0,00

0,00

0,00

0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

52.365.855,29
12.361.083,25

51.291.894,50
13.727.279,46

51.584.657,48
12.087.815,79

30.246.484,20
470.206,77

-39.496.841,69

-29.776.277,43

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Απομειώσεις ενσώματων & άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες

-37.564.615,04

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-40.004.772,04

315.645,08

510.252,42

210.269,80

319.934,89

-435.864,35
-437.614,54

1.550.620,27
-60.547,31

-115.539,53
-437.614,54

94.758,11
-60.547,31

0,00

1.430.642,88

-256.987,18

-203.346,46

-1.590,49

398.806,25

-2.476,49

4.888.535,22

1.434.583,26

1.999.210,41

623.211,63

880.502,06

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

1.
Η αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρεται στη δυνατότητα επιχειρηματικής
συνέχειας της δραστηριότητας του ομίλου και της εταιρείας. (βλ. Σημείωση 2.1 & 7 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
2.
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 34 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.
3.
Δεν έχουν διενεργηθεί στον όμιλο την 31/12/2020 προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
4.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 55 άτομα για την εταιρεία και 62 για τον όμιλο, ενώ στο τέλος της
προηγούμενης περιόδου ήταν 14 άτομα για την εταιρεία και 60 άτομα για τον όμιλο.
5.
Οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01/01/2020-31/12/2020 και τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2020, με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ
24, έχουν ως εξής:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

138.716,24

599.469,86

11.957,42

69.894,32

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

1.508.449,63

6.305.133,32

-246.293,68

197.483,64

330.478,53

2.184.093,31

1.522.610,16

787.886,12

-22.105,14
639.115,14

-893.667,11
4.835.481,57

0,00
192.766,97

-348.968,24
228.700,39

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

-5.045,18

-2.529,92

-2.628,21

-1.533,40

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-5.045,18

-2.529,92

-2.628,21

-1.533,40

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

-530.460,65
-82.990,46

-4.698.182,73
-296.962,39

-192.537,76
-26.237,92

-28.213,74
-226.174,27

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-613.451,11

-4.995.145,12

-218.775,68

-254.388,01

Χρήσης (α) + (β) + (γ)

20.618,85

-162.193,47

-28.636,92

-27.221,02

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

57.233,85

219.427,32

5.005,25

32.226,27

0,00

0,00

99.518,96

0,00

77.852,70

57.233,85

75.887,29

5.005,25

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Ποσά σε €
α) Εισροές
β) Εκροές
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις

Όμιλος
28.047,70
114.682,23
64.819,89
5.148.718,86

Εταιρεία
78.764,00
774.559,68
888,00
0,00

ε) Συναλλαγές & Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
& μελών διοίκησης

884.516,46

718.349,49

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης

73.050,64

73.050,64

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και
μέλη της διοίκησης

61.997,16

61.997,16

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.
Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημείωση 5 της Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης.
7.
Στην ενοποίηση δεν περιλαμβάνονται α) η κατά 95% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) η κατά 100% θυγατρική
εταιρεία «S.C. DELTA HOTELIA ROMANIA S.R.L.» (αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη σημείωση 5 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
8.
Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρείας ανέρχονται την 31/12/2020 σε € 12.088 χιλ. που αφορούν υποχρεώσεις στο Δημόσιο
€9.884 χιλ., σε τράπεζες €21.665 χιλ., σε προμηθευτές €6.937 και σε λοιπούς πιστωτές €5.602 χιλ.
9.
Τα εμπράγματα βάρη του Ομίλου και της Εταιρείας περιγράφονται στη Σημείωση 33 των οικονομικών καταστάσεων.
10.
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από συγχώνευση
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1.2019 - 31.12.2019
1.1.2020 - 31.12.2020
1.1.2019 - 31.12.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (α)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προσαρμοσμένα (σε €)
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών
αποτελεσμάτων συνολικών αποσβέσεων και προβλέψεων
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρημ/τικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

7.538.869,13
2.691.787,59

7.761.551,95
2.142.411,61

2.328.295,32
811.864,69

1.137.869,41
77.401,37

-1.000.398,43
-2.191.583,08
-2.270.286,77

-5.254.393,23
-9.188.532,73
-10.113.427,42

-735.134,39
-1.116.370,62
-1.190.638,67

-566.688,52
-6.397.431,96
-7.635.463,39

-2.247.408,12

-10.056.791,92

-1.190.638,67

-7.635.463,39

-22.878,65
-169.870,22

-56.635,50
-1.638.130,70

0,00
-170.920,64

0,00
-1.659.705,80

-2.440.156,99

-11.751.558,12

-1.361.559,31

-9.295.169,19

-2.417.059,09
-23.097,90
-0,0291
0,0000

-11.750.272,52
-1.285,60
-0,1304
0,0000

-1.361.559,31
0,00
-0,0154
0,0000

-9.295.169,19
0,00
-0,0990
0,0000

-980.554,91

-3.354.172,95

-781.851,77

-450.100,09

-684.753,35

-4.744.140,81

-524.864,59

-246.753,63

Αιγάλεω, 26 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Π. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ

ΑΔΤ ΑΚ 648882

ΑΔΤ ΑΒ 576337

ΑΔΤ ΑΝ 525208

ΑΔΤ ΑΖ 541538
ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 19228

