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Εισαγωγικό Σημείωμα 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και 

περιλαμβάνει: 

 

(α) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

(β) Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01.2021- 30.06.2021 

(γ) Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

(δ) Τις Εξαμηνιαίες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021 

(ε) Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1.1.2021 - 30.06.2021 

 

H Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021 (σελίδες 5 έως 23 και σελίδες 26 έως 73) 

είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την συνεδρίαση του, την 21η Οκτωβρίου 2022. 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 01.01.2021 - 30.06.2021 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gedsa.gr, όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεως της. 

 

 

  

http://www.gedsa.gr/
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Δηλώσεις Εκπροσώπων (Μελών) του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το Άρθρο 5, §2(γ) του Ν. 3556/2007) 

 

Οι κάτωθι υπογράφοντες, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 

Θεόδωρος Φράγκος,  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, 

Γεώργιος Δημητρίου,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3556/2007 και 

ορισθέντες ειδικώς προς τούτο με την από 21.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής και ως «Εταιρεία» 

ή «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.») ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

• Οι συνημμένες συνοπτικές εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 

καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της εταιρείας, καθώς 

και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

• Η συνημμένη εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 6, του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

Οι συνημμένες συνοπτικές εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η εξαμηνιαία 

οικονομική έκθεση, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση 

της 21ης  Οκτωβρίου 2022. 

 

Αιγάλεω, 21η Οκτωβρίου 2022 

 

 

Οι δηλούντες 

 

Ο Αντιπρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου  

To Μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

   

Θεόδωρος Φράγκος Γεώργιος Ευαγγ. Δημητρίου 

 

Μίλτος Ντερ Κρικοριάν 

ΑΚ 147531 AK 648882 ΑΔΤ 657182 
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Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη και ως “Έκθεση”), αφορά στην 

χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2021 (01.01.2021 - 30.6.2021). H Έκθεση συντάχθηκε 

και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007), ως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η Έκθεση απεικονίζει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό (σε θεματικές ενότητες), όλες τις πληροφορίες 

που είναι απαραίτητες – σύμφωνα με τις παραπάνω και λοιπές ισχύουσες νομικές διατάξεις – και απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, σε συνάρτηση με το μέγεθος και την 

πολυπλοκότητα των εργασιών της, διαλαμβάνει και πρόσθετες πληροφορίες - όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο 

για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της - προκειμένου να εξάγεται μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη 

ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρήση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Γ.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως “Εταιρεία”), 

καθώς και του Ομίλου [στον οποίο Όμιλο, περιλαμβάνονται εκτός της Εταιρείας και οι συνδεδεμένες με αυτήν 

(θυγατρικές) εταιρείες (α) η εταιρεία με την επωνυμία «G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL», στην οποία η Εταιρεία 

συμμετέχει με ποσοστό 99%, (β) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SINGER APPLIANCES BULGARIA 

O.O.D. » στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 80%, και (γ) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία η 

Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 65%, με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της 

Εταιρείας, μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου 

της. Ταυτοχρόνως η παρούσα Έκθεση περιγράφει τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει 

η Εταιρεία και οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. 

Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά 

απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που αφορά την περίοδο του 

1ου εξαμήνου της χρήσεως 2021 και χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, που έχουν όπως ακολουθούν: 

 

Α. Σημαντικά Γεγονότα Κατά Το 1ο Εξάμηνο της Χρήσης 2021 

 

1. Πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2021 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 3.627.749,03 ευρώ (έναντι 3.006.366,02 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020), παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 621.383,01  ευρώ ή 20,67%. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 3.570.989,03 ευρώ, (έναντι 492.703,52 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020), παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 3.078.285,51 ευρώ.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων 

απομείωσης κυκλοφορούντος ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν την τρέχουσα περίοδο σε -372.343,62 ευρώ, (έναντι 

-366.412,89 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2020), ήτοι μειώθηκαν κατά 5.930,73 ευρώ. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων 

απομείωσης κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθαν την τρέχουσα περίοδο σε -340.409,86 ευρώ, , 

(έναντι  37.885,20 ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2020), ήτοι μειώθηκαν κατά 378.295,06 ευρώ. 

Τέλος, στη τρέχουσα περίοδο του 2021, τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε -1.334.312,94 ευρώ, 

ζημίες, (έναντι -1.168.905,15 ευρώ, ζημίες, την αντίστοιχη περίοδο του 2020) και τα αποτελέσματα προ φόρων της 

Εταιρείας για την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε -1.397.984,10 ευρώ, ζημίες, (έναντι -129.325,29 ευρώ, ζημίες, την 

αντίστοιχη περίοδο του 2020). 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονταν την 30.06.2021 σε 21.726.077,30 ευρώ, 

έναντι 21.664.965,25 ευρώ την 31.12.2020 αυξημένες κατά 61.112,05 ευρώ . 
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 Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2021 ανέρχονταν σε 21.739.517,30 

ευρώ, έναντι 21.678.280,00 ευρώ την 31.12.2020, αυξημένες κατά 61.237,30. 

Δεν υφίστανται Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις εκ τραπεζικών πιστώσεων την 30.06.2021 τόσο  για τον 

όμιλο όσο και για την εταιρεία.  

 

 

2. Σύνθεση και Μεταβολές στη Μετοχική Σύνθεση της Εταιρείας 

 

Μέτοχοι με ποσοστό ≥ 5% Αριθμός Μετοχών Ποσοστό % 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30.873.831 40,03% 

BLAKE WORLDWIDE S.A. 10.184.039 13,20% 

ΝΤΕΡ-ΚΡΙΚΟΡΙΑΝ ΜΙΛΤΟΣ 3.868.800 5,02% 

ΛΟΙΠΟΙ 32.199.776 41,75% 

ΣΥΝΟΛΟ 77.126.446 100,00% 

 

 

3. Αναστολή Διαπραγμάτευσης μετοχής στο ΧΑ  

 

Την 02/05/2019, με την υπ’ αριθμ. 2/1590/2.5.2019 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η μετοχή της εταιρείας 

τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω αδυναμίας έκφρασης γνώμης της 

Ορκωτής Ελέγκτριας-Λογίστριας επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 

01/01/2018-31/12/2018, γεγονός που δεν διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την ομαλή λειτουργία της 

αγοράς των μετοχών της εταιρείας. Λόγω αδυναμίας της Διοίκησης να αποκαταστήσει τα ζητήματα, που οδήγησαν 

στις αποφάσεις των εποπτικών αρχών, η μετοχή της εταιρείας παραμένει σε αναστολή μέχρι σήμερα. 

 

 

Β. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το Β’ Εξάμηνο 2021 

Ο ανταγωνισμός στον κλάδο και την αγορά που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος αυξάνεται διαρκώς, οι 

επιχειρήσεις του λιανεμπορίου μειώνουν το κέρδος προκειμένου να προσελκύσουν καταναλωτές και να αυξήσουν 

τον τζίρο, δημιουργώντας συνθήκες συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους, οι οποίες μεταφέρονται αναπόφευκτα το 

χονδρεμπόριο. Οι αδιάκοπες μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον και οι αλλαγές στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών επιτάσσουν μεταβολές στην οργανωτική δομή των επιχειρήσεων και την αναζήτηση βέλτιστων 

τρόπων επιχειρηματικής ανάπτυξης. 

Η πολυπλοκότητα και οι ενδοσυσχετισμοί της οικονομίας με την κοινωνία, δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των 

εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου στις συνθήκες οικονομικής ύφεσης που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια της κρίσης. 

Οι συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού, της επιφυλακτικότητας και της φειδούς με την οποία οι καταναλωτές 

προβαίνουν σε αγορά προϊόντων και αγαθών και της οικονομικής ύφεσης που διαρκεί επί σειρά ετών, καθώς και η 

μεγάλη ύφεση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των ηλεκτρικών, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή 

όχι μόνο την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων. Ακολούθως, το αυξημένο κόστος χρήματος της καταναλωτικής πίστης, σε συνδυασμό με τη θέση 

πολύ αυστηρών κριτηρίων παροχής καταναλωτικών πιστώσεων από την τραπεζική αγορά, συνιστούν μία πρόσθετη 

αβεβαιότητα. 

Τα τραπεζικά ιδρύματα εξακολουθούν να είναι φειδωλά στην παροχή ρευστότητας προς επιχειρήσεις και 

καταναλωτές, γεγονός που προκαλεί δυσχέρειες ως προς την διασφάλιση πιστώσεων για εισαγωγές προϊόντων στον 

κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος. 
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Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος και τους οποίους πιθανόν να αντιμετωπίσει και κατά τη 

διάρκεια του Β’ εξαμήνου 2021 είναι οι ακόλουθοι: 

 

I. Κίνδυνος Επιτοκίου 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας συνδέονται με επιτόκια, τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες 

της αγοράς μπορούν να διακυμανθούν είτε ανοδικά, είτε καθοδικά.  

 

II. Πιστωτικός Κίνδυνος. 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και 

στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία 

κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

τους στοιχείων. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κονδυλίων εκτός του Ισολογισμού, αφορά σε δοσμένες 

εγγυήσεις για εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων των εταιρειών του Ομίλου θυγατρικών και αναλύεται στη 

Σημείωση 14 «Ενδεχόμενες υποχρεώσεις».  

 

Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο αναφέρεται στις απαιτήσεις κατά πελατών, σε λοιπές μακροπρόθεσμες 

και βραχυπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις και στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων σε τράπεζες.  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζουν πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις κατά πελατών μεγαλύτερο από 

αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται (κλάδος 

χονδρικού εμπορίου διαρκών καταναλωτικών αγαθών). 

 

Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται σε συστηματική βάση κάτω από το πλαίσιο  των από  16/05/2019 και 02/09/2019 

Ιδιωτικών Συμφωνητικών Συνεργασίας, σύμφωνα με τα οποία ανατέθηκε η εισαγωγή και  διανομή των προϊόντων 

Toyotomi,  Ιζολα, Kerosun και  Singer, στην εταιρεία Info Quest Technologies MON.A.E.B.E. και ο όμιλος 

περιόρισε τη δραστηριότητά του στην προώθηση των πωλήσεων, την εξεύρεση νέων πελατών, την παροχή εγγύησης 

και εν γένει, υποχρεώσεις που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα Η χρηματοοικονομική κατάσταση των 

πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων 

παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση.  

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος σχηματίζουν επαρκείς προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών και χρεωστών. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος 

δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση.  

 

Τέλος, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (και οι δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων) αφορούν βραχυχρόνιες, 

υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους 

που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές της αποτίμησής τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

 

III. Κίνδυνος Αποθεμάτων – Προμηθευτών 

 

Ο κίνδυνος αυτός έχει περιοριστεί σε επουσιώδη μεγέθη με την αλλαγή στη δομή των δραστηριοτήτων της εταιρείας  

και του ομίλου που επήλθε με τα από 16/05/2019 και 02/09/2019 Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας, σύμφωνα με 

τα οποία ανατέθηκε η εισαγωγή και  διανομή των προϊόντων Toyotomi,  Ιζολα, Kerosun και  Singer, στην εταιρεία 

Info Quest Technologies MON.A.E.B.E. έτσι η εταιρεία και ο όμιλος δεν διατηρούν πλέον σημαντικού ύψους 

αποθέματα. 
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IV. Συναλλαγματικός Κίνδυνος. 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διενεργούν εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ως εκ τούτου εκτίθενται σε 

κινδύνους συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυρίως σε σχέση με το Δολάριο Η.Π.Α. (USD) . 

V. Κίνδυνος Ρευστότητας. 

Η ρευστότητα της εταιρείας αποκαταστάθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 146/2022 απόφασης εξυγίανσης του 

Πρωτοδικείου Αθηνών με την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου που 

συμφωνήθηκε με τους πιστωτές και τον επενδυτή και εγκρίθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο  Ωστόσο ο διαρκής 

κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που συνδέονται με 

τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται τις ανάγκες ρευστότητας με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι 

ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρούν διαχρονικά ικανοποιητικά 

επίπεδα ρευστότητας. 

Αναλυτικά γίνεται αναφορά ακολούθως, στην Ενότητα: Αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

 

Κίνδυνος οικονομικής συγκυρίας – Μακροοικονομικό επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζεται σταθεροποιημένο, ωστόσο η 

τρέχουσα υγειονομική κρίση συνεπεία του COVID-19, η ενεργειακή κρίση αλλά και η πολεμική σύρραξη Ρωσίας - 

Ουκρανίας επιτείνει την αβεβαιότητα.   

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου.  

Η παραπάνω κατάσταση, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει τα 

αποτελέσματα και τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και στο 2022, χωρίς όμως να είναι δυνατό να εκτιμηθεί 

με ακρίβεια. 

 

Επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα χρηματοοικονομικά θέματα 

 Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), που εμφανίστηκε και εξαπλώθηκε και στην Ελλάδα, είχε αρνητικό 

αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Η ταχεία εξάπλωση του COVID-19 στην προηγούμενη αλλά 

και στην κλειόμενη χρήση, σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει σε διατάραξη και διακοπή λειτουργίας πολλών 

επιχειρήσεων. Ο Όμιλος εξετάζει διαρκώς την πιθανότητα να αντιμετωπίσει στο μέλλον επιπτώσεις σε κάποιες από 

τις αγορές δραστηριοποίησης του, από την επιβολή μέτρων καραντίνας, τα φαινόμενα κάμψης των αγορών και τις 

αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών λόγω του φόβου της πανδημίας. Πάντως οι επιπτώσεις της πανδημίας στη 

λειτουργία της εταιρείες  είναι διαχειρίσιμες 

 

6.  Εγγυήσεις  

 

6.1. Οι κυριότερες παρασχεθείσες εγγυήσεις αφορούν: 

Οι κυριότερες παρασχεθείσες εγγυήσεις αφορούν: 

• Επί εμπορευμάτων του Ομίλου, υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις (ενέχυρα) συνολικού ποσού 

2.990.684,48 ευρώ την 30.06.2021 (2.996.122,33 ευρώ την 31.12.2020), προς εξασφάλιση τραπεζικών 

χορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης. 
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• Ο Εταιρεία  έχει παραχωρήσει την 30.06.2021: 

- Επιταγές συνολικού ποσού 75.000 ευρώ την 30.06.2021 (75.000 ευρώ την 31.12.2020) για εγγύηση 

βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. 

- Εγγύηση για μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το ύψος του οποίου ανέρχεται την 

30.06.2021 (και την 31.12.2020) σε 700.000 ευρώ. Η άρση της ανωτέρω εγγύησης υπέρ της πρώην 

θυγατρικής εξαρτάται από τη συναίνεση της πιστώτριας Τράπεζας (EFG EUROBANK). Η εταιρεία δεν 

επιβαρύνεται με κανένα κόστος για τις εγγυήσεις που έχει χορηγήσει. 

 

6.2. Ληφθείσες εγγυήσεις: 

 

Λοιπές συνδεδεμένες με τον Όμιλο επιχειρήσεις έχουν παραχωρήσει υπέρ της Εταιρείας για βραχυπρόθεσμες 

χρηματοδοτήσεις, επιταγές συνολικού ποσού 75.000 ευρώ την 31.12.2021 (75.000 ευρώ την 31.12.2020). Επίσης 

έχει λάβει εγγυήσεις υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων μέχρι του ποσού του 2.300.000 ευρώ. 

 

6.3 Επίδικες υποθέσεις :  

 

Α. Η Εταιρεία είχε υπογράψει σύμβαση με την οποία είχε εγγυηθεί βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση της 

εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.», το τελικό ύψος της οποίας είχε ανέλθει στο ποσό των 817.077 ευρώ. 

Η εγγύηση αυτή ενεργοποιήθηκε το 2016 και η Εταιρεία έλαβε μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση για την 

εξόφλησή της. 

Έναντι όλων των απαιτήσεων της Εταιρείας έναντι της «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.», η τελευταία εκχώρησε 

στη Μητρική κάθε δικαίωμα, αξίωση και απαίτησή της που απορρέει ή θα απορρεύσει από την καταγγελθείσα 

Σύμβαση Αποκλειστικής Διανομής που είχε συνάψει η «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» με την «De’ Longhi 

Appliances S.r.l.» (ως καθολική διάδοχος της “ARIETE S.p.a.”), δυνάμει της οποίας η «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.» είχε αναλάβει την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα των ηλεκτρικών συσκευών σήματος «ARIETE». 

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που της εκχωρήθηκαν, άσκησε αγωγή ενώπιον των αρμόδιων 

Δικαστηρίων κατά της «De’Longhi Appliances S.r.l.», επιδιώκοντας τη νόμιμη αποζημίωσή της κατά τα ανωτέρω. 

Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2032/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία 

δικαίωσε την Εταιρεία και επιδίκασε αποζημίωση 411.679 ευρώ πλέον τόκων, ενώ όρισε προσωρινά εκτελεστό το 

ποσό των 150.000 ευρώ, το οποίο και εισπράχθηκε το 2016 μέσω αναγκαστικής κατάσχεσης. Κατά της πρωτόδικης 

αυτής απόφασης η Εταιρεία άσκησε έφεση για περαιτέρω αξιώσεις, η οποία συζητήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016. 

Στην ίδια δικάσιμο και από το ίδιο Δικαστήριο δικάστηκε και η έφεση της «De’Longhi Appliances S.r.l.» κατά της 

ίδιας απόφασης. 

Με την υπ’ αριθμ. 394/2017 απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών εξαφάνισε την υπ’ αριθμ. 2032/2014 πρωτόδικη 

απόφαση και απέρριψε την αγωγή της Εταιρείας. Η Εταιρεία άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω 

απόφασης, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου στις 5.3.2018. Κατόπιν της συζήτησης 

της εν λόγω αιτήσεως αναίρεσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 890/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αναίρεσε 

εν μέρει την υπ’ αριθμόν 394/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση 

προς περαιτέρω εκδίκαση ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου. Η υπόθεση συζητήθηκε  εκ νέου ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020, σε συνέχεια δε της ως άνω συζήτησης εκδόθηκε η 

υπ’ αριθμόν 1134/2021 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία αναγνωρίζει ότι η αξίωση της εταιρείας 

ανέρχεται στο ποσό των 121.000,00 ευρώ (περίπου), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (2012) και 

μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης. Σε πρώτο βαθμό, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 2032/2014 

απόφασή του είχε επιδικάσει υπέρ της εταιρείας το συνολικό ποσό των 411.679,00 ευρώ, κηρύσσοντας την εν λόγω 

απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 150.000,00 ευρώ, το οποίο η εταιρεία είχε εισπράξει μέσω της 

επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της De’Longhi Appliances S.r.l.». 
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Επίσης, κατόπιν της έκδοσης της με αριθμό 394/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η εταιρεία 

«De’Longhi Appliances S.r.l.» άσκησε αγωγή κατά της εταιρείας με αίτημα να υποχρεωθεί η εταιρεία να επιστρέψει 

το ποσό των 153.750 ευρώ, το οποίο η εταιρεία είχε εισπράξει με αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2032/2014 

απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αγωγή αυτή (ΓΑΚ 600407/2017) συζητήθηκε ενώπιον του  

Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-2-2019. Κατόπιν της συζήτησης αυτής κατά την ως άνω δικάσιμο 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 10992/2019 απόφαση, με την οποία αναβάλλεται η έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι την 

έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Τέλος με την υπ’ αριθμόν 1134/2021 απόφαση  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίστηκε αξίωση της 

εταιρείας κατά της   «De’ Longhi Appliances S.r l.»  ποσού  121 χιλ. ευρώ (περίπου), με το νόμιμο τόκο από την 

επίδοση της αγωγής (2012) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης. Σε πρώτο βαθμό, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

με την υπ’ αριθμόν 2032/2014 απόφασή του είχε επιδικάσει υπέρ της εταιρείας το συνολικό ποσό των 412 χιλ. ευρώ, 

κηρύσσοντας την εν λόγω απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 150 χιλ. ευρώ, το οποίο η εταιρεία είχε 

εισπράξει μέσω της επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της «De’Longhi Appliances S.r.l.». Αναμένεται 

να επιβεβαιωθεί το ύψος των τόκων του επιδικασθέντος κεφαλαίου από τις αρμόδιες οικονομικές διευθύνσεις των 

δύο εταιρειών, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός των σχετικών απαιτήσεων μεταξύ αυτών.  

Σημειώνουμε ότι η Εταιρεία απομείωσε εξολοκλήρου σε προηγούμενη χρήση τις απαιτήσεις της από την 

«Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.». 

Β. Η Εταιρεία είχε παραχωρήσει Εγγυητική επιστολή εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου, ποσού 1.294.287 ευρώ, προς 

την L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED, για την εξασφάλιση μισθωμάτων μέχρι την 30.09.2015, 

επί ακινήτου που μίσθωνε επί της οδού Τατοΐου 112 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Προς εξασφάλιση της εγγύησης 

αυτής, η θυγατρική εταιρεία SSM ΜΟΝ.AE εγγυήθηκε προς την Τράπεζα Κύπρου και για το λόγο αυτό συναίνεσε 

στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, για ποσό 1.500.000 ευρώ, επί του ακινήτου της, η εύλογη αξία του οποίου 

εκτιμήθηκε σε 1.300.000 ευρώ την 30.06.2021. Η προσημείωση υποθήκης κατά τη διάσπαση της Τράπεζας Κύπρου 

κατέληξε στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Η εγγυητική επιστολή κατέπεσε και ασκήθηκε η από 07.06.2017 αγωγή από την Τράπεζα Κύπρου κατά της Εταιρείας 

για το ποσό των 1.260.445 ευρώ. Η αγωγή συζητήθηκε στις 18.10.2017 ερήμην της εταιρείας και στις 15.04.2019 

δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1215/2019 απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή. 

Η Εταιρεία με την από 25.09.2018 επιστολή του νομικού συμβούλου της προς τους νομικούς συμβούλους της 

Τράπεζας Κύπρου - αφού προηγουμένως εξασφάλισε την έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας Πειραιώς στην 

παραίτηση από το δικαίωμα προσημειώσεως που έχει επί του ακινήτου της εταιρείας - επανυπέβαλε το αρχικό αίτημα 

που είχε υποβάλει με την από 27.06.2017 επιστολή της, προτείνοντας τη μεταβίβαση στην ενάγουσα Τράπεζα 

Κύπρου ΑΕ του ευρισκόμενου στην Αθήνα και επί της οδού Δυρραχίου αριθ. 62 ακινήτου κυριότητος της εταιρείας 

SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ σε πλήρη και 

ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της τράπεζας κατά της εταιρείας. 

Με την από 14.11.2018 απαντητική της επιστολή, η τράπεζα Κύπρου αποδέχθηκε εν μέρει την συμβιβαστική 

πρόταση της εταιρείας, για μεταβίβαση προς αυτή του άνω ακινήτου, υπό τους εξής επιπλέον όρους: α) την καταβολή 

προς την Τράπεζα Κύπρου του ποσού των 167.001,50 ευρώ, β) η παραίτηση της τραπέζης Πειραιώς από το δικαίωμα 

προσημειώσεως που έχει αυτή επί του ακινήτου να έχει ολοκληρωθεί χωρίς επιβάρυνση της Τράπεζας Κύπρου πριν 

τη μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου γ) το ακίνητο της εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης να είναι ελεύθερο 

βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων και δ) η πρόταση να έχει υλοποιηθεί μέχρι την 31.12.2018. Οι συζητήσεις 

για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης συνεχίστηκαν και κατά το έτη 2019 και 2020 και το παραπάνω θέμα 

ρυθμίστηκε με την από 31.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης του Ν.4738/2020. 

 

Γ. Την 31/12/2019 ασκήθηκε κατά της εταιρείας αγωγή για ποσό 3.288.520 USD  από προμηθευτή εξωτερικού με 

τον οποίο η εταιρεία έχει διακόψει την εμπορική της συνεργασία από τη χρήση 2015. 

Δ. Έως και  την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, έχουν ασκηθεί από πιστωτές κατά της Εταιρείας για 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αγωγές ποσού 294 χιλ. ευρώ και  έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ποσού 2.053 χιλ. 

ευρώ. 
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Με την υπ’ αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) έγινε δεκτή 

η από 31/03/2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/ 2021 αίτηση της 

Εταιρείας, περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 44 Ν. 4738/ 2020) και επικυρώθηκε η με 

ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της. Σύμφωνα με την 

παραπάνω επικύρωση οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας που κατά την 31/12/2021 ανέρχονταν σε 

€51.097 χιλ.  μειώνονται κατά €34.458 χιλ. Το υπόλοιπο που απομένει ανέρχεται €16.639 χιλ. εκ των οποίων ποσό  

€7.150 χιλ. διακανονίζεται σε μακροπρόθεσμη βάση. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων οι οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 

ή λειτουργία της εταιρείας και του Ομίλου. 

 

Γ. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της Εταιρείας – Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων. 

 

Η εξέλιξη των κυρίων μεγεθών του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2021 (σε σύγκριση με 

το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2020) με παράθεση των αντιστοίχων μεγεθών για την περίοδο των τελευταίων τεσσάρων 

ετών, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 

 

Ποσά σε €

1.1 - 30.06.2021
1.1 - 

30.06.2020
Χρήση 2020 Χρήση 2019 Χρήση 2018

Κύκλος Εργασιών 3.570.989,03 492.703,52 2.328.295,32 1.137.869,41 2.505.558,10

Μικτά κέρδη 1.460.353,74 21.125,90 811.864,69 77.401,37 142.917,17

Ζημίες προ φόρων -1.397.984,10 -129.325,29 -1.116.370,62 -6.397.431,96 -1.466.502,34

Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν σε ιδιοκτήτες της 

Μητρικής
-1.360.624,51 -134.191,20 -1.190.638,67 -7.635.463,39 -1.593.303,45

Η Εταιρεία

Ποσοστιαίες Μεταβολές
Χρήση 2020 

Έναντι 2019

Χρήση 2019 

Έναντι 2018

Κύκλος Εργασιών 624,77% 104,62% -54,59%

Μικτά κέρδη 6.812,62% 948,90% -45,84%

Ζημίες προ φόρων 980,98% -82,55% 336,24%

Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν σε ιδιοκτήτες της 

Μητρικής
913,94% -84,41% 379,22%

Α Εξάμηνο 2021        Έναντι Α 

Εξάμηνο  2020

Ποσά σε € 1.1 - 30.06.2021
1.1 - 

30.06.2020
Χρήση 2020 Χρήση 2019 Χρήση 2018

Κύκλος Εργασιών 3.627.749,03 3.006.366,02 7.538.869,13 7.761.551,95 27.839.829,63

Μικτά κέρδη 1.433.187,43 1.034.949,48 2.691.787,59 2.142.411,61 8.317.891,20

Ζημίες προ φόρων -1.334.312,94 -1.168.905,15 -2.191.583,08 -9.188.532,73 -5.291.254,55

Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν σε ιδιοκτήτες της 

Μητρικής
-1.277.321,37 -1.189.395,95 -2.247.408,12 -10.056.791,92 -5.567.975,20

O Όμιλος
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2. Για την καλύτερη κατανόηση της εξέλιξης των μεγεθών, των επιδόσεων και της θέσης του Ομίλου και της 

Εταιρείας παρατίθενται αμέσως κατωτέρω βασικοί χρηματοοικονομικοί και μη δείκτες όπως είχαν διαμορφωθεί την 

30.06.2021 σε σύγκριση με τους δείκτες της 30.06.2020: 

 

Δ. Σημαντικές Συναλλαγές με συνδεδεμένα Μέρη. 

Κατωτέρω παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

εταιρειών (ενοποιούμενων ή μη) και προσώπων (συνδεόμενα μέρη): 

Δ.1. Συναλλαγές και Υπόλοιπα της Μητρικής εταιρείας με τις θυγατρικές της (ενοποίηση) 

 

Ποσοστιαίες Μεταβολές
Χρήση 2020 

Έναντι 2019

Χρήση 2019 

Έναντι 2018

Κύκλος Εργασιών 20,67% -2,87% -72,12%

Μικτά κέρδη 38,48% 25,64% -74,24%

Ζημίες προ φόρων 14,15% -76,15% 73,66%

Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν σε ιδιοκτήτες της 

Μητρικής
7,39% -77,65% 80,62%

Α Εξάμηνο 2021        Έναντι Α 

Εξάμηνο  2020

30.6.2021 31.12.2020 30.6.2021 31.12.2020

Aριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού 46,07% 51,23% 46,04% 50,35%

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Υποχρεώσεων -91,02% -90,33% -91,49% -90,71%

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό -1879,84% -1914,97% -1992,17% -1967,34%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4,20% 5,05% 3,98% 4,77%

30.6.2021 30.06.2020 30.6.2021 30.06.2020

Aριθμοδείκτες Αποδοτικότητας

ΕΒΙΤDA / Κύκλο εργασιών -16,06% -7,46% -16,00% 29,68%

Μεικτό αποτέλεσμα / Κύκλο εργασιών 39,51% 34,43% 40,89% 4,29%

Κέρδη προ φόρων / Κύκλο εργασιών -36,78% -38,88% -39,15% -26,25%

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ποσά σε ευρώ
Η Εταιρεία

Ενοποιούμενη θυγατρική Περιγραφή συναλλαγής 30.06.2021 30.06.2020

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.Ε. Παροχή Υπηρεσιών 0,00 422.518,24

SSM Α.Ε.Ε Παροχή Υπηρεσιών 0,00 19.599,46

Σύνολο 0,00 442.117,70

SSM Α.Ε.Ε Έσοδα από εκμισθώσεις 0,00 45.239,57

ASP Α.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 2.610,00 2.571,42

DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 0,00 118.759,31

Σύνολο 2.610,00 166.570,30

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

ASP Α.Ε. Λήψη Υπηρεσιών 35.982,00 35.982,00

Σύνολο 35.982,00 35.982,00

SSM Α.Ε.Ε Έξοδα από εκμισθώσεις 0,00 5.100,00

Σύνολο 0,00 5.100,00

Ποσά σε ευρώ
Η Εταιρεία

Ενοποιούμενη θυγατρική Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Πελάτες - Αρχική απαίτηση 3.485.278,94 3.485.278,94

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Πελάτες - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -3.485.278,94 -3.485.278,94

Τελική αξία 0,00 0,00

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

SINGER APPLIANCES BULGARIA LTD Πελάτες - Αρχική απαίτηση 411.249,46 411.249,46

SINGER APPLIANCES BULGARIA LTD Πελάτες - Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες -411.249,46 -411.249,46

Τελική αξία 0,00 0,00

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

ASP Α.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Αρχική απαίτηση 38.323,09 80.236,81

ASP Α.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -38.323,09 -79.348,81

Τελική αξία 0,00 888,00

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 21.561,41 0,00

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -21.561,41 0,00

Τελική αξία 0,00 0,00
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Δ.2. Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη της Διοίκησης και Βασικά διευθυντικά στελέχη 

 

 

 

 

Αναφορικά με τις απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, αυτές αφορούν σε προκαταβολές 

έναντι αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών. 

Δ.3. Συναλλαγές και υπόλοιπα της Εταιρείας (και του Ομίλου) με άλλα συνδεδεμένα μέρη: 

 

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις, πλην της θυγατρικής ΣΠ. Τασόγλου & Σια Ο.Ε. και της συγγενούς επιχείρησης Τoyotomi 

Italia Srl, συνδέονται με την Μητρική εταιρεία και τον Όμιλο λόγω συμμετοχής συνδεμένων προσώπων στη 

διοίκηση ή στο κεφάλαιο αυτών: 

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα Περιγραφή συναλλαγής 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Πωλήσεις 47,78 198,37 47,78 0,00

Σύνολο 47,78 198,37 47,78 0,00

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Αμοιβές και έξοδα 305.221,12 226.320,23 305.221,12 140.153,93

Σύνολο 305.221,12 226.320,23 305.221,12 140.153,93

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Πελάτες 10.364,98 13.752,36 10.364,98 13.752,36

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Προκαταβολές έναντι αμοιβών 19.229,15 59.298,28 19.229,15 59.298,28

Σύνολο 29.594,13 73.050,64 29.594,13 73.050,64

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις σε:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Άλλες υποχρεώσεις 59.828,06 61.997,16 59.828,06 61.997,16

Σύνολο 59.828,06 61.997,16 59.828,06 61.997,16
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Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Περιγραφή συναλλαγής 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020 1.1 - 30.06.20211.1 - 30.06.2020

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

TOYOTOMI ITALIA SRL Πώληση αποθεμάτων 30,00 60,00 30,00 0,00

CAPO DI CORFU Α.Ε. Πώληση αποθεμάτων 6.628,78 185,44 6.628,78 0,00

PROHOTEL Α.Ε. Πώληση αποθεμάτων 0,00 117,00 0,00 0,00

LA GROTTA VERDE ΑΕ Πώληση αποθεμάτων 1.028,13 282,38 1.028,13 0,00

PELEKAS MONASTERY ΑΕ Πώληση αποθεμάτων 6.241,80 141,00 6.241,80 0,00

Σύνολο 13.928,71 785,82 13.928,71 0,00

TOYOTOMI ITALIA SRL Παροχή Υπηρεσιών 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Σύνολο 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

CAPO DI CORFU Α.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

PROHOTEL Α.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

LA GROTTA VERDE ΑΕ Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

PELEKAS MONASTERY ΑΕ Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

MAYOR HOSPITALITY MANAGMENT A.E. Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Έσοδα από εκμισθώσεις 2.654,46 2.654,46 2.654,46 2.654,46

Σύνολο 10.296,06 10.183,26 10.296,06 10.183,26

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

TOYOTOMI ITALIA SRL Αγορά αποθεμάτων 172.905,66 15.913,61 172.905,66 0,00

Σύνολο 172.905,66 15.913,61 172.905,66 0,00

PROHOTEL Α.Ε. Λήψη υπηρεσιών 52,33 0,00 52,33 0,00

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λήψη υπηρεσιών 6.334,87 5.970,91 6.334,87 0,00

Σύνολο 6.387,20 5.970,91 6.387,20 0,00

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

TOYOTOMI ITALIA SRL Πελάτες 96.081,08 59.372,34 45.000,00 8.291,26

Σύνολο 96.081,08 59.372,34 45.000,00 8.291,26

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις σε:

CAPO DI CORFU Α.Ε. Λοιπές υποχρεώσεις 1.470.882,75 1.475.569,66 1.470.882,75 1.475.569,66

PROHOTEL Α.Ε. Λοιπές υποχρεώσεις 651.562,04 651.977,05 651.562,04 651.977,05

LA GROTTA VERDE ΑΕ Λοιπές υποχρεώσεις 1.388.453,81 1.389.902,16 1.388.453,81 1.389.902,16

PELEKAS MONASTERY ΑΕ Λοιπές υποχρεώσεις 358.503,50 359.271,21 358.503,50 359.271,21

MAYOR HOSPITALITY MANAGMENT A.E. Λοιπές υποχρεώσεις 1.231.770,53 1.249.025,13 1.231.770,53 1.249.025,13

TOYOTOMI ITALIA SRL Λοιπές υποχρεώσεις 179.902,56 22.973,65 179.902,56 22.973,65

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές υποχρεώσεις 7.855,24 0,00 7.855,24 0,00

Σύνολο 5.288.930,43 5.148.718,86 5.288.930,43 5.148.718,86
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Ε.  Πληροφορίες για Εργασιακά και Περιβαλλοντικά Θέματα. 

Το απασχολούμενο προσωπικό την 30.06.2021 ανερχόταν σε 77 άτομα για τον Όμιλο και σε 70 άτομα για την Εταιρεία 

(έναντι 62 και 13 άτομα αντίστοιχα την 30.6.2020).  

Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν συνάψει συμβάσεις για την ανακύκλωση άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών και 

συσκευασιών τους. 

 

ΣΤ. Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη Ομίλου κατά το 2ο Εξάμηνο 2021  

Η Διοίκηση της Εταιρείας θα εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αβεβαιότητες του 

οικονομικού περιβάλλοντος, θα συνεχίσει τις προσπάθειές της που κατατείνουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς 

της αλλά και της ανταγωνιστικότητάς της στον κλάδο που δραστηριοποιείται και  εργάζεται να περιορίσει τα 

λειτουργικά της έξοδα εν όψει της έγκρισης της απόφασης εξυγίανσης. 

 

Ζ. Αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.  

 

 Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Την 30.06.2021 το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε 52.186 

χιλ. ευρώ και σε 51.481 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Έναντι των υποχρεώσεων αυτών, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε 2.193 χιλ. ευρώ και σε 2.049 χιλ. ευρώ 

αντίστοιχα και υπολείπονται των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά 49.993 χιλ. ευρώ και κατά 49.432 χιλ. ευρώ 

για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών είναι ο Όμιλος και η Εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν μέρος 

των συμβατικών υποχρεώσεών τους, κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Περαιτέρω, οι σημαντικές ζημίες κατά τα προηγούμενα έτη και κατά την τρέχουσα χρήση, κατέστησαν τα ίδια 

κεφάλαια αρνητικά τόσο στον Όμιλο όσο και στην Εταιρεία. 

Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία 

για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πελάτες - Αρχική απαίτηση 230.500,90 230.500,90 230.500,90 230.500,90

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πελάτες - Πρόβλεψη επισφάλειας -230.500,90 -230.500,90 -230.500,90 -230.500,90

Τελική αξία 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Αρχική απαίτηση 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη επισφάλειας -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

Τελική αξία 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Πελάτες - Αρχική απαίτηση 33.682,46 29.832,47 33.682,46 29.832,47

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Πελάτες - Πρόβλεψη επισφάλειας -26.106,47 -24.384,92 -26.106,47 -29.832,47

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις - Αρχική απαίτηση 13.019,78 13.019,78 13.019,78 13.019,78

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη επισφάλειας -13.019,78 -13.019,78 -13.019,78 -13.019,78

Τελική αξία 7.575,99 5.447,55 7.575,99 0,00
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Η Διοίκηση έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την εξυγίανση της εταιρείας και του Ομίλου και τη διασφάλιση της 

συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου και της εταιρείας, ειδικότερα: 

1. Έχει συμφωνήσει την είσοδο νέου Στρατηγικού Επενδυτή κάτω από συγκεκριμένους όρους, με την οποία 

διασφαλίζεται η ενίσχυση της ρευστότητας και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων  της στο άμεσο μέλλον (βλ. επίσης 

σημείο 4 στη συνέχεια). 

2. Έχει συνάψει με μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, συμφωνητικό συνεργασίας να ασκείται η εμπορική 

δραστηριότητα (εισαγωγής και πώλησης των προϊόντων) από τον όμιλο αυτό, ενώ η εταιρεία περιορίζεται στην 

εκτέλεση παραγγελειοληψίας επί προμηθεία. Η συνεργασία αυτή ήδη υλοποιείται με εμφανή αποτελέσματα επί των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου. 

3. Υπέγραψε την 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 31 επομ. του ν. 4738/2020 με την 

πλειοψηφία των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικό δανεισμό, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους σημαντικότερους προμηθευτές της και τους εργαζομένους της. Συναινούντες 

πιστωτές θεωρούνται, επίσης, το ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς πληρούνται όλες 

ανεξαιρέτως οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. Στην Συμφωνία Εξυγίανσης συμβάλλεται, 

επίσης, ως στρατηγικός επενδυτής η εταιρεία   «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής για συντομία 

«Στρατηγικός Επενδυτής»). Με τη Συμφωνία Εξυγίανσης επιδιώκεται η αναδιάρθρωση των οφειλών της Εταιρείας, 

οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 48.837.414,17 ευρώ. Η Συμφωνία Εξυγίανσης επετεύχθη μετά 

από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους μεγαλύτερους πιστωτές της Εταιρείας προκειμένου αυτή να είναι σε θέση 

να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις της, να διατηρήσει τις θέσεις του προσωπικού της, 

να καταστεί βιώσιμη και να εξακολουθήσει τη δραστηριότητά της, διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά 

των ηλεκτρικών συσκευών και κυρίως αυτή του κλιματισμού. 

4. Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης που έγινε στις 15 Μαρτίου 2022, έχει συμφωνηθεί η είσοδος 

του Στρατηγικού Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας (Βλέπε σχετική Σημείωση 18,«Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού»). 

5. Έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την έκδοση απόφασης για την 

επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και μετά από αυτή μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης. 

Στο προαναφερθέν σχέδιο εξυγίανσης, προσδιορίζεται η λειτουργική απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας (βάσει 

του EBITDA σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο) και οι ταμειακές τους ροές. Λαμβάνεται επίσης υπ’ όψιν ότι δεν 

θα υπάρχει στο ενδιάμεσο  στάδιο εξωτερική χρηματοδότηση (όπως εισφορές μετόχων, δανεισμός κ.λπ.), η 

απόσβεση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, στο πλαίσιο της απόδοσής τους (βάσει 

του EBITDA σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο), καθιστά αναγκαίο τον ταμειακό διακανονισμό τους σε 

μακροπρόθεσμη βάση ή και τον περιορισμό τους 

Ειδικότερα  με την από 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης η Διοίκηση αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, της εταιρείας και του Ομίλου,  συνολικού ποσού 48.837 χιλ ευρώ ως εξής: 

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προνομιούχους πιστωτές (Δημόσιο, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) ποσού 

10.080 χιλ. ευρώ για την εταιρεία  αντιμετωπίστηκαν υπό το πρίσμα του περιορισμού του οφειλόμενου ποσού και 

την ρύθμιση του σε  μακροπρόθεσμη βάση. 

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ποσού 21.665 χιλ. ευρώ για την εταιρεία   οι 

οποίες είναι ληξιπρόθεσμες λόγω καταγγελιών των συμβάσεων, αντιμετωπίστηκαν υπό το πρίσμα του περιορισμού 

του οφειλόμενου ποσού και την ρύθμιση του σε  μακροπρόθεσμη βάση. 

- Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, πελάτες, προσωπικό και πιστωτές που είναι ουσιώδεις για την λειτουργία του 

Ομίλου, ποσού 7.032 χιλ. ευρώ, αντιμετωπίστηκαν, χωρίς να θίγονται οι συμφωνίες τους, σε βραχυπρόθεσμη 

ρύθμιση. 

- Λοιποί προμηθευτές και πιστωτές, ποσού 10.060 χιλ. ευρώ για την εταιρεία, αντιμετωπίστηκαν υπό το 

πρίσμα του περιορισμού του οφειλόμενου ποσού και την ρύθμιση του σε  μακροπρόθεσμη βάση. 

Οι υπόλοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιμετωπίζονται με τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 

Στις 15 Μαρτίου 2022, επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Στις 08/09/2022 το 

Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωσε ότι καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 3037777, το από 06/09/2022 πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης 
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του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €5.000.000,00 με την έκδοση 125.000.000 κοινών ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18.07.2022 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και έτσι ολοκληρώθηκε η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος κατέχει πλέον, 

ποσοστό 99,09% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η Διοίκηση (βλ. κατωτέρω «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού») εκτιμά ότι, μόνο εφόσον οι ενέργειες 

της συμφωνίας εξυγίανσης υλοποιηθούν, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και με την ενίσχυση της ρευστότητας που 

εξασφαλίζει η είσοδος νέου στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η ουσιώδης αβεβαιότητα 

για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου, περιορίζεται σε αποδεκτό επίπεδο, ώστε η αρχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας να αξιολογείται ως κατάλληλη για  την κατάρτιση των ατομικών και 

ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνου 2021. 

 

Η.  Γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2021.  

 

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας: 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09/07/2021 

Στις 09.07.2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν 

οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,34% περίπου του συνόλου των μετοχών 

της, ήτοι 39.601.356 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν 

και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

 

1) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4706/2020.  

2) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.  

3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, το οποίο θα 

αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που 

έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα: 

(1) Γεώργιος Δημητρίου,   

(2) Μίλτος Ντερ Κρικοριάν,  

(3) Ιωάννης Βελάνης,  

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητο μέλος,  

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Ανεξάρτητο μέλος. 

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.  

4) Αποφασίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, τα οποία θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Αποφασίσθηκε, ακόμη, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 

και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι η θητεία των μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών.  

 

Β.  Την ίδια ημέρα 09/07/2021 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα 

καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής: 

(1) Γεώργιος Δημητρίου,  Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,  

(2) Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, εκτελεστικό μέλος, 
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(3) Ιωάννης Βελάνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,  

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και 

αδιάφορα ποσού ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου. 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Αριάννη 

Βελισσαροπούλου.  

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 03/10/2022 

 

Στις 3/10/2022 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) 

μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 99,41% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 

125.255.970 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 126.001.643 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, 

συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 

 

(1)  Εγκρίθηκαν οι  ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 οι οποίες καταρτίστηκαν 

με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ’ αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

των Στοιχείων και Πληροφοριών  

(2) Εγκρίθηκε, μετά από φανερή ψηφοφορία των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η συνολική διαχείριση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 2021 και αποφασίστηκε η απαλλαγή  των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 

πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2021. 

(3) Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2021- 31/12/2021 

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Επίσης, 

υποβλήθηκε η έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση του έτους 

2021, η οποία και συζητήθηκε σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020. 

(4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, 

ήτοι από 1/1/2021 – 31/12/2021 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022, οι οποίες θα συνεχιστούν καταβαλλόμενες αναλογικά 

και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2022 (που θα συγκληθεί 

έως 10.9.2023). 

(5) Αποφασίστηκε ο ορισμός ως ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 

01.01.2022 έως 31.12.2022 της εταιρείας «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 114) και 

συγκεκριμένα ως  τακτικού ελεγκτή του κ. ΣΥΡΟΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1793), και ως αναπληρωματικού ελεγκτή του κ. ΚΟΤΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2501).  

(6) Αποφασίστηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη 

του Δ.Σ., προκειμένου αυτά να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών και στη διοίκηση 

άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

(7) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. 
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(8) Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Θεόδωρου Φράγκου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση 

του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Βελάνη. 

(9) Αποφασίστηκε η υποβολή Αίτησης της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εκούσια διαγραφή των 

μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005. 

 

Αλλαγές Δ.Σ και επιτροπών  

 

Στις 06.09.2022 το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής 

Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κ. Ιωάννης Βελάνης υπέβαλε την παραίτηση του. 

 

Β. Στις 08/09/2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα: 

(1) Την εκλογή του Θεόδωρου Φράγκου του Γρηγορίου και της Δήμητρας, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που γεννήθηκε 

στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοίκου Αλίμου, οδός Νίκης αριθ. 37, κατόχου του υπ’ αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 147531, Τ.Α. 

Αλίμου, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 045231123, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού 

της Εταιρείας και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018. 

 

Η θητεία του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με τη θητεία του μέλους που αντικατέστησε, 

δηλαδή έως 09.07.2026. 

 

(2) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών 

του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής: 

1. Γεώργιος Δημητρίου,  Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος 

2. Θεόδωρος Φράγκος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

3. Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, εκτελεστικό μέλος 

4. Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 

5. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

(3) Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από 

τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Γεώργιο Δημητρίου και Αριάννη Βελισσαροπούλου. 

 

(4) Την εκλογή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργείας της Εταιρείας, αποτελούμενη 

από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Γεώργιο Δημητρίου και Αριάννη Βελισσαροπούλου. 

 

Γ. Στις 08/09/2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας 

ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.  4706/2020, ως εξής: 

(1) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

(2) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 

(3) Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου. 
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Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, είναι ίση με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Δ. Στις 08/09/2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε 

σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 

4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργείας της Εταιρείας ως εξής: 

 

(1) Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

(2) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος 

(3) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος  

 

 

Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, είναι ίση με την θητεία του ως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Ενέργειες για την εξυγίανση του ομίλου μέσω των ρυθμίσεων του Ν.4738/2020  

Με την υπ’ αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) έγινε δεκτή 

η από 31/03/2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/2021 αίτηση της 

Εταιρείας, περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 44 Ν. 4738/ 2020) και επικυρώθηκε η με 

ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της.  

Η παραπάνω απόφαση προβλέπει: 

α) Συγχώνευση των παλαιών μετοχών της επιχείρησης σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση 

της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ 

και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη. Μετά τη συγχώνευση των παλιών μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης θα έχει ονομαστική αξία €26.222.991,64 και θα αποτελείται από 1.001.642 μετοχές ονομαστικής αξίας 

€ 26,18 ανά μετοχή. 

β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής 

μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04), 

χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών με συμψηφισμό ζημιών ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων 

εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 26.182.925,95) με σκοπό 

την εξυγίανση της επιχείρησης λόγω μεγάλης συσσώρευσης ζημιών. Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το 

μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης θα έχει ονομαστική αξία €40.065,69 και θα αποτελείτε από 1.001.642 μετοχές 

ονομαστικής αξίας €0,04 ανά μετοχή. 

γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ                            

(€5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων (125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής 

αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη. Το ποσό της αύξησης καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Επενδυτή 

ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», ενώ το δικαίωμα προτίμησης των 

παλαιών μετόχων περιορίζεται αθροιστικά  στο ποσό των €210.239,16, βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 27 

του Ν.4548/2018. Ο δε επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο των νέων μετοχών της 

εταιρείας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εντός έξι (6) μηνών από την 

επικύρωση αυτής από το Δικαστήριο ώστε το ποσοστό συμμετοχής του θα ανέλθει  σε ποσοστό τουλάχιστον 99,21% 

ή 95,03% του μετοχικού της κεφαλαίου μετά από την ως άνω αύξηση αυτού. Σε περίπτωση δε συμμετοχής του 

συνόλου των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπου οι παλαιοί μέτοχοι 

καλύψουν στο σύνολο τη συμμετοχή τους καταβάλλοντας ποσό €210.239,16 το ποσοστό του επενδυτή θα ανέλθει  

σε 95,03% του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά από την ως άνω αύξηση.  
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Οι ανωτέρω ενέργειες (α) έως (γ) υλοποιήθηκαν ως αποφάσεις  της από 18/07/2022 Γενικής Συνέλευσης. 

Περεταίρω, ο νέος Στρατηγικός Επενδυτής με αναφορά στον Τύπο, γνωστοποίησε ότι, ως ο μελλοντικός μέτοχος, 

με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, βάσει των υφιστάμενων συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων για την 

Εταιρεία και τον Όμιλο, προτίθεται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, να 

υπερψηφίσει, αφενός τη μη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο 

της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αφετέρου τη διαγραφή της εταιρείας από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, περί της διαγραφής της 

από το Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου εν συνεχεία να υποβληθεί σχετικό αίτημα περί της έγκρισης της 

διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στις 08/09/2022 το Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωσε ότι καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 3037777, το από 06/09/2022 πρακτικό 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού 

ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18.07.2022 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, στην ως άνω ανακοίνωση επισυνάπτεται η από 02.09.2022 

έκθεσης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού 

κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των πέντε 

εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 5.040.065,72), διαιρούμενο σε 

εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (126.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, εκ των οποίων η κάθε μία παρέχει μία (1) ψήφο. 

Από τις ανωτέρω μετοχές: 

- Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών είναι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά στο ποσό των συνολικά σαράντα 

χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 40.065,72), ήτοι ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες 

σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, κάθε 

μία εκ των οποίων παρέχει μία (1) ψήφο.   

 

- Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών είναι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά στο ποσό των πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00), ήτοι σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια  (125.000.000) κοινές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, κάθε μία εκ των οποίων παρέχει μία (1) ψήφο.   

 

Εγγραφή σημείωσης επί ακινήτου 

Στα πλαίσια της επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (146/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) 

εγγράφηκε σημείωση με αρ.πρωτ.539/20.04.2022 για την υποχρέωση της εταιρείας να μεταβιβάσει το ακίνητο της 

Δυρραχίου 62 Αθήνα στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. 

 

Πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

Με την αριθμ. 760/2021 απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία ποσού € 509.275,85 

για παράβαση του άρθρου 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. 

Η εταιρεία θα προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Νομικών της 

Συμβούλων, πιθανολογεί μερική ευδοκίμηση μιας τέτοιας προσφυγής. 

Κατά το κλείσιμο της παρούσας χρήσης, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι και αν ακόμα η έκβαση της υπόθεσης 

είναι αρνητική, το ποσό που τελικά θα καταβάλει δεν είναι σημαντικό για να το αναγνωρίσει σε βάρος των 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως.  

 



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.E.                                                       Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 

 

 

23 

 

Πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία 

Η πρόσφατη  πολεμική  σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας  εκτιμάται ότι θα έχει  αρνητική επίδραση σε 

ολόκληρη την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα δεδομένου  ότι η Ευρώπη προμηθεύεται σχεδόν  το 40% του 

φυσικού αερίου και το 25% του  πετρελαίου της από τη  Ρωσία και είναι πιθανό  να βρεθεί  αντιμέτωπη με νέες  

ανατιμήσεις. 

Επιπλέον  η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος  προμηθευτής σιταριού στον κόσμο και μαζί με την Ουκρανία 

αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/4 των  συνολικών παγκόσμιων  εξαγωγών. Ο αντίκτυπος  εξαρτάται από το πώς θα 

εξελιχθεί και πόσο θα διαρκέσει  ο πόλεμος. 

Όπως κατέστη σαφές από την  πανδημία, μικρές διακοπές (της οικονομικής  δραστηριότητας) σε μια περιοχή  μπορεί 

να προκαλέσουν  αναταραχές σε μέρη πολύ μακρινά.  Οι μεμονωμένες  ελλείψεις και οι αυξήσεις των  τιμών —είτε 

πρόκειται  για φυσικό αέριο, σιτάρι,  αλουμίνιο ή νικέλιο— μπορούν να προκαλέσουν μια χιονοστιβάδα  σε έναν 

κόσμο που εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει  από την  πανδημία. Αυτό  σημαίνει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε  

να έχει διπλό αποτέλεσμα – επιβράδυνση της  οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση  των τιμών. 

Ο Όμιλος  δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή ένωση και σε κλάδους δραστηριότητας που δεν έχουν  άμεση 

γεωγραφική σύνδεση με τα γεγονότα  στην Ουκρανία ωστόσο εκτιμάται ότι  θα υπάρξει  αρνητική επίδραση στον  

βαθμό που η σύρραξη αλλά και οι  κυρώσεις  από την δύση στην  Ρωσία θα διαρκέσουν αρκετό  χρόνο. Καθώς  όπως 

Αναφέρθηκε  δεν υπάρχει δραστηριοποίηση του  Ομίλου στις εμπλεκόμενες χώρες  δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί  η 

Επίδραση  στα οικονομικά μεγέθη του  Ομίλου. 

Αναλόγως  με τις εξελίξεις, οι πιο  σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία  ίσως να φανούν  μόνο 

μακροπρόθεσμα. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική 

κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

 

 

Αιγάλεω, 21η Οκτωβρίου 2022 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 

Ο Αντιπρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

& Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

Θεόδωρος Φράγκος 

 

ΑΚ 147531 / 2012 
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 Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει το συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό  της Εταιρείας «Γ.Ε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2021 και τις σχετικές συνοπτικές 
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες 
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να 
εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 
την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 
2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 
ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται 
στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 
συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή 
μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.2 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, στην οποία περιγράφονται συνθήκες που υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας και ενδεχομένως εγείρουν σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και 
του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στην ίδια παράγραφο γνωστοποιείται ότι  η Εταιρεία  
έχει υποβάλει αίτηση εξυγίανσης του Ν. 4738/2020, η οποία εγκρίθηκε με την από 15/03/2022 απόφαση 
επικύρωσης και θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι την 15/09/2022. Η υλοποίηση της απόφασης αυτής μέχρι 
την 15/09/2022 μαζί με τα άλλα θέματα που αναφέρονται στη Σημείωση 2.2 καθώς και στη Σημείωση 18, 
έχουν ληφθεί υπόψη από τη Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου, προκειμένου να κριθεί ως κατάλληλη 
η εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας για τη σύνταξη των συνοπτικών εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2021. Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε 
σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έμφαση Θέματος 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 2.5 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, όπου περιγράφεται το θέμα της αναμόρφωσης των συγκριτικών οικονομικών 
πληροφοριών στις συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2021, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων του ΔΛΠ 8, η οποία αφορά σε διόρθωση λαθών προηγούμενων χρήσεων, ως 
προς την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ύψους 7,4 εκ. ευρώ περίπου επί των  άυλων περιουσιακών 
στοιχείων. Στο συμέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και 
ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα,  24 Οκτωβρίου 2022 

 

 

 

 

 

Στυλιανός Μ. Ξενάκης  

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541  

  

ΣΟΛ Α.Ε.  

Μέλος Δικτύου Crowe Global  

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125  

 

 

 



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.E.                                                       Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 

 

 

26 

 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις 

 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2021 – 30.06.2021) 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές (ενοποιημένες και εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες 

από 27 έως 73 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 21 Οκτωβρίου 2022. 
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Ενδιάμεσος Ισολογισμός 

 

*Τα συγκριτικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή 

που επέφερε η μεταβολή της διόρθωσης λαθών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το 

ΔΛΠ 8 (βλέπε σχετική Σημείωση 2.5). 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Σημ. 30.06.2021 31.12.2020* 30.06.2021 31.12.2020

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 5 1.352.378,69 1.315.157,44 1.350.574,14 1.313.351,80

Επενδυτικά ακίνητα 0,00 0,00 0,00 0,00

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 1.000.004,26 1.000.004,26 1.000.004,11 1.000.004,11

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 4 0,00 0,00 0,00 1.636,16

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 4 150.388,69 75.681,00 0,00 0,00

Χρηματ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων 7 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Λοιπές απαιτήσεις 21.577,59 21.449,77 18.137,18 18.137,18

Αναβαλλόμενες απαιτήσεις φόρου εισοδήματος 11.484,07 12.036,07 0,00 0,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.567.833,30 2.456.328,54 2.400.715,43 2.365.129,25

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 1.224.630,80 1.263.120,37 1.224.630,80 1.260.900,28

Πελάτες 242.242,07 153.906,74 146.773,44 63.863,28

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 626.525,68 1.085.613,11 577.865,53 997.773,90

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 99.944,04 77.852,70 99.249,53 75.887,29

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.193.342,59 2.580.492,92 2.048.519,30 2.398.424,75

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.761.175,89 5.036.821,46 4.449.234,73 4.763.554,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 9 26.222.991,64 26.222.991,64 26.222.991,64 26.222.991,64

Υπέρ το άρτιο 9 1.252.534,07 1.252.534,07 1.252.534,07 1.252.534,07

Αποθεματικά εύλογης αξίας 1.013.816,79 940.010,62 1.013.816,79 940.010,62

Άλλα Αποθεματικά 1.480.073,51 1.489.503,24 1.472.135,43 1.481.658,46

Αποτελέσματα εις νέον -77.931.273,87 -76.653.952,50 -77.787.881,07 -76.427.256,57

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής -47.961.857,86 -46.748.912,93 -47.826.403,14 -46.530.061,78

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -309.356,47 -289.079,20 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -48.271.214,33 -47.037.992,13 -47.826.403,14 -46.530.061,78

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & Προβλέψεις

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 10 15.456,65 11.598,01 15.456,65 11.598,01

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 506.807,63 496.343,88 454.989,78 446.503,69

Λοιπές προβλέψεις 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

Αναβαλλόμενες υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 323.828,53 362.562,22 323.828,53 362.562,22

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων & προβλέψεων 846.092,81 1.020.504,11 794.274,96 970.663,92

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 7.990.057,48 8.596.659,80 7.956.943,22 8.438.654,55

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10 21.739.517,30 21.678.280,00 21.726.077,30 21.664.965,25

Χρηματοδοτήσεις εκχωρημένων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής 6.002,88 6.002,88 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες δόσεις υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 10 39.930,60 53.830,79 39.930,60 53.830,79

Φόρος εισοδήματος 965.450,11 962.494,49 965.450,11 962.494,49

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 21.445.339,03 19.757.041,52 20.792.961,67 19.203.006,78

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 52.186.297,41 51.054.309,48 51.481.362,90 50.322.951,86

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 53.032.390,22 52.074.813,59 52.275.637,86 51.293.615,78

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.761.175,89 5.036.821,46 4.449.234,73 4.763.554,00
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

*Τα συγκριτικά μεγέθη του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η 

μεταβολή της διόρθωσης λαθών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 8 (βλέπε 

σχετική Σημείωση 2.5). 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Σημ. 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020* 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 12 3.627.749,03 3.006.366,02 3.570.989,03 492.703,52

Κόστος Πωλήσεων -2.194.561,60 -1.971.416,54 -2.110.635,29 -471.577,62

Μικτά Κέρδη 1.433.187,43 1.034.949,48 1.460.353,74 21.125,90

Άλλα έσοδα 243.226,24 414.960,63 205.528,70 465.688,34

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -1.803.758,92 -1.740.895,91 -1.778.532,09 -385.836,23

Άλλα έξοδα -298.912,38 -256.390,13 -280.721,67 -186.728,76

Προβλέψεις απομείωσης κυκλοφορούντων στοιχείων -210.204,70 142.237,17 -230.935,99 108.353,67

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -636.462,33 -405.138,76 -624.307,31 22.602,92

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -670.820,58 -731.893,82 -670.305,60 -142.179,00

Κέρδη / (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές -101.737,72 -49.709,82 -101.735,03 -9.749,21

Ζημίες απομείωσης επενδύσεων σε θυγατρικές 0,00 0,00 -1.636,16 0,00

Συμμετοχή στα κέρδη / (ζημίες) συγγενών επιχειρήσεων 74.707,69 17.837,25 0,00 0,00

(Ζημιές) προ φόρων -1.334.312,94 -1.168.905,15 -1.397.984,10 -129.325,29

Φόρος εισοδήματος 36.714,30 -13.048,01 37.359,59 -4.865,91

Καθαρές (ζημιές) μετά από φόρους, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) -1.297.598,64 -1.181.953,16 -1.360.624,51 -134.191,20

Καθαρές (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) -                         -                         -                         -                         

Καθαρές (ζημιές) μετά από φόρους, (α) + (β) -1.297.598,64 -1.181.953,16 -1.360.624,51 -134.191,20

Λοιπά συνολικά εισοδήματα,

δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη / (ζημίες) σε μια μεταγενέστερη περίοδο:

Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματ/κών στοιχείων στην εύλογη αξία τους 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο (γ) 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά εισοδήματα,

μη ανακατατάξιμα στα κέρδη / (ζημίες) σε μια μεταγενέστερη περίοδο: 0,00 0,00 0,00 0,00

(Κέρδη) από επιμέτρηση στην εύλογη αξία ακινήτων 62.909,04 0,00 62.909,04 0,00

μείον: ο φόρος εισοδήματος -13.839,99 0,00 -13.839,99 0,00

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών αναπροσαρμογής σε νέους ΦΣ 24.737,12 0,00 24.737,12 0,00

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου λοιπών αποθεματικών σε νέους ΦΣ -9.429,73 0,00 -9.523,03 0,00

Σύνολο (δ) 64.376,44 0,00 64.283,14 0,00

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα Κέρδη / (Ζημίες), μετά από φόρους (γ) + (δ) 64.376,44 0,00 64.283,14 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα (Ζημίες), μετά από φόρους (α)+(β)+(γ)+(δ) -1.233.222,20 -1.181.953,16 -1.296.341,37 -134.191,20
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Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (συνέχεια) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα συγκριτικά μεγέθη του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η 

μεταβολή της διόρθωσης λαθών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 8 (βλέπε 

σχετική Σημείωση 2.5). 

 

 

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Σημ. 1.1 - 30.06.2021
1.1 - 

30.06.2020*
1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Οι καθαρές ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μετά από φόρους (α) κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες της Μητρικής -1.277.321,37 -1.175.762,39 -1.360.624,51 -134.191,20

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές -20.277,27 -6.190,77 -                  -                  

-1.297.598,64 -1.181.953,16 -1.360.624,51 -134.191,20

Οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους (α) + (β) κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες της Μητρικής -1.277.321,37 -1.175.762,39 -1.360.624,51 -134.191,20

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές -20.277,27 -6.190,77 0,00 0,00

-1.297.598,64 -1.181.953,16 -1.360.624,51 -134.191,20

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες, μετά από φόρους (α)+(β)+(γ)+(δ) κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες της Μητρικής -1.212.977,58 -1.175.762,39 -1.296.341,37 -134.191,20

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές -20.244,61 -6.190,77 0,00 0,00

-1.233.222,19 -1.181.953,16 -1.296.341,37 -134.191,20

Ζημίες κατά μετοχή κατανεμημένες στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής:

(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, κατά μετοχή, βασικές 13 -0,01660 -0,01520 -0,0176 -0,0017

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Σημ. 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020* 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -636.462,33 -405.138,76 -624.307,31 22.602,92

πλέον:

Αποσβέσεις και απομειώσεις παγίων 53.914,01 180.963,04 52.961,46 123.635,95

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

αποσβέσεων
12 -582.548,32 -224.175,72 -571.345,85 146.238,87

πλέον:

Προβλέψεις απομείωσης κυκλοφορούντων στοιχείων 210.204,70 -142.237,17 230.935,99 -108.353,67

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων 

και προβλέψεων
12 -372.343,62 -366.412,89 -340.409,86 37.885,20

Κέρδη / (Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και προβλέψεων
-372.343,62 -366.412,89 -340.409,86 37.885,20
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Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

*Τα συγκριτικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της διόρθωσης 

λαθών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 8 (βλέπε σχετική Σημείωση 2.5). 

 

  

Ποσά σε ευρώ

Αναλογούντα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας

Άλλα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Υπόλοιπο την 1.1.2020 (Δημοσιευμένο) 26.222.991,64 1.252.534,07 1.603.132,90 1.238.701,17 -67.615.774,23 -266.200,55 -37.564.615,00

Επίδραση από διόρθωση λάθους στην αξία άυλων στοιχείων (ΔΛΠ 8) 0,00 0,00 -1.596.000,00 0,00 -5.464.294,08 -7.060.294,08

Επαναδιατυπωμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 26.222.991,64 1.252.534,07 7.132,90 1.238.701,17 -73.080.068,31 -266.200,55 -44.624.909,08

Καθαρές ζημίες, μετά από φόρους (α) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.175.762,40 -6.190,77 -1.181.953,17

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα, μετά από φόρους (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα (ζημίες), μετά από φόρους (α)+(β) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.175.762,40 -6.190,77 -1.181.953,17

Υπόλοιπο την 30.6.2020 (επαναδιατυπωμένο) 26.222.991,64 1.252.534,07 7.132,90 1.238.701,17 -74.255.830,71 -272.391,32 -45.806.862,25

Υπόλοιπο την 1.1.2021 (Eπαναδιατυπωμένο) 26.222.991,64 1.252.534,07 940.010,62 1.489.503,24 -76.653.952,50 -289.079,20 -47.037.992,13

Καθαρές ζημίες, μετά από φόρους (α) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.277.321,37 -20.277,27 -1.297.598,64

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα, μετά από φόρους (β) 0,00 0,00 73.806,17 -9.429,73 0,00 0,00 64.376,44

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα (ζημίες), μετά από φόρους (α)+(β) 0,00 0,00 73.806,17 -9.429,73 -1.277.321,37 -20.277,27 -1.233.222,20

Υπόλοιπο την 30.6.2021 26.222.991,64 1.252.534,07 1.013.816,79 1.480.073,51 -77.931.273,87 -309.356,47 -48.271.214,33

Ο Όμιλος
Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
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 *Τα συγκριτικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 

διόρθωσης λαθών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 8 (βλέπε σχετική Σημείωση 2.5). 

 

 

Ποσά σε ευρώ

Η Εταιρεία
Μετοχικό 

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

Εύλογης Αξίας

Άλλα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1.1.2020 (Δημοσιευμένο) 26.222.991,64 1.252.534,07 0,00 1.230.856,38 -58.482.659,52 -29.776.277,43

Καθαρές ζημίες, μετά από φόρους (α) 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.191,20 -134.191,20

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα, μετά από φόρους (β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα (ζημίες), μετά από φόρους (α)+(β) 0,00 0,00 0,00 0,00 -134.191,20 -134.191,20

Υπόλοιπο την 30.6.2020 (Δημοσιευμένο) 26.222.991,64 1.252.534,07 0,00 1.230.856,38 -58.616.850,72 -29.910.468,63

Υπόλοιπο την 1.1.2021 (Δημοσιευμένο) 26.222.991,64 1.252.534,07 2.536.010,62 1.481.658,46 -70.990.036,48 -39.496.841,69

Προσαρμογή επίδρασης από συγχώνευση ύστερα από διόρθωση λάθους στην αξία άυλων 

στοιχείων (ΔΛΠ 8)
-1.596.000,00 -5.437.220,09 -7.033.220,09

Υπόλοιπο την 1.1.2021 (Επαναδιατυπωμένο) 26.222.991,64 1.252.534,07 940.010,62 1.481.658,46 -76.427.256,57 -46.530.061,78

Καθαρές ζημίες, μετά από φόρους (α) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.360.624,51 -1.360.624,51

Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα, μετά από φόρους (β) 0,00 0,00 73.806,17 -9.523,03 0,00 64.283,14

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα (ζημίες), μετά από φόρους (α)+(β) 0,00 0,00 73.806,17 -9.523,03 -1.360.624,51 -1.296.341,37

Υπόλοιπο την 30.6.2021 26.222.991,64 1.252.534,07 1.013.816,79 1.472.135,43 -77.787.881,07 -47.826.403,14
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Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 

 

 

 *Τα συγκριτικά μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου της προηγούμενης χρήσης έχουν αναθεωρηθεί από 

την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της διόρθωσης λαθών προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται από το ΔΛΠ 8 (βλέπε σχετική Σημείωση 2.5). 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος

Σημ 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020*

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων -1.334.312,92 -1.168.905,16

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 53.914,01 180.963,04

Προβλέψεις απομείωσης κυκλοφορούντων στοιχείων 210.204,70 -300.209,35

Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 10.463,75 0,00

Λοιπές προβλέψεις -150.000,00 0,00

Συμμετοχή στα (κέρδη) / ζημίες συγγενών επιχειρήσεων -74.707,69 0,00

Άλλα αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00

Συναλλαγματικές διαφορές -349.950,35 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 670.820,58 731.893,82

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

 ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -147.341,60 -205.815,26

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 328.979,48 521.219,98

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.453.493,40 854.099,23

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0,00 -19.932,17

Καταβλημένοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 671.563,36 593.314,13

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -7.096,33 -1.195,25

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -7.096,33 -1.195,25

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων -609.583,26 -398.176,28

Μείωση / (αύξηση) λογαριασμών δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,00 2.651,27

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -32.792,43 -42.815,71

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -642.375,69 -438.340,72

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 22.091,34 153.778,16

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8 77.852,70 57.233,85

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8 99.944,04 211.012,01
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Οι ακόλουθες επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις (σελ. 34 έως 73) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2021. 

 

 

Ποσά σε ευρώ Η Εταιρεία

Σημ 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων -1.397.984,10 -129.325,29

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 52.961,46 123.635,96

Προβλέψεις απομείωσης κυκλοφορούντων στοιχείων 230.935,99 -109.174,28

Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 8.486,09 1.935,00

Λοιπές προβλέψεις -150.000,00 -200.000,00

Συναλλαγματικές διαφορές -349.950,35 9.749,21

Απομειώσεις επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 1.636,16 0,00

Άλλα αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 670.305,60 142.179,00

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -147.341,60 820,61

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 289.673,30 86.825,22

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.462.770,52 268.243,16

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0,00 0,00

Καταβλημένοι φόροι 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 671.493,07 194.888,58

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -6.144,87 -194,44

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -6.144,87 -194,44

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων -609.193,53 -115.616,89

Μείωση / (αύξηση) λογαριασμών δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,00 119,10

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -32.792,43 -6.656,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -641.985,96 -122.153,79

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 23.362,24 72.540,35

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8 75.887,29 5.005,25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 8 99.249,53 77.545,60
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Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/3.7.1987) με την επωνυμία “ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ”. 

Με την από 2 Μαρτίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε η αλλαγή της τότε επωνυμίας 

της εταιρείας σε «VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και δ.τ. «VELL GROUP A.E.». 

Με την από 15 Νοεμβρίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίσθηκε η αλλαγή της τότε 

επωνυμίας της εταιρείας σε «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Γ.Ε. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.». 

Η σημερινή έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αιγάλεω Αττικής, Κηφισού 6, ΤΚ 12242, (τηλ. 210-5386400). 

Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 

15353/06/Β/87/07 και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό 001521501000 και η διάρκειά της 

ορίσθηκε μέχρι 31.12.2080. 

Την 02/05/2019, με την υπ’ αριθμ. 2/1590/2.5.2019 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η μετοχή της εταιρείας 

τέθηκε σε αναστολή διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω αδυναμίας έκφρασης γνώμης τη Ορκωτής 

Ελέγκτριας-Λογίστριας επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018-

31/12/2018, γεγονός που δεν διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς των 

μετοχών της εταιρείας. Λόγω αδυναμίας της Διοίκησης να αποκαταστήσει τα ζητήματα που όδηγησαν στις 

αποφάσεις των εποπτικών αρχών, η μετοχή της εταιρείας παραμένει σε αναστολή μέχρι σήμερα. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή από το εξωτερικό και εμπορία θερμαντικών συστημάτων 

πετρελαίου, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης ηλεκτρικής ενεργείας, και παντός είδους ηλεκτρικής συσκευής 

οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως. 

Ειδικότερα. οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι: η διάθεση των Ιαπωνικών φορητών συστημάτων 

θέρμανσης Kerosun, η διάθεση των Ιαπωνικών κλιματιστικών Toyotomi, η διάθεση των «λευκών» συσκευών Ιζόλα 

νέας εποχής, οι οποίες σχεδιάζονται και προδιαγράφονται στην Ελλάδα, και κατασκευάζονται στην Ε.Ε., 

συγκεκριμένα σε μεγάλο εργοστάσιο της Πολωνίας, αποκλειστικά για την Ιζόλα και η αποκλειστική 

αντιπροσώπευση και διανομή των προϊόντων Singer στην Ελλάδα. 

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εσωτερικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου και της απόσχισης του Κλάδου 

Εμπορίας Και Τεχνικής Υποστήριξης στο έτος 2017, η Μητρική κατέχει ακίνητα και συμμετοχές και παρέχει 

υπηρεσίες management και logistics.  

Την 9η Σεπτεμβρίου 2020 και δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 93827 /9-9-2020 ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, 

ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συγχώνευση διά απορροφήσεως των θυγατρικών εταιρειών «Delta Domestic Appliances 

Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «SSΜ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» από τη μητρική εταιρεία «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.». 

Με τα από 16/05/2019 και 02/09/2019 Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας, η εισαγωγή και  διανομή των προϊόντων 

Toyotomi,  Ιζολα, Kerosun και Singer, ανατέθηκε στην εταιρεία Info Quest Technologies MON.A.E.B.E. Η ευθύνη 

προώθησης των πωλήσεων, εξεύρεσης νέων πελατών, η παροχή εγγύησης και εν γένει, υποχρεώσεις που αφορούν 

την εμπορική δραστηριότητα παραμένουν στον Όμιλο. 

Στα πλαίσια ενεργειών που άρχισε η διοίκηση του ομίλου για την εξυγίανσή του,  μέσω των ρυθμίσεων της 

προπτωχευτικής διαδικασίας του Ν.3588/2007 κατέθεσε την  25.10.2019 αίτηση προληπτικών μέτρων κατ΄ άρθρο 

106α παρ. 6 του Ν. 3588/2007.  Eκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1535/04.03.2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας μας και απαγόρευσε 

προσωρινά: α) όλα τα μέτρα, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών και των εν γένει 

δανειστών χρηματικών αξιώσεων, που στρέφονται κατά της εταιρείας μας, καθώς και όλων των ατομικών 

καταδιωκτικών μέτρων εν γένει σε βάρος της, εκκρεμεί ή μη, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης διαταγής 

πληρωμής κατ’ αυτής, της λήψης μέτρων διοικητικής εκτέλεσης και λήψης οιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, β) 

κάθε είδους δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας μας, τόσο από τυχόν συμβατικές δεσμεύσεις 

αυτών, όσο και από μέτρα ατομικής, διοικητικής ή και συλλογικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής 
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τους από το Ελληνικό Δημόσιο και Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, μέχρι την κατάθεση αίτησης επικύρωσης 

της συναφθείσας συμφωνίας με την εταιρεία μας το αργότερο όμως, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών από 

τη δημοσίευση της απόφασης (ήτοι η προστασία της εταιρείας μας διατάχθηκε έως τις 04.07.2020). Ακολούθως η 

εταιρεία μας κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), την 

με ημερομηνία 30.06.2020, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 40810/2020 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 4354/2020, 

αίτηση περί μεταρρύθμισης της υπ’ αριθμόν 1535/04.03.2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατ’ άρθρο 106α παρ. 7 του Ν. 3588/2007, ως τροποποιηθείς ισχύει. Στις 03.07.2020, συζητήθηκε ενώπιον του 

Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών το σωρευμένο στην αίτηση, αίτημα περί χορήγησης προσωρινής 

διαταγής, το οποίο έγινε δεκτό και εκδόθηκε από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου η με ημερομηνία 03.07.2020 

προσωρινή διαταγή δυνάμει της οποίας διατάχθηκε: η παράταση της ισχύος των προληπτικών μέτρων που 

διατάχθηκαν με την υπ’ αριθμόν 1535/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία 

Ασφαλιστικών Μέτρων), για 78 ημέρες μετά τις 04.07.2020 (ήτοι η προστασία της εταιρείας διατάχθηκε έως τις 

20.09.2020). 

Επί της με ημερομηνία 30.06.2020 ως άνω αίτησης μας περί μεταρρύθμισης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 5320/2020 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία έκανε δεκτή την 

αίτηση της εταιρείας μας, μεταρρύθμισε την ως άνω υπ’ αριθμόν 1535/04.03.2020 απόφαση του Δικαστηρίου ως 

προς την εκεί αναφερόμενη χορηγηθείσα προθεσμία των τεσσάρων μηνών και παράτεινε την ισχύ των προληπτικών 

μέτρων, που διατάχθηκαν με την ανωτέρω απόφαση μέχρι τις 20.09.2020. 

Η Εταιρεία υπέγραψε την 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 31 επ. του ν. 4738/2020 (η 

«Συμφωνία Εξυγίανσης»), με την πλειοψηφία των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και με εταιρείες διαχείρισης 

απαιτήσεων από τραπεζικό δανεισμό, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους σημαντικότερους προμηθευτές της και τους 

εργαζομένους της. Συναινούντες πιστωτές θεωρούνται, επίσης, το ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης καθώς πληρούνται όλες ανεξαιρέτως οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. Στην 

Συμφωνία Εξυγίανσης συμβάλλεται, επίσης, ως στρατηγικός επενδυτής η εταιρεία   «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη 

Εταιρεία». Η Εταιρεία, την ίδια ημερομηνία, υπέβαλε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4738/2020, προς το 

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την επικύρωση της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Δικάσιμος για τη συζήτηση της 

αιτήσεως ορίσθηκε η 26η Μαΐου 2021. (Σχετικά αναφερόμαστε και στην παρ.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού). 

Στις 26.05.2021 συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η παραπάνω αίτηση εξυγίανσης της 

εταιρείας.  

Με την υπ’ αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) έγινε δεκτή 

η από 31/03/2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/ 2021 αίτηση της 

Εταιρείας, περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 44 Ν. 4738/ 2020) και επικυρώθηκε η με 

ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της. 

 

 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας από 16.1.2019 έως 09/07/2021 είχε την εξής σύνθεση: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Έναρξη θητείας Λήξη θητείας 

 

Γεώργιος Δημητρίου 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 

 

26.07.2017 
 

10.09.2022 

Μίλτος Ντερ-Κρικοριάν Μη Εκτελεστικό Μέλος 26.07.2017 10.09.2022 

Παναγιώτης Σταματόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 26.07.2017 10.09.2022 

Περικλής Γαλανός Μη Εκτελεστικό Μέλος 26.07.2017 10.09.2022 

Ιωάννης Βελάνης Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος 26.07.2017 10.09.2022 

Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος 26.07.2017 10.09.2022 
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Την 09/07/2021 εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα την 09/07/2021 και του οποίου η σύνθεση 

έως την 08/09/2022 είχε           ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Έναρξη θητείας Λήξη θητείας 

 

Γεώργιος Δημητρίου 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 

 

09.07.2021 
 

09.07.2026 

Μίλτος Ντερ-Κρικοριάν Εκτελεστικό Μέλος 09.07.2021 09.07.2026 

Ιωάννης Βελάνης 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό 

μέλος 
09.07.2021 09.07.2026 

Αριάννη Βελισσαροπούλου Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος 09.07.2021 09.07.2026 

Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος 09.07.2021 09.07.2026 

 

Την 08/09/2022 αντικαταστάθηκε παρετηθέν μέλος του Δ.Σ.. Μετά από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο την ίδια 

ημέρα συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του έχει      ως εξής: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Έναρξη θητείας Λήξη θητείας 

 

Γεώργιος Δημητρίου 
 

Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος 

 

09.07.2021 
 

09.07.2026 

  Θεόδωρος Φράγκος Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 

08.09.2022 09.07.2026 

Μίλτος Ντερ-Κρικοριάν 
Εκτελεστικό Μέλος 

09.07.2021 09.07.2026 

Αριάννη Βελισσαροπούλου Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος 09.07.2021 09.07.2026 

Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος 09.07.2021 09.07.2026 

 

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, δύο (2) υπογραφές, κάτω από την εταιρική επωνυμία, και 

συγκεκριμένα η υπογραφή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος  Σύμβουλου της Εταιρείας Θεόδωρου Φράγκου 

του Γρηγορίου και η υπογραφή ενός από τους κάτωθι:  

 

(1) Κωνσταντινιάς Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου  

(2) Κικίτση – Νικολάου Στυλιανή του Βασιλείου, ή  

(3) Παναγιώτη Σολωμού του Διονυσίου. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των ενδιαμέσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

 

2.1. Βάση κατάρτισης 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. 

έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

(περιλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ειδικότερα, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά» και οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία 

και παρουσίασή τους είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη 

των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, εκτός από τα νέα πρότυπα και 

διερμηνείες η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 (Σημ. 2.4)  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1.1 - 30.06.2020 πρέπει 

να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, οι οποίες 

είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.gedsa.gr. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού τα οποία εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

2.2. Αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Την 30.06.2021 το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε 52.186 

χιλ. ευρώ και σε 51.481 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Έναντι των υποχρεώσεων αυτών, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανέρχονται σε 2.193 χιλ. ευρώ και σε 2.049 χιλ. ευρώ 

αντίστοιχα και υπολείπονται των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά 49.993 χιλ. ευρώ και κατά 49.432 χιλ. ευρώ 

για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών είναι ο Όμιλος και η Εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν μέρος 

των συμβατικών υποχρεώσεών τους, κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Περαιτέρω, οι σημαντικές ζημίες κατά τα προηγούμενα έτη και κατά την τρέχουσα χρήση, κατέστησαν τα ίδια 

κεφάλαια αρνητικά τόσο στον Όμιλο όσο και στην Εταιρεία. 

Οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία 

για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

Η Διοίκηση έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την εξυγίανση της εταιρείας και του Ομίλου και τη διασφάλιση της 

συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου και της εταιρείας, ειδικότερα: 

1. Έχει συμφωνήσει την είσοδο νέου Στρατηγικού Επενδυτή κάτω από συγκεκριμένους όρους, με την οποία 

διασφαλίζεται η ενίσχυση της ρευστότητας και η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων  της στο άμεσο μέλλον (βλ. επίσης 

σημείο 4 στη συνέχεια). 

2. Έχει συνάψει με μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο, συμφωνητικό συνεργασίας να ασκείται η εμπορική 

δραστηριότητα (εισαγωγής και πώλησης των προϊόντων) από τον όμιλο αυτό, ενώ η εταιρεία περιορίζεται στην 

εκτέλεση παραγγελειοληψίας επί προμηθεία. Η συνεργασία αυτή ήδη υλοποιείται με εμφανή αποτελέσματα επί των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας και του ομίλου. 

3. Υπέγραψε την 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 31 επομ. του ν. 4738/2020 με την 

πλειοψηφία των πιστωτών της, μεταξύ των οποίων και με εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τραπεζικό δανεισμό, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους σημαντικότερους προμηθευτές της και τους εργαζομένους της. Συναινούντες 

πιστωτές θεωρούνται, επίσης, το ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς πληρούνται όλες 

http://www.gedsa.gr/
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ανεξαιρέτως οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4738/2020. Στην Συμφωνία Εξυγίανσης συμβάλλεται, 

επίσης, ως στρατηγικός επενδυτής η εταιρεία   «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (στο εξής για συντομία 

«Στρατηγικός Επενδυτής»). Με τη Συμφωνία Εξυγίανσης επιδιώκεται η αναδιάρθρωση των οφειλών της Εταιρείας, 

οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε 48.837.414,17 ευρώ. Η Συμφωνία Εξυγίανσης επετεύχθη μετά 

από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους μεγαλύτερους πιστωτές της Εταιρείας προκειμένου αυτή να είναι σε θέση 

να ανταπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις της, να διατηρήσει τις θέσεις του προσωπικού της, 

να καταστεί βιώσιμη και να εξακολουθήσει τη δραστηριότητά της, διατηρώντας τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά 

των ηλεκτρικών συσκευών και κυρίως αυτή του κλιματισμού. 

4. Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης που έγινε στις 15 Μαρτίου 2022, έχει συμφωνηθεί η είσοδος 

του Στρατηγικού Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας (Βλέπε σχετική Σημείωση 18,«Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού»). 

5. Έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο για την ενδιάμεση περίοδο μέχρι την έκδοση απόφασης για την 

επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, καθώς και μετά από αυτή μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης. 

Στο προαναφερθέν σχέδιο εξυγίανσης, προσδιορίζεται η λειτουργική απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας (βάσει 

του EBITDA σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο) και οι ταμειακές τους ροές. Λαμβάνεται επίσης υπ’ όψιν ότι δεν 

θα υπάρχει στο ενδιάμεσο  στάδιο εξωτερική χρηματοδότηση (όπως εισφορές μετόχων, δανεισμός κ.λπ.), η 

απόσβεση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, στο πλαίσιο της απόδοσής τους (βάσει 

του EBITDA σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο), καθιστά αναγκαίο τον ταμειακό διακανονισμό τους σε 

μακροπρόθεσμη βάση ή και τον περιορισμό τους 

Ειδικότερα  με την από 30.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης η Διοίκηση αντιμετωπίζει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, της εταιρείας και του Ομίλου,  συνολικού ποσού 48.837 χιλ ευρώ ως εξής: 

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προνομιούχους πιστωτές (Δημόσιο, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) ποσού 

10.080 χιλ. ευρώ για την εταιρεία  αντιμετωπίστηκαν υπό το πρίσμα του περιορισμού του οφειλόμενου ποσού και 

την ρύθμιση του σε  μακροπρόθεσμη βάση. 

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ποσού 21.665 χιλ. ευρώ για την εταιρεία   οι 

οποίες είναι ληξιπρόθεσμες λόγω καταγγελιών των συμβάσεων, αντιμετωπίστηκαν υπό το πρίσμα του περιορισμού 

του οφειλόμενου ποσού και την ρύθμιση του σε  μακροπρόθεσμη βάση. 

- Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, πελάτες, προσωπικό και πιστωτές που είναι ουσιώδεις για την λειτουργία του 

Ομίλου, ποσού 7.032 χιλ. ευρώ, αντιμετωπίστηκαν, χωρίς να θίγονται οι συμφωνίες τους, σε βραχυπρόθεσμη 

ρύθμιση. 

- Λοιποί προμηθευτές και πιστωτές, ποσού 10.060 χιλ. ευρώ για την εταιρεία, αντιμετωπίστηκαν υπό το 

πρίσμα του περιορισμού του οφειλόμενου ποσού και την ρύθμιση του σε  μακροπρόθεσμη βάση. 

Οι υπόλοιπες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιμετωπίζονται με τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 

Στις 15 Μαρτίου 2022, επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Στις 08/09/2022 το 

Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωσε ότι καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 3037777, το από 06/09/2022 πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €5.000.000,00 με την έκδοση 125.000.000 κοινών ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστη, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18.07.2022 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και έτσι ολοκληρώθηκε η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος κατέχει πλέον, 

ποσοστό 99,09% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η Διοίκηση (βλ. κατωτέρω «Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού») εκτιμά ότι, μόνο εφόσον οι ενέργειες 

της συμφωνίας εξυγίανσης υλοποιηθούν, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και με την ενίσχυση της ρευστότητας που 

εξασφαλίζει η είσοδος νέου στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, η ουσιώδης αβεβαιότητα 

για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου, περιορίζεται σε αποδεκτό επίπεδο, ώστε η αρχή 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας να αξιολογείται ως κατάλληλη για  την κατάρτιση των ατομικών και 

ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνου 2021. 

 

2.3. Οι βασικές λογιστικές αρχές 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν 

κατά τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και οι οποίες αναφέρονται 

αναλυτικά στις Σημειώσεις επί των ετησίων αυτών οικονομικών καταστάσεων, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων 
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προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.1. κατωτέρω, η εφαρμογή των οποίων είναι 

υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021. 

 

 

 

2.4.  Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων: 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2021, 

δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος  δεν υιοθέτησε πρόωρα 

πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2021. 

 

2.4.1. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2021 

 

 

ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 

2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους 

αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την ομαλή υιοθέτηση 

του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερες 

ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4, έτσι 

ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με 

το ΔΠΧΑ 17. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 ΔΠΧΑ 7 ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Φάση 2η 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε τα ΔΠΧΑ 9, Δ.Λ.Π. 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και 

ΔΠΧΑ 16 στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από τη 

μεταρρύθμιση των επιτοκίων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης ενός επιτοκίου αναφοράς από ένα 

εναλλακτικό επιτόκιο. Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των 

επιμέρους προτύπων) που παρέχονται με τις τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα ακόλουθα:  

- Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των ταμειακών ροών των 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις), οι 

αλλαγές που απαιτούνται από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση κέρδους 

ή ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά τον επανυπολογισμό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει και για τις 

ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.  

- Λογιστική αντιστάθμισης: Σύμφωνα με τις τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην τεκμηρίωση της 

αντιστάθμισης που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέσης 

αντιστάθμισης ή την έναρξη νέας σχέσης με την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αλλαγές που επιτρέπονται από τη 2η 

φάση τροποποιήσεων. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του αντισταθμιζόμενου κινδύνου 

για αναφορά σε ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισμός των στοιχείων αντιστάθμισης ή και 

των αντισταθμιζόμενων στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Ωστόσο, τυχόν 

επιπρόσθετη αναποτελεσματικότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.  

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» – Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής απόφασης 

ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας» 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την 

οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους 
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υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται 

επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου 

προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την 

παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 

Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει επεξηγηματικές 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων του ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο κατανομής 

των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου προγράμματος καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο 

Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες 

διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 

ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (par. 

8.6)”, ο Όμιλος και η Εταιρεία απαιτείται να τροποποιήσει ανάλογα τη λογιστική του πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 

Η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής 

πολιτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και 

λάθη» και συγκεκριμένα στις παρ. 14-22.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της ως άνω απόφασης στις οικονομικές 

τους καταστάσεις. Οι μεταβολές που θα προκύψουν από την ως άνω απόφαση αναμένεται να εφαρμοστούν το 

συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις ετήσιες περιόδους αναφοράς που λήγουν την ή μετά την 31η 

Δεκεμβρίου 2021. 

 

2.4.2 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και δεν 

έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο: 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν τις 

ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες εφαρμόζονται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ σε 

θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει τις παραγράφους Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1 ώστε να επιμετρήσει 

σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά  που αναφέρθηκαν από τη μητρική της, τα οποία 

είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 10% της 

παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας (δανειζόμενη) 

και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το 

δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την παρουσίαση της 

αποζημίωσης από τον εκμισθωτή για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο με σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση 

σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των  κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα 

μίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγμα.  

ΔΛΠ 41 Γεωργία Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην περιλαμβάνουν τις 

ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας την 

τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13. 
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ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -  Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 

στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης 

του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών 

των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης 

των παγίων.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» - Επαχθείς 

συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του κόστους 

εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

«το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της 

σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει 

επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 

απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο» 

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3)» με 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να 

αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να 

προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε 

μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση 

επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως 

ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

2.4.3 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και 

δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο: 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας και του Ομίλου  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην 

τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με την 

τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα δικαιώματα κατά 

την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης 

για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την οποία 

διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8. 

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές πολιτικές 

είναι σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύνανται 

να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση κάποιων 

συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με σημαντικές 

συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικά στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις 

χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο χρήσιμη 

στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη πληροφορία ή τη σύνοψη των 

διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για τις λογιστικές 

πολιτικές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη» - Ορισμός Λογιστικών 

εκτιμήσεων 

Την 12.2.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται 

σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα 

αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και 

υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης και 

δεδομένα. 

- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό από 

τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα δεδομένα 

ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με διόρθωση λάθους.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μισθώσεις» - Μειώσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 πέραν της 30 Ιουνίου 2021 

Την 31.3.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 σύμφωνα με 

την οποία παρέτεινε κατά ένα έτος τη δυνατότητα επιλογής εξαίρεσης (practical expedient) από τη διενέργεια της 
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αξιολόγησης του εάν οι αλλαγές στις καταβολές µισθωµάτων συνιστούν τροποποίηση της µίσθωσης. Η δυνατότητα 

αυτή είχε δοθεί με την τροποποίηση του προτύπου την 28.5.2020. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απριλίου 2021. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» - Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με στοιχεία ενεργητικού και 

υποχρεώσεων που προκύπτουν από συγκεκριμένη συναλλαγή 

Την 7.5.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την οποία 

περιόρισε το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αναγνώρισης σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου κατά την αρχική αναγνώριση 

στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται πλέον 

σε συναλλαγές που κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισόποσων φορολογητέων και 

εκπεστέων προσωρινών διαφορών. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 

 

2.5. Διορθώσεις λαθών -Αναμόρφωση των συγκριτικών οικονομικών πληροφοριών 

Διόρθωση λαθών 

Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου προέβη εντός της τρέχουσας χρήσης σε εφαρμογή των παραγράφων 41-

42 του ΔΛΠ 8, σχετικά με τη διόρθωση λαθών στις οικονομικές καταστάσεις. Διευκρινίζεται ότι η Διοίκηση, λόγω 

των συνθηκών σημαντικού βαθμού αβεβαιότητας, ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να 

συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, κατά τα έτη 2018 έως 2020, δεν  είχε διενεργήσει ελέγχους απομείωσης των 

περιουσιακών στοιχείων στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και δεν αναγνώρισε καμία 

σχετική ζημία επί αυτών.Η διοίκηση προχώρησε αναδρομικά από το 2018 στον έλεγχο απομείωσης των άυλων 

στοιχείων, επηρεάζοντας την έναρξη της συγκριτικής περιόδου, ήτοι από την 01/01/2020.  

Κατά τον έλεγχο απομείωσης εφαρμόστηκε η μέθοδος των  προεξοφλημένων ταμειακών ροών ενώ για τα σήματα 

εφαρμόστηκε η μέθοδος κεφαλαιοποίησης της ωφέλειας royalties. Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν 

αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Εταιρεία και τον Όμιλο κατά τα αντίστοιχα έτη και είναι οι 

εξής: 

 

 

 

Υπεραξία 2020 2019 2018

Μέσος ρυθμός αύξησης πωλήσεων επιχειρηματικού σχεδίου 3,7% 3,2% 1,3%

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 3,0% 3,0% 1,5%

Μέσο μικτό περιθώριο κέρδους 70,1% 70,2% 29,9%

Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία (προεξόφλησης)

10,2% (2021-2025)  

9,4% (2026 και μετά)

11,5% (2020-2024)  

10,6% (2025 και μετά)

13,1% (2019-2023)  

10,4% (2024 κι έπειτα)

Σήματα

Royalty rate 3,0% 3,5% 3,5%

Μέσος ρυθμός αύξησης πωλήσεων επιχειρηματικού σχεδίου 10,7% 10,4% 6,5%

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 3,0% 3,0% 3,0%

Μέσο μικτό περιθώριο κέρδους n/a n/a n/a

Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία (προεξόφλησης)

10,7% (2021-2025) 

9,9% (2026 και μετά)

12,0% (2020-2024)  

11,1% (2025 και μετά)

13,6% (2019-2023)  

10,9% (2024 και μετά)
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Από τον έλεγχο απομείωσης για τις χρήσεις αυτές, ο οποίος διενεργήθηκε το 2021, προέκυψε ζημία απομείωσης 

ποσού 7.359.885,46 ευρώ, επιβαρύνοντας τα ίδια κεφάλαια των συγκριτικών στοιχείων της 01/01/2020, κατά το 

ποσό 7.060.294,08 ευρώ . Αντίστοιχα αποθεματικά εύλογης αξίας, ποσού € 1.596.000, που αφορούσαν την υπεραξία 

των σημάτων, μεταφέρθηκαν σε όφελος των Ιδίων Κεφαλαίων. Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και των κονδυλίων που επηρεάστηκαν από τη διόρθωση του σχετικού λάθους: 

 

Αναμόρφωση των συγκριτικών οικονομικών πληροφοριών του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

 

 

 

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 01.01.2020 

 

 

 

2018

ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Υπεραξία 6.111.588,04 -6.111.588,04 0,00

Εμπορικό σήμα "Kerosun" 2.070.167,00 -1.070.167,00 1.000.000,00

Εμπορικό σήμα "Ιζολα" 214.008,21 -214.008,21 0,00

Σύνολο 8.395.763,25 -7.395.763,25 1.000.000,00

2019

ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Υπεραξία 6.111.588,04 -6.111.588,04 0,00

Εμπορικό σήμα "Kerosun" 2.070.167,00 -1.070.167,00 1.000.000,00

Εμπορικό σήμα "Ιζολα" 178.130,42 -178.130,42 0,00

Σύνολο 8.359.885,46 -7.359.885,46 1.000.000,00

2020

ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ

Υπεραξία 6.111.588,04 -6.111.588,04 0,00

Εμπορικό σήμα "Kerosun" 2.070.167,00 -1.070.167,00 1.000.000,00

Εμπορικό σήμα "Ιζολα" 142.252,63 -142.252,63 0,00

Σύνολο 8.324.007,67 -7.324.007,67 1.000.000,00

ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΥΛΩΝ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

2019

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.360.228,92 -7.359.885,46 1.000.343,46

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 10.183.950,67 -7.359.885,46 2.824.065,21

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 13.727.279,46 -7.359.885,46 6.367.394,00

Αποθεματικά εύλογης αξίας 1.603.132,90 -1.596.000,00 7.132,90

Κέρδη (ζημίες) εις νέον -67.615.774,27 -5.464.294,08 -73.080.068,35

Καθαρή θέση που αναλογεί στους Μετόχους της Μητρικής -37.298.414,49 -7.060.294,08 -44.358.708,57

Σύνολο καθαρής θέσης -37.564.615,04 -7.060.294,08 -44.624.909,12

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 641.615,00 -299.591,38 342.023,62

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων & Προβλέψεων 1.113.788,20 -299.591,38 814.196,82

Σύνολο υποχρεώσεων 51.291.894,50 -299.591,38 50.992.303,12

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 13.727.279,46 -7.359.885,46 6.367.394,00
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Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΥΛΩΝ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

2020

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.324.266,05 -7.324.261,79 1.000.004,26

Αναβαλλόμενη απαίτηση φόρου εισοδήματος 12.036,07 0,00 12.036,07

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.780.590,33 -7.324.261,79 2.456.328,54

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.361.083,25 -7.324.261,79 5.036.821,46

Αποθεματικά εύλογης αξίας 2.536.010,62 -1.596.000,00 940.010,62

Λοιπά αποθεματικά 1.489.503,24 0,00 1.489.503,24

Κέρδη (ζημίες) εις νέον -71.216.732,41 -5.437.220,09 -76.653.952,50

Καθαρή θέση που αναλογεί στους Μετόχους της Μητρικής -39.715.692,84 -7.033.220,09 -46.748.912,93

Δικαιώματα μειοψηφίας -289.079,20 0,00 -289.079,20

Σύνολο καθαρής θέσης -40.004.772,04 -7.033.220,09 -47.037.992,13

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 496.343,88 0,00 496.343,88

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 653.603,92 -291.041,70 362.562,22

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων & Προβλέψεων 1.311.545,81 -291.041,70 1.020.504,11

Σύνολο υποχρεώσεων 52.365.855,29 -291.041,70 52.074.813,59

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 12.361.083,25 -7.324.261,79 5.036.821,46

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΥΛΩΝ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

2020

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.324.265,90 -7.324.261,79 1.000.004,11

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 9.689.391,04 -7.324.261,79 2.365.129,25

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.087.815,79 -7.324.261,79 4.763.554,00

Αποθεματικά εύλογης αξίας 2.536.010,62 -1.596.000,00 940.010,62

Λοιπά αποθεματικά 1.481.658,46 0,00 1.481.658,46

Κέρδη (ζημίες) εις νέον -70.990.036,48 -5.437.220,09 -76.427.256,57

Καθαρή θέση που αναλογεί στους Μετόχους της Μητρικής -39.496.841,69 -7.033.220,09 -46.530.061,78

Σύνολο καθαρής θέσης -39.496.841,69 -7.033.220,09 -46.530.061,78

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 446.503,69 0,00 446.503,69

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 653.603,92 -291.041,70 362.562,22

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων & Προβλέψεων 1.261.705,62 -291.041,70 970.663,92

Σύνολο υποχρεώσεων 51.584.657,48 -291.041,70 51.293.615,78

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 12.087.815,79 -7.324.261,79 4.763.554,00
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Απόσπασμα Κατάστασης Αποτελεσμάτων 01.01‐31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων, 

την υιοθέτηση παραδοχών και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, 

αλλά και εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την προσδοκώμενη εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 

Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης, οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που 

έχει κάνει σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

3.1.1. Συνέχιση της δραστηριότητας 

Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 εκτίμησε ότι η κατάρτιση αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας είναι ορθή. 

Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 2.2 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3.1.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται ένδειξη απομείωσης τόσο της 

υπεραξίας όσο και της εύλογης αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων (σημάτων) που κατέχει. 

ΟΜΙΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΥΛΩΝ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

2020

Κόστος πωλήσεων -4.847.081,54 12.293,20 -4.834.788,34

Μικτό κέρδος 2.691.787,59 12.293,20 2.704.080,79

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -3.720.447,79 23.330,47 -3.697.117,32

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -1.296.199,99 35.623,67 -1.260.576,32

Καθαρά κέρδη / ζημίες προ φόρων -2.191.583,08 35.623,67 -2.155.959,41

Φόρος εισοδήματος -78.703,69 -8.549,68 -87.253,37

Καθαρά κέρδη / ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -2.270.286,77 27.073,99 -2.243.212,78

Καθαρά κέρδη / ζημίες μετά από φόρους -2.270.286,77 27.073,99 -2.243.212,78

Aναλογούντα στους μετόχους της Μητρικής -2.247.408,12 27.073,99 -2.220.334,13

Σύνολο -2.270.286,77 27.073,99 -2.243.212,78

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

ΛΑΘΟΥΣ ΑΥΛΩΝ

ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ 

2020

Κόστος πωλήσεων -1.516.430,63 1.529,86 -1.514.900,77

Μικτό κέρδος 811.864,69 1.529,86 813.394,55

Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως -1.810.017,53 10.175,28 -1.799.842,25

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -992.121,57 11.705,14 -980.416,43

Καθαρά κέρδη / ζημίες προ φόρων -1.116.370,62 11.705,14 -1.104.665,48

Φόρος εισοδήματος -74.268,05 -2.809,23 -77.077,28

Καθαρά κέρδη / ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -1.190.638,67 8.895,91 -1.181.742,76

Καθαρά κέρδη / ζημίες μετά από φόρους -1.190.638,67 8.895,91 -1.181.742,76
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Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζονται σύμφωνα με υπολογισμούς της 

αξίας χρήσεως (value in use), οι οποίοι απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων που σχετίζονται με μελλοντικά κέρδη και 

επιτόκια προεξόφλησης. 

3.1.3. Εύλογη αξία και ωφέλιμη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Ο Όμιλος προβαίνει περιοδικά σε εκτιμήσεις της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. Επίσης, ο 

Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων η οποία επαναξιολογείται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

3.1.4. Πρόβλεψη ρευστοποιήσιμης αξία των αποθεμάτων 

Η πρόβλεψη για την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων αποτελεί την εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση 

τα ιστορικά δεδομένα των πωλήσεων και την εκτίμηση της ποιότητας των αποθεμάτων, στο βαθμό που τα αποθέματα 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού θα πωληθούν κάτω του κόστους. 

3.1.5. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Διοίκηση εκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης σύμφωνα με κριτήρια όπως η πιστωτική της πολιτική, ενημέρωση 

από νομικούς συμβούλους αλλά και εκτιμήσεις επίδρασης άλλων παραγόντων σχετικά με την εισπραξιμότητα των 

απαιτήσεων.  

3.1.6. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι 

πιθανόν ότι φορολογικά κέρδη θα είναι μελλοντικά διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν οι ζημίες αυτές. Ο χρόνος 

πραγματοποίησης και το ύψος των κερδών αυτών, εκτιμάται από τη Διοίκηση. 

3.1.7. Φόρος εισοδήματος 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος, πραγματοποιούνται υποκειμενικές κρίσεις στο 

βαθμό που η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 

προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, 

οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος, τις προβλέψεις και τους αναβαλλόμενους φόρους, στη 

χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

 

4. Ενοποίηση 

 

4.1. Εταιρείες που περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση 

Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της («Ο Όμιλος») 

περιλαμβάνουν την 30η Ιουνίου 2021  τις ακόλουθες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες: 

 

Επωνυμία Εταιρείας Δραστηριότητα Έδρα 
Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Μέθοδος 

Ενοποίησης 

1. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS 

(A.S.P.) 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Παροχή υπηρεσιών ΕΛΛΑΔΑ 65% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

2. SINGER APPLIANCES BULGARIA OOD Εμπορική ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 80% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

3. G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. Εμπορική ΙΤΑΛΙΑ 99% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

4. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. Εμπορική ΙΤΑΛΙΑ 
(Έμμεση) 

34,65% 
ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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Δεν υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες με σημαντικό ποσοστό μη ελεγχουσών συμμετοχών. 

 

4.1.1. SINGER APPLIANCES BULGARIA O.O.D. 

Η εταιρεία συστήθηκε τον Απρίλιο του 2014 (Sofia Registry Agency Nο20140424133419/24.4.2014), με την 

επωνυμία SINGER APPLIANCES BULGARIA OOD. Η εταιρεία έχει ως έδρα την Σόφια Βουλγαρίας (Sofia 1407, 

region Sofia (capital) Metropolitan municipality, district Lozenets, 80-82, CherniVrah Blvd). Η θυγατρική 

δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της εμπορίας πάσης φύσεως ηλεκτρικών συσκευών οικιακής ή και 

επαγγελματικής χρήσεως και ανταλλακτικών – εξαρτημάτων αυτών και εμπορίας ραπτομηχανών και 

πλεκτομηχανών και εξαρτημάτων – ανταλλακτικών αυτών. Η θυγατρική εταιρεία από τον Μάιο του 2014 είναι 

αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων «Singer» στην Βουλγαρία. 

 

4.1.2. APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS (A.S.P. Α.Ε.) 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2006 (ΦΕΚ 1756-10/03/2006 με την επωνυμία “APPLICATIONS SERVICE 

PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. Η έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αιγάλεω, (οδός Κηφισού 6, Τ.Κ. 

12242). Η Εταιρεία είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αριθμό 

60218/01ΔΤ/Β/06/47(08) (ΓΕΜΗ 006791401000). Η Εταιρεία ασχολείται κυρίως με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και 

εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για πάσης φύσεως εφαρμογές. 

 

4.1.3. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 21 Μαρτίου 2016 (Registro Del le Imprese Di Milano al N.°13887 Serie1T) με την 

επωνυμία “TOYOTOMI ITALIA S.R.L.”. Η εταιρεία έχει ως έδρα την Ιταλία (Via Lazzaretto 19 TK 201 24 Milano, 

Italia). Η Εταιρεία ασχολείται κυρίως με την εισαγωγή, χονδρική πώληση χρήσης κλιματιστικών καθώς και των 

πάσης φύσεως αναλωσίμων και ανταλλακτικών τους. 

 

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

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2004 (Registro Del le Imprese Di Milano MI/RI/PRA/2004/000300484/20-

10-2004) με την επωνυμία “G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L.”. Η εταιρεία έχει ως έδρα την Ιταλία (Via 

Lazzaretto 19, 201 24, Milano, Italia). Η Εταιρεία δραστηριοποιούνταν κυρίως με την εισαγωγή, χονδρική πώληση 

χρήσης κλιματιστικών καθώς και των πάσης φύσεως αναλωσίμων και ανταλλακτικών τους. 

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η θυγατρική διέκοψε τις δραστηριότητές της και 

τέθηκε σε εκκαθάριση την 15.12.2016. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της παρουσιάζονται στις ρευστοποιήσιμες αξίες τους, με τις οποίες 

συμμετέχουν στις παρούσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2021 με τα κατωτέρω ποσά: 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου: Ged Toyotomi Italia Srl

01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 0,00 0,00

Κόστος Πωλήσεων 0,00 0,00

Μικτές (ζημίες) 0,00 0,00

Άλλα έσοδα 36.884,73 344,70

Άλλα έξοδα 0,00 -24.210,68

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 36.884,73 -23.865,98

Χρηματοοικονομικό κόστος -316,83 -433,80

Ζημίες προ φόρων 36.567,90 -24.299,78
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4.2. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχερήσεις (στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής) 

 

 

 

Η κίνηση των επενδύσεων της Μητρικής σε θυγατρικές επιχειρήσεις είχε ως ακολούθως: 

 

 

4.3. Επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς επιχερήσεις 

Τον Μάρτιο του 2016 η κατά 99% θυγατρική G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. συμμετείχε στη σύσταση 

συγγενούς επιχείρησης με την επωνυμία TOYOTOMI ITALIA S.R.L., με ποσοστό συμμετοχής 35%, κόστους 

κτήσεως 70.000 ευρώ, επί συνολικού ύψους εταιρικού κεφαλαίου 200.000 ευρώ. Η Διοίκηση και ο έλεγχος των 

δικαιωμάτων (65%) ανήκει στο βασικό προμηθευτή της δραστηριότητας κλιματισμού Toyotomi. Η συγγενής 

επιχείρηση ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης, με ποσοστό 34,65%. 

Στις χρήσεις 2019 - 2017, η κατά 99% θυγατρική G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. προχώρησε στην αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου της συγγενούς, δια κεφαλαιοποιήσεως ισόποσων εμπορικών απαιτήσεων της. 

Η κίνηση των επενδύσεων της Μητρικής σε συγγενείς επιχειρήσεις είχε ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε ευρώ

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία στη λήξη της περιόδου: Ged Toyotomi Italia Srl

30.06.2021 31.12.2020

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 150.388,69 62.275,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 51.081,08 86.511,37

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 23,65 23,65

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 201.493,42 148.810,02

Προμηθευτές 24.738,23 125.992,92

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 13.440,00 13.314,75

Χρηματοδοτήσεις εκχωρημένων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής 6.002,88 6.002,88

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 130.675,16 130.876,94

Σύνολο υποχρεώσεων 174.856,27 276.187,49

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία στη λήξη της περιόδου: 26.637,15 -127.377,47

Ποσά σε ευρώ

30η Iουνίου 2021 31η Δεκεμβρίου 2020

Αξία Κτήσεως Απομείωση Καθαρή Αξία Αξία Κτήσεως Απομείωση Καθαρή Αξία

SSM AE (πρώην ΑΦΟΙ Β. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΒΕΕ) 7.004.480,00 7.004.480,00 0,00 7.004.480,00 7.004.480,00 0,00

SINGER APPLIANCES BULGARIA OOD 1.636,16 1.636,16 0,00 1.636,16 0,00 1.636,16

APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS ΑΕ 78.000,00 78.000,00 0,00 78.000,00 78.000,00 0,00

G.E.D. TOYOTOMI ITALIA SRL 1.762.197,16 1.762.197,16 0,00 1.762.197,16 1.762.197,16 0,00

DELTA DOMESTIC APPLIANCES ΑΕ (DDA AE) 1.486.378,97 1.486.378,97 0,00 1.486.378,97 1.486.378,97 0,00

Σύνολο 10.332.692,29 10.332.692,29 0,00 10.332.692,29 10.331.056,13 1.636,16

Ποσά σε ευρώ
Η Εταιρεία

30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης 1.636,16 1.636,16

Απομείωση αξίας επενδύσεων σε θυγατρικές -1.636,16 0,00

Υπόλοιπο λήξεως 0,00 1.636,16
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Τα αποτελέσματα της Συγγενούς την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είχαν ως ακολούθως: 

 

 

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της συγγενούς στη λήξη της τρέχουσας περιόδου και της συγκριτικής χρήσεως 

είχαν ως ακολούθως: 

 

 

 

 

4.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου 

Ο Όμιλος εξετάζει την εκκαθάριση και λύση των κατωτέρω αδρανών θυγατρικών, από την οποία δεν θα προκύψει 

καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Λόγω του γεγονότος αυτού, ο Όμιλος κατατάσσει τις συμμετοχές 

αυτές στους Συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος. 

 

4.4.1. «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

Η Μητρική εταιρεία συμμετέχει κατά ποσοστό 95% στην ως ομόρρυθμος εταίρος στην εταιρεία «ΣΠΥΡΟΣ 

ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κόστους κτήσεως ευρώ 2.850,01 ολοσχερώς απομειωμένη σε προηγούμενη χρήση. 

Αντικείμενο της ομόρρυθμου εταιρείας ήταν η εμπορία ανταλλακτικών και η παροχή υπηρεσιών service στις 

συσκευές οικιακής χρήσεως που De’Longhi των οποίων την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή είχε η πρώην 

«VELL INTERNATIONAL GROUP Α.Ε.Ε.Η.Σ.». Σήμερα, η ομόρρυθμη εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια, λόγω της 

προ ετών διακοπής της εμπορικής σχέσης μεταξύ της Μητρικής εταιρείας με τον ιταλικό οίκο De’Longhi και δεν 

ασκεί καμία δραστηριότητα, ούτε απασχολεί προσωπικό. 

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος

30.06.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης 75.681,00 76.567,00

Συμμετοχή στο κεφάλαιο συγγενούς εταιρείας 0,00 0,00

Συμμετοχή στα κέρδη / (ζημίες) συγγενών επιχειρήσεων 74.707,69 -886,00

Υπόλοιπο λήξεως 150.388,69 75.681,00

Ποσά σε ευρώ
Συγγενής Εταιρεία

Συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Κύκλος εργασιών 4.381.382,58 1.975.094,11

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 147.379,63 13.120,38

Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων χρήσης μετά από φόρους 147.379,63 13.120,38

Ποσά σε ευρώ
Συγγενής Εταιρεία

Συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 30.06.2021 31.12.2020

Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 27.966,38 90.692,43

Στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 6.805.318,13 7.003.907,07

Σύνολο Ενεργητικού 6.833.284,51 7.094.599,50

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις 82.861,84 87.480,48

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.316.400,48 6.788.703,45

Σύνολο Υποχρεώσεων 6.399.262,32 6.876.183,93

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 434.022,19 218.415,57

Συμμετοχή του Ομίλου στην λογιστική αξία της συγγενούς εταιρείας 150.388,69 75.681,00
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Δεν υπάρχουν συναλλαγές με την ως άνω θυγατρική κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη περίοδο. 

Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις της Μητρικής και του Ομίλου από την ως άνω θυγατρική, οι οποίες είναι ολοσχερώς 

απομειωμένες σε προηγούμενες χρήσεις, αναλύονται στις στη Σημείωση 11 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων 

μερών». 

4.4.2. «SC DELTA HOTELIA ROMANIA SRL» 

Η Μητρική εταιρεία συμμετέχει (μέσω της κατά 100% απορροφηθείσας στη χρήση 2012 θυγατρικής εταιρείας 

"DELTA HOTELIA A.E.) ως μοναδικός εταίρος στην εταιρεία «DELTA HOTELIA ROMANIA SRL», κόστους 

κτήσεως 3.000 ευρώ, με έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας, ολοσχερώς απομειωμένη σε προηγούμενη χρήση. Η 

οποία έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της, από την 25η Μαΐου 2009, δεν ασκεί καμία δραστηριότητα και δεν 

απασχολεί προσωπικό. 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές και υπόλοιπα με την ως άνω θυγατρική κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση. 

 

 

5. Ενσώματα Πάγια 

 

5.1  Μεταβολές των ενσωμάτων παγίων του Ομίλου 

 

Ποσά σε ευρώ

Ποσά τρέχουσας χρήσης
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2021 430.000,00 1.169.400,02 760.703,69 405.332,70 1.959.771,49 4.725.207,90

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 10.000,00 75.912,97 0,00 0,00 0,00 85.912,97

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 219,31 0,00 6.877,02 7.096,33

Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων

κατεχόμενων με συμβάσεις μίσθωσης
0,00 0,00 0,00 21.130,64 0,00 21.130,64

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.413,30 -42.413,30

Αποναγνώριση περιουσιακών στοιχείων

κατεχόμενων με συμβάσεις μίσθωσης
0,00 0,00 0,00 -60.599,55 0,00 -60.599,55

Σύνολο 30.06.2021 (α) 440.000,00 1.245.312,99 760.923,00 365.863,79 1.924.235,21 4.736.334,99

Αποσβέσεις 1.1.2021 0,00 362.309,05 760.050,16 341.822,59 1.945.868,66 3.410.050,46

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0,00 23.003,93 0,00 0,00 0,00 23.003,93

Προσθήκες περιόδου 0,00 18.696,17 260,55 30.547,26 4.410,02 53.914,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.412,55 -42.412,55

Μειώσεις αποναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων

κατεχόμενων με συμβάσεις μίσθωσης
0,00 0,00 0,00 -60.599,55 0,00 -60.599,55

Σύνολο 30.06.2021 (β) 0,00 404.009,15 760.310,71 311.770,30 1.907.866,13 3.383.956,29

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2021 (α)-(β) 440.000,00 841.303,84 612,29 54.093,49 16.369,08 1.352.378,69
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5.2 Εμπράγματα βάρη επί των ενσωμάτων παγίων του Ομίλου (‘εχει μπει από 31/12/21) 

 

Επί του ακινήτου της εταιρείας που προήρθε από την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας «SSM 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» υφίσταται την 30η 

Ιουνίου 2021 (και την 31η Δεκεμβρίου 2020) προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Κύπρου (η οποία περιήλθε 

στην Τράπεζας Πειραιώς) ύψους 1.500.000 ευρώ προς εξασφάλιση εγγύησης που είχε παράσχει η θυγατρική υπέρ 

της μητρικής.  

 

5.3 Μεταβολές των ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας 

 

Ποσά σε ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσης
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2020 430.000,00 1.613.149,52 760.703,69 432.324,62 1.965.455,98 5.201.633,81

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 5.045,18 5.045,18

Μειώσεις περιόδου 0,00 -443.749,50 0,00 -26.991,92 -10.729,67 -481.471,09

Σύνολο 31.12.2020 (α) 430.000,00 1.169.400,02 760.703,69 405.332,70 1.959.771,49 4.725.207,90

Αποσβέσεις 1.1.2020 0,00 549.092,87 755.732,76 285.986,12 1.941.856,38 3.532.668,13

Προσθήκες περιόδου 0,00 183.007,43 4.317,40 79.628,68 12.728,70 279.682,21

Μειώσεις περιόδου 0,00 -369.791,25 0,00 -23.792,21 -8.716,42 -402.299,88

Σύνολο 31.12.2020(β) 0,00 362.309,05 760.050,16 341.822,59 1.945.868,66 3.410.050,46

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2020(α)-(β) 430.000,00 807.090,97 653,53 63.510,11 13.902,83 1.315.157,44

Ποσά σε ευρώ

Ποσά τρέχουσας χρήσεως
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσει

ς Κτιρίων

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2021 430.000,00 1.169.400,00 760.703,69 405.332,70 1.939.132,95 4.704.569,34

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 10.000,00 75.912,97 0,00 0,00 0,00 85.912,97

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 219,31 0,00 5.925,56 6.144,87

Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων

με συμβάσεις μίσθωσης
0,00 0,00 0,00 21.130,64 0,00 21.130,64

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.413,30 -42.413,30

Αποναγνώριση περιουσιακών στοιχείων

κατεχόμενων με συμβάσεις μίσθωσης
0,00 0,00 0,00 -60.599,55 0,00 -60.599,55

Σύνολο 30.06.2021(α) 440.000,00 1.245.312,97 760.923,00 365.863,79 1.902.645,21 4.714.744,97

Αποσβέσεις 1.1.2021 0,00 362.309,03 760.050,16 341.822,62 1.927.035,73 3.391.217,54

Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0,00 23.003,93 0,00 0,00 0,00 23.003,93

Προσθήκες περιόδου 0,00 18.696,17 260,54 30.547,26 3.457,48 52.961,45

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.412,55 -42.412,55

Μειώσεις αποναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων

κατεχόμενων με συμβάσεις μίσθωσης
0,00 0,00 0,00 -60.599,55 0,00 -60.599,55

Σύνολο 30.06.2021 (β) 0,00 404.009,13 760.310,70 311.770,33 1.888.080,66 3.364.170,82

Αναπόσβεστη Αξία 30.06.2021 (α)-(β) 440.000,00 841.303,84 612,30 54.093,46 14.564,55 1.350.574,14
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5.4 Ενσώματα πάγια της Εταιρείας (και του Ομίλου) με συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 

 

 

Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 30.06.2021, τα ακόλουθα πάγια, τα οποία αναγνωρίστηκαν την 01.01.2019 κατά 

την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (βλ. σημείωση 2.4.3) και περιλαμβάνονται μεταξύ των ενσωμάτων παγίων, 

κατέχονται βάσει συμβάσεων μίσθωσης: 

 

 

 

Στη λήξη της προηγούμενης χρήσεως 2020, τα ενσώματα πάγια που κατέχονταν βάσει συμβάσεων μισθώσεων, 

περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα (για την Εταιρεία και τον Όμιλο). 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
Γήπεδα - 

Οικόπεδα

Κτίρια / 

Εγκαταστάσει

ς Κτιρίων

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

Αποσβέσιμη Αξία 1.1.2020 0,00 455.149,50 760.321,45 191.435,24 1.475.910,30 2.882.816,49

Επίδραση λόγω συγχώνευσης 430.000,00 1.158.000,00 382,24 213.897,46 458.177,47 2.260.457,17

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 5.045,18 5.045,18

Μειώσεις περιόδου 0,00 -443.749,50 0,00 0,00 0,00 -443.749,50

Σύνολο 31.12.2020 (α) 430.000,00 1.169.400,00 760.703,69 405.332,70 1.939.132,95 4.704.569,34

Αποσβέσεις 1.1.2020 0,00 233.274,74 755.369,01 173.602,49 1.462.652,74 2.624.898,98

Επίδραση λόγω συγχώνευσης 0,00 339.212,08 371,30 142.403,92 455.897,05 937.884,35

Προσθήκες περιόδου 0,00 159.613,46 4.309,85 25.816,21 8.485,94 198.225,46

Μειώσεις περιόδου 0,00 -369.791,25 0,00 0,00 0,00 -369.791,25

Σύνολο 31.12.2020 (β) 0,00 362.309,03 760.050,16 341.822,62 1.927.035,73 3.391.217,54

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2020 (α)-(β) 430.000,00 807.090,97 653,53 63.510,08 12.097,22 1.313.351,80

Ποσά σε ευρώ O ΄Ομιλος (και η 

Εταιρεία)

Ποσά τρέχουσας χρήσης Μεταφορικά μέσα

Αποσβέσιμη αξία 165.218,49

Σωρευμένες αποσβέσεις -112.257,63

Υπόλοιπο στη λήξη της περιόδου 52.960,86

Ποσά σε ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσης Μεταφορικά μέσα

Αποσβέσιμη αξία 203.892,73

Σωρευμένες αποσβέσεις -141.677,54

Υπόλοιπο στη λήξη της περιόδου 62.215,19

Ο Όμιλος [και η 

Εταιρεία]
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

6.1. Μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

Ποσά τρέχουσας χρήσης
Σήματα

Λογισμικά Η/Υ 

& Λοιπά Άυλα
Σύνολο

Αποσβέσιμη / Απομειώσιμη αξία 1.1.2021 1.000.000,00 1.156.074,88 2.156.074,88

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 30.06.2021(α) 1.000.000,00 1.156.074,88 2.156.074,88

Αποσβέσεις / Απομειώσεις την 1.1.2021 0,00 1.156.070,62 1.156.070,62

Επίδραση λόγω συγχώνευσης 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 30.06.2021 (β) 0,00 1.156.070,62 1.156.070,62

Καθαρή Αξία την 30.06.2021 (α) - (β) 1.000.000,00 4,26 1.000.004,26

Ποσά σε ευρώ

Ποσά προηγούμενης χρήσης
Σήματα

Λογισμικά Η/Υ 

& Λοιπά Άυλα
Σύνολο

Αποσβέσιμη / Απομειώσιμη αξία 1.1.2020 1.000.000,00 1.156.074,88 2.156.074,88

Επίδραση λόγω συγχώνευσης 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 31.12.2020 (α) 1.000.000,00 1.156.074,88 2.156.074,88

Αποσβέσεις / Απομειώσεις την 1.1.2020 0,00 1.155.731,42 1.155.731,42

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 339,20 339,20

Σύνολο 31.12.2020 (β) 0,00 1.156.070,62 1.156.070,62

Καθαρή Αξία την 31.12.2020 (α) - (β) 1.000.000,00 4,26 1.000.004,26
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6.2. Μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 

 

 

 

7. Χρηματοοικονομικά μέσα και εύλογη αξία 

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την ακόλουθη ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία 

ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 

εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

Επίπεδο 3: Τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη 

αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων επιμέτρησης της εύλογης αξίας 1 και 2, 

ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξαν μεταβολές στις τεχνικές επιμέτρησης. 

 

Η εύλογη αξία των ακόλουθων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προσεγγίζει τη 

λογιστική τους αξία: 

- Πελάτες, προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

- Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων, ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 

- Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και μεταβατικοί λογαριασμοί 

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου (και της Εταιρείας) αναλύονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες  

 

Ποσά σε ευρώ

Λογισμικά Η/Υ & Λοιπά Άυλα 30.06.2021 31.12.2020

Αποσβέσιμη / Απομειώσιμη αξία στην έναρξη της χρήσεως 2.040.857,89 633.096,92

Επίδραση λόγω συγχώνευσης 0,00 1.407.760,97

Αγορές περιόδου 0,00 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Απομείωση περιόδου * 0,00 0,00

Σύνολο στη λήξη της χρήσεως (α) 2.040.857,89 2.040.857,89

Αποσβέσεις / Απομειώσεις στην έναρξη της χρήσεως 1.040.853,78 632.753,61

Επίδραση λόγω συγχώνευσης 0,00 407.760,97

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 339,20

Απομείωση περιόδου * 0,00 0,00

Σύνολο στη λήξη της χρήσεως (β) 1.040.853,78 1.040.853,78

Αναπόσβεστη Αξία στη λήξη της χρήσεως (α) - (β) 1.000.004,11 1.000.004,11
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Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ιεραρχία της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: 

 

 

 

8. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 

 

9. Μετοχικό κεφάλαιο, Διαφορά υπέρ το άρτιο, Ίδιες μετοχές 

 

9.1. Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο 

Την 30.06.2021 (και την 31.12.2020) το σύνολο των ονομαστικών κοινών μετοχών που είχαν εκδοθεί είναι 

77.126.446, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστη. 

Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

 

10. Δανεισμός 

Η εύλογη αξία του Δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου προσεγγίζει αυτή των οικονομικών καταστάσεων. 

Πληροφορίες σχετικά με τις εξασφαλίσεις σε εγγύηση του Δανεισμού του Ομίλου και της Εταιρείας, παρατίθενται στη 

Σημείωση 14 της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος [και η Εταιρεία]

30η Ιουνίου 2021 (και 31.12.2020)

% Αξία κτήσεως Απομείωση Καθαρή Αξία

Συμμετοχικοί τίτλοι:

ΣΠ ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 100% 2.850,01 -2.850,01 0,00

SC DELTA HOTELIA ROMANIA SRL 100% 3.000,00 -3.000,00 0,00

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ "ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ" ΕΥΤΑΑΕ 1,1% 184.176,00 -184.176,00 0,00

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ HOLDING AE 10% 32.000,00 0,00 32.000,00

Σύνολο 222.026,01 -190.026,01 32.000,00

Συμμετοχικοί τίτλοι στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης συνολικού εισοδήματος

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος [και η Εταιρεία]

Λογιστική αξία Εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία

Ιεραρχία εύλογης αξίας 30.06.2021 30.06.2021 31.12.2020 31.12.2020

Συμμετοχικοί τίτλοι στην εύλογη αξία 

μέσω συνολικών εισοδημάτων
Επίπεδο 3 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Λοιπά χρεόγραφα στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων χρήσεως
Επίπεδο 1 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο λήξης 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Ταμείο 4.521,13 4.907,51 4.495,43 4.881,81

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 95.422,91 72.945,19 94.754,10 71.005,48

Υπόλοιπο λήξης 99.944,04 77.852,70 99.249,53 75.887,29
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10.1. Ανάλυση δανειακών υποχρεώσεων 

 

 

 

(i): Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2021 (ποσού 6.066.315,59 ευρώ) 

ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σύμφωνα με το ΔΛΠ 1, λόγω μη τήρησης των όρων των σχετικών 

συμβάσεων. 

(ii): Οι χρηματοδοτήσεις εκχωρημένων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής την 30.06.2021 (ποσού 3.031.157,37  για 

τον Όμιλο και ποσού  3.025.154,49 για την εταιρεία) ταξινομήθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, λόγω μη 

τήρησης των όρων των σχετικών συμβάσεων. 

(iii): Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2021 (ποσού 

1.956.848,83 ευρώ) ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μετά από την καταγγελία της μίσθωσης λόγω 

ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

(iv): Η υποχρέωση εγγυητικής επιστολής του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2021 (ποσού 1.292.954,60 ευρώ) 

ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις λόγω κατάπτωσης της. 

 

 

 

10.2. Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 

 

Οι υποχρεώσεις μίσθωσης της Εταιρείας (και του Ομίλου) στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως 30.06.2021 έχουν 

αναγνωριστεί σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 . 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων στον Ισολογισμό, το χρηματοοικονομικό κόστος και το χρεολύσιο των 

πληρωτέων μισθωμάτων κατανεμήθηκε ως εξής: 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μακροπροθέσμων δανείων (i) 6.066.315,59 6.073.907,65 6.066.315,59 6.073.907,65

Υποχρεώσεις από συμβάσεις Βραχυπρόθεσμων δανείων 9.398.243,77 9.321.530,15 9.384.803,79 9.308.215,40

Χρηματοδοτήσεις εκχωρημένων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής (ii) 3.031.157,37 3.039.041,65 3.025.154,49 3.033.038,77

Υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου (iii) 1.956.848,83 1.956.848,83 1.956.848,83 1.956.848,83

Υποχρέωση εγγυητικής επιστολής (iv) 1.292.954,60 1.292.954,60 1.292.954,60 1.292.954,60

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 21.745.520,16 21.684.282,88 21.726.077,30 21.664.965,25

Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος (και η Εταιρεία)

30.06.2021 Κεφάλαιο Χρηματοδοτικό κόστος Καταβλητέα μισθώματα

Έως 1 έτος 39.930,60 1.416,68 41.347,28

Από 2 έως 5 έτη 15.456,65 891,09 16.347,74

Περισσότερα από 5 έτη 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο λήξης 55.387,25 2.307,77 57.695,02

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος (και η Εταιρεία)

31.12.2020 Κεφάλαιο Χρηματοδοτικό κόστος Καταβλητέα μισθώματα

Έως 1 έτος 53.830,79 1.775,96 55.606,75

Από 2 έως 5 έτη 11.598,01 196,71 11.794,72

Υπόλοιπο λήξης 65.428,81 1.972,67 67.401,47
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11. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

 

11.1. Συναλλαγές και Υπόλοιπα της Μητρικής εταιρείας με τις θυγατρικές της που συμμετέχουν στην ενοποίηση: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ
Η Εταιρεία

Ενοποιούμενη θυγατρική Περιγραφή συναλλαγής 30.06.2021 30.06.2020

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.Ε. Παροχή Υπηρεσιών 0,00 422.518,24

SSM Α.Ε.Ε Παροχή Υπηρεσιών 0,00 19.599,46

Σύνολο 0,00 442.117,70

SSM Α.Ε.Ε Έσοδα από εκμισθώσεις 0,00 45.239,57

ASP Α.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 2.610,00 2.571,42

DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 0,00 118.759,31

Σύνολο 2.610,00 166.570,30

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

ASP Α.Ε. Λήψη Υπηρεσιών 35.982,00 35.982,00

Σύνολο 35.982,00 35.982,00

SSM Α.Ε.Ε Έξοδα από εκμισθώσεις 0,00 5.100,00

Σύνολο 0,00 5.100,00

Ποσά σε ευρώ
Η Εταιρεία

Ενοποιούμενη θυγατρική Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Πελάτες - Αρχική απαίτηση 3.485.278,94 3.485.278,94

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Πελάτες - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -3.485.278,94 -3.485.278,94

Τελική αξία 0,00 0,00

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

SINGER APPLIANCES BULGARIA LTD Πελάτες - Αρχική απαίτηση 411.249,46 411.249,46

SINGER APPLIANCES BULGARIA LTD Πελάτες - Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες -411.249,46 -411.249,46

Τελική αξία 0,00 0,00

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

ASP Α.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Αρχική απαίτηση 38.323,09 80.236,81

ASP Α.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -38.323,09 -79.348,81

Τελική αξία 0,00 888,00

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 21.561,41 0,00

GED TOYOTOMI ITALIA SRL Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -21.561,41 0,00

Τελική αξία 0,00 0,00
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11.2. Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη της Διοίκησης και Βασικά διευθυντικά στελέχη 

 

 

 

Αναφορικά με τις απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης, αυτές αφορούν σε προκαταβολές 

έναντι αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών. 

 

 

 

11.3. Συναλλαγές και υπόλοιπα της Εταιρείας (και του Ομίλου) με άλλα συνδεδεμένα μέρη: 

 

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις (πλην της θυγατρικής ΣΠ. Τασόγλου & Σια Ο.Ε. και της συγγενούς TOYOTOMI ITALIA 

SRL) συνδέονται με την Μητρική εταιρεία και τον Όμιλο λόγω συμμετοχής συνδεμένων προσώπων στη διοίκηση ή 

στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών. 

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα Περιγραφή συναλλαγής 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Πωλήσεις 47,78 198,37 47,78 0,00

Σύνολο 47,78 198,37 47,78 0,00

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Αμοιβές και έξοδα 305.221,12 226.320,23 305.221,12 140.153,93

Σύνολο 305.221,12 226.320,23 305.221,12 140.153,93

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Πελάτες 10.364,98 13.752,36 10.364,98 13.752,36

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Προκαταβολές έναντι αμοιβών 19.229,15 59.298,28 19.229,15 59.298,28

Σύνολο 29.594,13 73.050,64 29.594,13 73.050,64

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις σε:

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Άλλες υποχρεώσεις 59.828,06 61.997,16 59.828,06 61.997,16

Σύνολο 59.828,06 61.997,16 59.828,06 61.997,16
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Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Περιγραφή συναλλαγής 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020 1.1 - 30.06.20211.1 - 30.06.2020

Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών προς:

TOYOTOMI ITALIA SRL Πώληση αποθεμάτων 30,00 60,00 30,00 0,00

CAPO DI CORFU Α.Ε. Πώληση αποθεμάτων 6.628,78 185,44 6.628,78 0,00

PROHOTEL Α.Ε. Πώληση αποθεμάτων 0,00 117,00 0,00 0,00

LA GROTTA VERDE ΑΕ Πώληση αποθεμάτων 1.028,13 282,38 1.028,13 0,00

PELEKAS MONASTERY ΑΕ Πώληση αποθεμάτων 6.241,80 141,00 6.241,80 0,00

Σύνολο 13.928,71 785,82 13.928,71 0,00

TOYOTOMI ITALIA SRL Παροχή Υπηρεσιών 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

Σύνολο 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

CAPO DI CORFU Α.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

PROHOTEL Α.Ε. Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

LA GROTTA VERDE ΑΕ Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

PELEKAS MONASTERY ΑΕ Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

MAYOR HOSPITALITY MANAGMENT A.E. Έσοδα από εκμισθώσεις 1.528,32 1.505,76 1.528,32 1.505,76

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Έσοδα από εκμισθώσεις 2.654,46 2.654,46 2.654,46 2.654,46

Σύνολο 10.296,06 10.183,26 10.296,06 10.183,26

Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από:

TOYOTOMI ITALIA SRL Αγορά αποθεμάτων 172.905,66 15.913,61 172.905,66 0,00

Σύνολο 172.905,66 15.913,61 172.905,66 0,00

PROHOTEL Α.Ε. Λήψη υπηρεσιών 52,33 0,00 52,33 0,00

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λήψη υπηρεσιών 6.334,87 5.970,91 6.334,87 0,00

Σύνολο 6.387,20 5.970,91 6.387,20 0,00

Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

TOYOTOMI ITALIA SRL Πελάτες 96.081,08 59.372,34 45.000,00 8.291,26

Σύνολο 96.081,08 59.372,34 45.000,00 8.291,26

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις σε:

CAPO DI CORFU Α.Ε. Λοιπές υποχρεώσεις 1.470.882,75 1.475.569,66 1.470.882,75 1.475.569,66

PROHOTEL Α.Ε. Λοιπές υποχρεώσεις 651.562,04 651.977,05 651.562,04 651.977,05

LA GROTTA VERDE ΑΕ Λοιπές υποχρεώσεις 1.388.453,81 1.389.902,16 1.388.453,81 1.389.902,16

PELEKAS MONASTERY ΑΕ Λοιπές υποχρεώσεις 358.503,50 359.271,21 358.503,50 359.271,21

MAYOR HOSPITALITY MANAGMENT A.E. Λοιπές υποχρεώσεις 1.231.770,53 1.249.025,13 1.231.770,53 1.249.025,13

TOYOTOMI ITALIA SRL Λοιπές υποχρεώσεις 179.902,56 22.973,65 179.902,56 22.973,65

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές υποχρεώσεις 7.855,24 0,00 7.855,24 0,00

Σύνολο 5.288.930,43 5.148.718,86 5.288.930,43 5.148.718,86
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Ποσά σε ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Περιγραφή υπολοίπου 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις από:

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πελάτες - Αρχική απαίτηση 230.500,90 230.500,90 230.500,90 230.500,90

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Πελάτες - Πρόβλεψη επισφάλειας -230.500,90 -230.500,90 -230.500,90 -230.500,90

Τελική αξία 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Αρχική απαίτηση 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη επισφάλειας -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00

Τελική αξία 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Πελάτες - Αρχική απαίτηση 33.682,46 29.832,47 33.682,46 29.832,47

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Πελάτες - Πρόβλεψη επισφάλειας -26.106,47 -24.384,92 -26.106,47 -29.832,47

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις - Αρχική απαίτηση 13.019,78 13.019,78 13.019,78 13.019,78

Λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις - Πρόβλεψη επισφάλειας -13.019,78 -13.019,78 -13.019,78 -13.019,78

Τελική αξία 7.575,99 5.447,55 7.575,99 0,00
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12. Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας 

Οι Τομείς δραστηριότητας καθορίζονται με βάση τη δομή του Ομίλου ανά θυγατρική εταιρεία. 

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τομείς που επισκοπούνται από τους υπευθύνους του Ομίλου και εξετάζονται από τη Διοίκηση για τη λήψη 

οικονομικών αποφάσεων. 

 

12.1. Αποτελέσματα λειτουργικών τομέων 

 

 

 

 

  

 

 

Ποσά σε ευρώ

1η Ιανουαρίου - 30η Ιουνίου 2021

ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DDA SSM ASP
GED TOYOTOMI 

ITALIA
SINGER BULGARIA Συναλλαγές Ομίλου Σύνολο

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 3.570.989,03 0,00 0,00 92.742,00 0,00 0,00 0,00 3.663.731,03

Μείον: Συναλλαγές μεταξύ τομέων 0,00 0,00 0,00 -35.982,00 0,00 0,00 0,00 -35.982,00

Κύκλος Εργασιών από εξωτερικούς πελάτες 3.570.989,03 0,00 0,00 56.760,00 0,00 0,00 0,00 3.627.749,03

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και 

προβλέψεων απομείωσης κυκλοφορούντος ενεργητικού

-340.409,85 0,00 0,00 -45.019,27 36.884,73 -23.809,89 10,67 -372.343,61

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
-571.345,84 0,00 0,00 -46.940,35 75.623,32 -20.431,80 -19.453,64 -582.548,30

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
-624.307,31 0,00 0,00 -47.279,77 75.623,32 -21.044,93 -19.453,64 -636.462,32

Χρηματοοικονομικό & επενδυτικό κόστος (συνολικό) -773.676,79 0,00 0,00 -49,40 -316,83 -151,44 76.343,85 -697.850,61

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -1.397.984,10 0,00 0,00 -47.329,16 75.306,49 -21.196,37 56.890,21 -1.334.312,92

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους -1.360.624,51 0,00 0,00 -47.974,47 75.306,49 -21.196,37 56.890,21 -1.297.598,64
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Ποσά σε ευρώ

ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ DDA SSM ASP
GED TOYOTOMI 

ITALIA
SINGER BULGARIA Συναλλαγές Ομίλου Σύνολο

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 492.703,52 2.723.712,80 183.232,93 93.942,00 0,00 44.331,47 0,00 3.537.922,72

Μείον: Συναλλαγές μεταξύ τομέων -442.117,70 0,00 -53.457,00 -35.982,00 0,00 0,00 0,00 -531.556,70

Κύκλος Εργασιών από εξωτερικούς πελάτες 50.585,82 2.723.712,80     129.775,93 57.960,00 0,00 44.331,47 0,00 3.006.366,02

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και 

προβλέψεων απομείωσης κυκλοφορούντος ενεργητικού

37.885,20 37.356,02 -400.049,73 -18.804,45 -23.865,98 1.066,05 0,00 -366.412,89

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
146.238,87 477.158,82 -141.310,05 -20.712,05 -23.865,98 7.990,85 -669.676,19 -224.175,73

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
22.602,92 452.941,41 -172.812,37 -20.975,31 -23.865,98 6.646,76 -669.676,19 -405.138,76

Χρηματοοικονομικό & επενδυτικό κόστος (συνολικό) -151.928,21 -526.060,08 -102.678,19 -23,34 -433,80 -480,03 17.837,25 -763.766,39

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -129.325,29 -73.118,67 -275.490,55 -20.998,65 -24.299,78 6.166,73 -651.838,94 -1.168.905,16

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους -134.191,20 -61.761,90 -295.510,60 -20.517,48 -24.299,78 6.166,73 -651.838,94 -1.181.953,18

1η Ιανουαρίου - 30η Ιουνίου 2020
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12.2. Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις λειτουργικών τομέων 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ

30η Ιουνίου 2021

ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ASP

GED 

TOYOTOMI 

ITALIA

SINGER 

BULGARIA

Συναλλαγές 

Ομίλου
Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.400.715,43 12.615,03 360.150,00 4.114,13 -209.761,31 2.567.833,30

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.048.519,30 20.709,64 82.068,26 41.543,20 502,21 2.193.342,59

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & Προβλέψεις 794.274,96 51.817,85 0,00 0,00 0,00 846.092,81

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 51.481.362,92 559.555,36 3.681.993,18 419.798,84 -3.956.412,90 52.186.297,41

Ποσά σε ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2020

ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ASP

GED 

TOYOTOMI 

ITALIA s.r.l.

SINGER BULGARIA 

OOD

Συναλλαγές 

Ομίλου
Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.365.129,25 12.555,01 360.150,00 4.599,44 -286.105,16 2.456.328,54

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.398.424,74 61.461,19 86.535,02 64.213,55 -30.141,58 2.580.492,92

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & Προβλέψεις 970.663,92 49.840,19 0,00 0,00 0,00 1.020.504,11

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.322.951,86 554.343,40 3.761.766,43 421.758,12 -4.006.510,33 51.054.309,48
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13. (Ζημίες) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή προκύπτουν με τη διαίρεση των αποτελεσμάτων χρήσεως από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες που αναλογούν στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών 

μετοχών σε κυκλοφορία στη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, ως ακολούθως: 

 

 

 

 

14. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

14.1 Δοσμένες Εγγυήσεις 

 

Οι κυριότερες παρασχεθείσες εγγυήσεις αφορούν: 

• Επί εμπορευμάτων του Ομίλου, υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις (ενέχυρα) συνολικού ποσού 

2.990.684,48 ευρώ την 30.06.2021 (2.996.122,33 ευρώ την 31.12.2020), προς εξασφάλιση τραπεζικών 

χορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης. 

• Ο Εταιρεία  έχει παραχωρήσει την 30.06.2021: 

- Επιταγές συνολικού ποσού 75.000 ευρώ την 30.06.2021 (75.000 ευρώ την 31.12.2020) για εγγύηση 

βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων. 

- Εγγύηση για μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο της «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το ύψος του οποίου ανέρχεται την 

30.06.2021 (και την 31.12.2020) σε 700.000 ευρώ. Η άρση της ανωτέρω εγγύησης υπέρ της πρώην 

θυγατρικής εξαρτάται από τη συναίνεση της πιστώτριας Τράπεζας (EFG EUROBANK). Η εταιρεία δεν 

επιβαρύνεται με κανένα κόστος για τις εγγυήσεις που έχει χορηγήσει. 

 

14.2 Ληφθείσες Εγγυήσεις 

Λοιπές συνδεδεμένες με τον Όμιλο επιχειρήσεις έχουν παραχωρήσει υπέρ της Εταιρείας για βραχυπρόθεσμες 

χρηματοδοτήσεις, επιταγές συνολικού ποσού 75.000 ευρώ την 30.06.2021 (75.000 ευρώ την 31.12.2020). Επίσης 

έχει λάβει εγγυήσεις υπέρ τραπεζικών ιδρυμάτων μέχρι του ποσού του 2.300.000 ευρώ. 

 

14.3 Επίδικες υποθέσεις 

14.3.1. Η Εταιρεία είχε υπογράψει σύμβαση με την οποία είχε εγγυηθεί βραχυπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση 

της εταιρείας «Ε. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.», το τελικό ύψος της οποίας είχε ανέλθει στο ποσό των 817.077 

ευρώ. Η εγγύηση αυτή ενεργοποιήθηκε το 2016 και η Εταιρεία έλαβε μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότηση 

για την εξόφλησή της. 

Έναντι όλων των απαιτήσεων της Εταιρείας έναντι της «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.», η τελευταία εκχώρησε 

στη Μητρική κάθε δικαίωμα, αξίωση και απαίτησή της που απορρέει ή θα απορρεύσει από την καταγγελθείσα 

Σύμβαση Αποκλειστικής Διανομής που είχε συνάψει η «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» με την «De’ Longhi 

Appliances S.r.l.» (ως καθολική διάδοχος της “ARIETE S.p.a.”), δυνάμει της οποίας η «Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 

Α.Ε.Ε.Η.Σ.» είχε αναλάβει την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα των ηλεκτρικών συσκευών σήματος «ARIETE». 

Ποσά σε ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία

1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020
1.1 - 

30.06.2021

1.1 - 

30.06.2020

Ζημίες περιόδου που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής -1.277.321,34 -1.175.762,41 -1.360.624,51 -134.191,20

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία, (πλην ιδίων μετοχών) 77.126.446 77.126.446 77.126.446 77.126.446

Βασικές (ζημιές) κατά μετοχή, σε ευρώ -0,0166 -0,0152 -0,0176 -0,0017
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Η Εταιρεία, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που της εκχωρήθηκαν, άσκησε αγωγή ενώπιον των αρμόδιων 

Δικαστηρίων κατά της «De’Longhi Appliances S.r.l.», επιδιώκοντας τη νόμιμη αποζημίωσή της κατά τα ανωτέρω. 

Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2032/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία 

δικαίωσε την Εταιρεία και επιδίκασε αποζημίωση 411.679 ευρώ πλέον τόκων, ενώ όρισε προσωρινά εκτελεστό το 

ποσό των 150.000 ευρώ, το οποίο και εισπράχθηκε το 2016 μέσω αναγκαστικής κατάσχεσης. Κατά της πρωτόδικης 

αυτής απόφασης η Εταιρεία άσκησε έφεση για περαιτέρω αξιώσεις, η οποία συζητήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016. 

Στην ίδια δικάσιμο και από το ίδιο Δικαστήριο δικάστηκε και η έφεση της «De’Longhi Appliances S.r.l.» κατά της 

ίδιας απόφασης. 

Με την υπ’ αριθμ. 394/2017 απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών εξαφάνισε την υπ’ αριθμ. 2032/2014 πρωτόδικη 

απόφαση και απέρριψε την αγωγή της Εταιρείας. Η Εταιρεία άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της ανωτέρω 

απόφασης, η οποία συζητήθηκε ενώπιον του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου στις 5.3.2018. Κατόπιν της συζήτησης 

της εν λόγω αιτήσεως αναίρεσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 890/2019 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αναίρεσε 

εν μέρει την υπ’ αριθμόν 394/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση 

προς περαιτέρω εκδίκαση ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου. Η υπόθεση συζητήθηκε  εκ νέου ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020, σε συνέχεια δε της ως άνω συζήτησης εκδόθηκε η 

υπ’ αριθμόν 1134/2021 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, η οποία αναγνωρίζει ότι η αξίωση της εταιρείας 

ανέρχεται στο ποσό των 121.000,00 ευρώ (περίπου), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (2012) και 

μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης. Σε πρώτο βαθμό, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 2032/2014 

απόφασή του είχε επιδικάσει υπέρ της εταιρείας το συνολικό ποσό των 411.679,00 ευρώ, κηρύσσοντας την εν λόγω 

απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 150.000,00 ευρώ, το οποίο η εταιρεία είχε εισπράξει μέσω της 

επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της De’Longhi Appliances S.r.l.». 

Επίσης, κατόπιν της έκδοσης της με αριθμό 394/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, η εταιρεία 

«De’Longhi Appliances S.r.l.» άσκησε αγωγή κατά της εταιρείας με αίτημα να υποχρεωθεί η εταιρεία να επιστρέψει 

το ποσό των 153.750 ευρώ, το οποίο η εταιρεία είχε εισπράξει με αναγκαστική εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2032/2014 

απόφασης του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών. Η αγωγή αυτή (ΓΑΚ 600407/2017) συζητήθηκε ενώπιον του  

Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών στις 27-2-2019. Κατόπιν της συζήτησης αυτής κατά την ως άνω δικάσιμο 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 10992/2019 απόφαση, με την οποία αναβάλλεται η έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι την 

έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Τέλος με την υπ’ αριθμόν 1134/2021 απόφαση  του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, αναγνωρίστηκε αξίωση της 

εταιρείας κατά της   «De’ Longhi Appliances S.r l.»  ποσού  121 χιλ. ευρώ (περίπου), με το νόμιμο τόκο από την 

επίδοση της αγωγής (2012) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης. Σε πρώτο βαθμό, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 

με την υπ’ αριθμόν 2032/2014 απόφασή του είχε επιδικάσει υπέρ της εταιρείας το συνολικό ποσό των 412 χιλ. ευρώ, 

κηρύσσοντας την εν λόγω απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 150 χιλ. ευρώ, το οποίο η εταιρεία είχε 

εισπράξει μέσω της επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της «De’Longhi Appliances S.r.l.». Αναμένεται 

να επιβεβαιωθεί το ύψος των τόκων του επιδικασθέντος κεφαλαίου από τις αρμόδιες οικονομικές διευθύνσεις των 

δύο εταιρειών, προκειμένου να γίνει ο συμψηφισμός των σχετικών απαιτήσεων μεταξύ αυτών.  

Σημειώνουμε ότι η Εταιρεία απομείωσε εξολοκλήρου σε προηγούμενη χρήση τις απαιτήσεις της από την 

«Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ.». 

14.3.2. Η Εταιρεία είχε παραχωρήσει Εγγυητική επιστολή εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου, ποσού 1.294.287 ευρώ, 

προς την L.P ELLINAS HELLAS INVESTMENTS LIMITED, για την εξασφάλιση μισθωμάτων μέχρι την 

30.09.2015, επί ακινήτου που μίσθωνε επί της οδού Τατοΐου 112 στη Μεταμόρφωση Αττικής. Προς εξασφάλιση της 

εγγύησης αυτής, η θυγατρική εταιρεία SSM ΜΟΝ.AE εγγυήθηκε προς την Τράπεζα Κύπρου και για το λόγο αυτό 

συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, για ποσό 1.500.000 ευρώ, επί του ακινήτου της, η εύλογη αξία 

του οποίου εκτιμήθηκε σε 1.300.000 ευρώ την 30.06.2021. Η προσημείωση υποθήκης κατά τη διάσπαση της 

Τράπεζας Κύπρου κατέληξε στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Η εγγυητική επιστολή κατέπεσε και ασκήθηκε η από 07.06.2017 αγωγή από την Τράπεζα Κύπρου κατά της Εταιρείας 

για το ποσό των 1.260.445 ευρώ. Η αγωγή συζητήθηκε στις 18.10.2017 ερήμην της εταιρείας και στις 15.04.2019 

δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1215/2019 απόφαση που έκανε δεκτή την αγωγή. 

Η Εταιρεία με την από 25.09.2018 επιστολή του νομικού συμβούλου της προς τους νομικούς συμβούλους της 

Τράπεζας Κύπρου - αφού προηγουμένως εξασφάλισε την έγγραφη συναίνεση της Τράπεζας Πειραιώς στην 

παραίτηση από το δικαίωμα προσημειώσεως που έχει επί του ακινήτου της εταιρείας - επανυπέβαλε το αρχικό αίτημα 
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που είχε υποβάλει με την από 27.06.2017 επιστολή της, προτείνοντας τη μεταβίβαση στην ενάγουσα Τράπεζα 

Κύπρου ΑΕ του ευρισκόμενου στην Αθήνα και επί της οδού Δυρραχίου αριθ. 62 ακινήτου κυριότητος της εταιρείας 

SSM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ σε πλήρη και 

ολοσχερή εξόφληση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της τράπεζας κατά της εταιρείας. 

Με την από 14.11.2018 απαντητική της επιστολή, η τράπεζα Κύπρου αποδέχθηκε εν μέρει την συμβιβαστική 

πρόταση της εταιρείας, για μεταβίβαση προς αυτή του άνω ακινήτου, υπό τους εξής επιπλέον όρους: α) την καταβολή 

προς την Τράπεζα Κύπρου του ποσού των 167.001,50 ευρώ, β) η παραίτηση της τραπέζης Πειραιώς από το δικαίωμα 

προσημειώσεως που έχει αυτή επί του ακινήτου να έχει ολοκληρωθεί χωρίς επιβάρυνση της Τράπεζας Κύπρου πριν 

τη μεταβίβαση του ως άνω ακινήτου γ) το ακίνητο της εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης να είναι ελεύθερο 

βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων και δ) η πρόταση να έχει υλοποιηθεί μέχρι την 31.12.2018. Οι συζητήσεις 

για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης συνεχίστηκαν και κατά το έτη 2019 και 2020 και το παραπάνω θέμα 

ρυθμίστηκε με την από 31.3.2021 συμφωνία εξυγίανσης του Ν.4738/2020. 

14.3.3 Την 31/12/2019 ασκήθηκε κατά της εταιρείας αγωγή για ποσό 3.288.520 USD  από προμηθευτή εξωτερικού 

με τον οποίο η εταιρεία έχει διακόψει την εμπορική της συνεργασία από τη χρήση 2015. 

14.3.4 Έως και  την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, έχουν ασκηθεί από πιστωτές κατά της Εταιρείας 

για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αγωγές ποσού 294 χιλ. ευρώ και  έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ποσού 2.053 

χιλ. ευρώ. 

14.3.5 Με την υπ’ αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) 

έγινε δεκτή η από 31/03/2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/ 2021 

αίτηση της Εταιρείας, περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 44 Ν. 4738/ 2020) και 

επικυρώθηκε η με ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εμπορικής 

εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της. Η 

Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων οι οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 

ή λειτουργία της εταιρείας και του Ομίλου. 

 

15. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνεία από τις φορολογικές αρχές και 

τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ή οι ζημίες που 

δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 

φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (άρθρο 36, νόμος 4174/2013), οι ελληνικές φορολογικές αρχές 

μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα κατόπιν ελέγχου, εντός της προβλεπόμενης περιόδου 

παραγραφής, η οποία, επί της αρχής, είναι πέντε έτη από το τέλος του επόμενου έτους εντός του οποίου λήγει η 

προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με βάση τα ανωτέρω, οι χρήσεις μέχρι και το 

2015 θεωρούνται, επί της αρχής και με βάση τον γενικό κανόνα, ότι έχουν παραγραφεί. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΟΛ 1006/2016), δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 

ελέγχου, από τις φορολογικές αρχές, οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς 

επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές αρχές διατηρούν το 

δικαίωμα να προβούν σε έλεγχο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Οι χρήσεις που έληξαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και παραμένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες 

φορολογικές αρχές παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Επωνυμία Έδρα
Ανέλεγκτες Χρήσεις από τις 

Φορολογικές αρχές

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ Ελλάδα 2016 - 2021

APPLICATION SERVICE PROVIDERS ΑΕ Ελλάδα 2016 - 2021
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Για τις χρήσεις 2016 έως και 2020 η Εταιρεία και η ανωτέρω Θυγατρική της με έδρα στην Ελλάδα, έχουν υπαχθεί 

στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 

4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

Για τη χρήση 2021, η Εταιρεία και η εν λόγω Θυγατρική της με έδρα στην Ελλάδα έχουν υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των ΟΕΛ, (άρθρου 65α Ν. 4174/2013). Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Αν μέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές 

δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

 

 

16. Λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις  

 

- Με τα από 16/05/2019 και 02/09/2019 Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασίας η εισαγωγή και διανομή των 

προϊόντων Toyotomi, Ιζολα, Kerosun και Singer ανατέθηκε στην εταιρεία Info Quest Technologies 

MON.A.E.B.E. Η ευθύνη προώθησης των πωλήσεων, εξεύρεσης νέων πελατών, η παροχή εγγύησης και 

εν γένει, υποχρεώσεις που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα παραμένει στον Όμιλο. 

- Κατά την τρέχουσα περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα από προβλέψεις απομείωσης κυκλοφορούντων 

στοιχείων του Ομίλου ύψους 210.204,70 ευρώ 

 

17. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.06.2021 ήταν 70 άτομα για την 

Εταιρεία και 77 για τον Όμιλο, ενώ στο τέλος της συγκριτικής περιόδου 30.06.2020 ήταν 13 άτομα για την Εταιρεία 

και 62 για τον Όμιλο. 

 

18. Μεταγενέστερα γεγονότα  

 

Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας: 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 09/07/2021 

Στις 09.07.2021 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν 

οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 51,34% περίπου του συνόλου των μετοχών 

της, ήτοι 39.601.356 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.126.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν 

και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

 

1) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 110 του Ν. 4706/2020.  

2) Εγκρίθηκε η από 02.07.2021 Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.  

3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποτελούμενο από πέντε (5) μέλη, το οποίο θα 

αποτελείται από τα πρόσωπα που ακολουθούν αμέσως κατωτέρω, εκλεγόμενα με τις ιδιότητες που 

έναντι ενός εκάστου καθορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα: 

(1) Γεώργιος Δημητρίου,   

(2) Μίλτος Ντερ Κρικοριάν,  

(3) Ιωάννης Βελάνης,  

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητο μέλος,  

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Ανεξάρτητο μέλος. 
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Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.  

4) Αποφασίσθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη του, τα οποία θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Αποφασίσθηκε, ακόμη, ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 

και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι η θητεία των μελών της 

Επιτροπής Ελέγχου θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών.  

 

Β.  Την ίδια ημέρα 09/07/2021 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα 

καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής: 

(1) Γεώργιος Δημητρίου,  Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,  

(2) Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, εκτελεστικό μέλος, 

(3) Ιωάννης Βελάνης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,  

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.  

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και 

αδιάφορα ποσού ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου. 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ιωάννη Βελάνη και Αριάννη 

Βελισσαροπούλου.  

 

Τακτική Γενική Συνέλευση 03/10/2022 

 

Στις 3/10/2022 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία παρέστησαν τέσσερις (4) 

μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 99,41% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 

125.255.970 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 126.001.643 κοινών ονομαστικών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, 

συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 

 

(1)  Εγκρίθηκαν οι  ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 οι οποίες καταρτίστηκαν 

με βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, μετά των επ’ αυτών Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, τις Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

των Στοιχείων και Πληροφοριών  

(2) Εγκρίθηκε, μετά από φανερή ψηφοφορία των μετόχων και εκπροσώπων αυτών, η συνολική διαχείριση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση 2021 και αποφασίστηκε η απαλλαγή  των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 

πεπραγμένα κατά την οικονομική χρήση 2021. 

(3) Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2021- 31/12/2021 

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και συζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Επίσης, 

υποβλήθηκε η έκθεση πεπραγμένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για την χρήση του έτους 

2021, η οποία και συζητήθηκε σύμφωνα με το άρ. 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020. 

(4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, 

ήτοι από 1/1/2021 – 31/12/2021 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022, οι οποίες θα συνεχιστούν καταβαλλόμενες αναλογικά 
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και για τη χρήση 2023 και μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2022 (που θα συγκληθεί 

έως 10.9.2023). 

(5) Αποφασίστηκε ο ορισμός ως ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 

01.01.2022 έως 31.12.2022 της εταιρείας «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 114) και 

συγκεκριμένα ως  τακτικού ελεγκτή του κ. ΣΥΡΟΥΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή (Α.Μ. ΕΛΤΕ 1793), και ως αναπληρωματικού ελεγκτή του κ. ΚΟΤΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Α.Μ. ΕΛΤΕ 2501).  

(6) Αποφασίστηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη 

του Δ.Σ., προκειμένου αυτά να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών και στη διοίκηση 

άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 

(7) Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. 

(8) Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Θεόδωρου Φράγκου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση 

του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Βελάνη. 

(9) Αποφασίστηκε η υποβολή Αίτησης της Εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εκούσια διαγραφή των 

μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν. 3371/2005. 

 

Αλλαγές Δ.Σ και επιτροπών  

 

Στις 06.09.2022 το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής 

Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κ. Ιωάννης Βελάνης υπέβαλε την παραίτηση του. 

 

Β. Στις 08/09/2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα: 

(1) Την εκλογή του Θεόδωρου Φράγκου του Γρηγορίου και της Δήμητρας, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, που γεννήθηκε 

στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοίκου Αλίμου, οδός Νίκης αριθ. 37, κατόχου του υπ’ αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 147531, Τ.Α. 

Αλίμου, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 045231123, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού 

της Εταιρείας και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018. 

 

Η θητεία του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με τη θητεία του μέλους που αντικατέστησε, 

δηλαδή έως 09.07.2026. 

 

(2) Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών 

του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 ως εξής: 

1. Γεώργιος Δημητρίου,  Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος 

2. Θεόδωρος Φράγκος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος 

3. Μίλτος Ντερ Κρικοριάν, εκτελεστικό μέλος 

4. Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και 

5. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 

 

(3) Την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από 

τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Γεώργιο Δημητρίου και Αριάννη Βελισσαροπούλου. 

 

(4) Την εκλογή της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

10 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργείας της Εταιρείας, αποτελούμενη 

από τους κ.κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Γεώργιο Δημητρίου και Αριάννη Βελισσαροπούλου. 

 

Γ. Στις 08/09/2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας 

ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με τον 

Ν.  4706/2020, ως εξής: 
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(1) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

(2) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 

(3) Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου. 

 

Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, είναι ίση με τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Δ. Στις 08/09/2022 συνεδρίασε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε 

σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 

4706/2020 και του άρθρου 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργείας της Εταιρείας ως εξής: 

 

(1) Αριάννη Βελισσαροπούλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος 

(2) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος 

(3) Γεώργιος Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος  

 

 

Η θητεία των ως άνω μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, είναι ίση με την θητεία του ως μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

Ενέργειες για την εξυγίανση του ομίλου μέσω των ρυθμίσεων του Ν.4738/2020  

Με την υπ’ αριθμόν 146/2022 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) έγινε δεκτή 

η από 31/03/2021, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/2021 αίτηση της 

Εταιρείας, περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 44 Ν. 4738/ 2020) και επικυρώθηκε η με 

ημερομηνία 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης που συνήφθη μεταξύ της ανώνυμης εμπορικής εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της.  

Η παραπάνω απόφαση προβλέπει: 

α) Συγχώνευση των παλαιών μετοχών της επιχείρησης σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση 

της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ 

και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη. Μετά τη συγχώνευση των παλιών μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης θα έχει ονομαστική αξία €26.222.991,64 και θα αποτελείται από 1.001.642 μετοχές ονομαστικής αξίας 

€ 26,18 ανά μετοχή. 

β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής 

μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04), 

χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών με συμψηφισμό ζημιών ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων 

εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 26.182.925,95) με σκοπό 

την εξυγίανση της επιχείρησης λόγω μεγάλης συσσώρευσης ζημιών. Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, το 

μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης θα έχει ονομαστική αξία €40.065,69 και θα αποτελείτε από 1.001.642 μετοχές 

ονομαστικής αξίας €0,04 ανά μετοχή. 

γ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμύριων ευρώ                            

(€5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύριων (125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής 

αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη. Το ποσό της αύξησης καλύπτεται εξολοκλήρου από τον Επενδυτή 

ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», ενώ το δικαίωμα προτίμησης των 

παλαιών μετόχων περιορίζεται αθροιστικά  στο ποσό των €210.239,16, βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 27 

του Ν.4548/2018. Ο δε επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο των νέων μετοχών της 

εταιρείας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εντός έξι (6) μηνών από την 

επικύρωση αυτής από το Δικαστήριο ώστε το ποσοστό συμμετοχής του θα ανέλθει  σε ποσοστό τουλάχιστον 99,21% 
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ή 95,03% του μετοχικού της κεφαλαίου μετά από την ως άνω αύξηση αυτού. Σε περίπτωση δε συμμετοχής του 

συνόλου των παλαιών μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, όπου οι παλαιοί μέτοχοι 

καλύψουν στο σύνολο τη συμμετοχή τους καταβάλλοντας ποσό €210.239,16 το ποσοστό του επενδυτή θα ανέλθει  

σε 95,03% του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά από την ως άνω αύξηση.  

Οι ανωτέρω ενέργειες (α) έως (γ) υλοποιήθηκαν ως αποφάσεις  της από 18/07/2022 Γενικής Συνέλευσης. 

Περεταίρω, ο νέος Στρατηγικός Επενδυτής με αναφορά στον Τύπο, γνωστοποίησε ότι, ως ο μελλοντικός μέτοχος, 

με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%, βάσει των υφιστάμενων συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων για την 

Εταιρεία και τον Όμιλο, προτίθεται, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συγκληθεί για το σκοπό αυτό, να 

υπερψηφίσει, αφενός τη μη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο 

της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αφετέρου τη διαγραφή της εταιρείας από το 

Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, περί της διαγραφής της 

από το Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου εν συνεχεία να υποβληθεί σχετικό αίτημα περί της έγκρισης της 

διαγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Στις 08/09/2022 το Γ.Ε.ΜΗ. ανακοίνωσε ότι καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 3037777, το από 06/09/2022 πρακτικό 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με το οποίο πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη καταβολή του συνολικού 

ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε δυνάμει της από 18.07.2022 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, στην ως άνω ανακοίνωση επισυνάπτεται η από 02.09.2022 

έκθεσης Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού 

κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο συνολικό ποσό των πέντε 

εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 5.040.065,72), διαιρούμενο σε 

εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια χίλιες εξακόσιες σαράντα τρείς (126.001.643) κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, εκ των οποίων η κάθε μία παρέχει μία (1) ψήφο. 

Από τις ανωτέρω μετοχές: 

- Εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών είναι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά στο ποσό των συνολικά σαράντα 

χιλιάδων εξήντα πέντε Ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (€ 40.065,72), ήτοι ένα εκατομμύριο χίλιες εξακόσιες 

σαράντα τρείς (1.001.643) κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, κάθε 

μία εκ των οποίων παρέχει μία (1) ψήφο.   

 

- Μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών είναι μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά στο ποσό των πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00), ήτοι σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια  (125.000.000) κοινές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,04) εκάστη, κάθε μία εκ των οποίων παρέχει μία (1) ψήφο.   

 

Εγγραφή σημείωσης επί ακινήτου 

Στα πλαίσια της επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (146/2022 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) 

εγγράφηκε σημείωση με αρ.πρωτ.539/20.04.2022 για την υποχρέωση της εταιρείας να μεταβιβάσει το ακίνητο της 

Δυρραχίου 62 Αθήνα στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. 

 

 

Πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

Με την αριθμ. 760/2021 απόφαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία ποσού € 509.275,85 

για παράβαση του άρθρου 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. 

Η εταιρεία θα προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Νομικών της 

Συμβούλων, πιθανολογεί μερική ευδοκίμηση μιας τέτοιας προσφυγής. 
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Κατά το κλείσιμο της παρούσας χρήσης, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι και αν ακόμα η έκβαση της υπόθεσης 

είναι αρνητική, το ποσό που τελικά θα καταβάλει δεν είναι σημαντικό για να το αναγνωρίσει σε βάρος των 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως.  

 

Πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία 

Η πρόσφατη  πολεμική  σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας  εκτιμάται ότι θα έχει  αρνητική επίδραση σε 

ολόκληρη την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα δεδομένου  ότι η Ευρώπη προμηθεύεται σχεδόν  το 40% του 

φυσικού αερίου και το 25% του  πετρελαίου της από τη  Ρωσία και είναι πιθανό  να βρεθεί  αντιμέτωπη με νέες  

ανατιμήσεις. 

Επιπλέον  η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος  προμηθευτής σιταριού στον κόσμο και μαζί με την Ουκρανία 

αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/4 των  συνολικών παγκόσμιων  εξαγωγών. Ο αντίκτυπος  εξαρτάται από το πώς θα 

εξελιχθεί και πόσο θα διαρκέσει  ο πόλεμος. 

Όπως κατέστη σαφές από την  πανδημία, μικρές διακοπές (της οικονομικής  δραστηριότητας) σε μια περιοχή  μπορεί 

να προκαλέσουν  αναταραχές σε μέρη πολύ μακρινά.  Οι μεμονωμένες  ελλείψεις και οι αυξήσεις των  τιμών —είτε 

πρόκειται  για φυσικό αέριο, σιτάρι,  αλουμίνιο ή νικέλιο— μπορούν να προκαλέσουν μια χιονοστιβάδα  σε έναν 

κόσμο που εξακολουθεί να αγωνίζεται να ανακάμψει  από την  πανδημία. Αυτό  σημαίνει ότι ο πόλεμος θα μπορούσε  

να έχει διπλό αποτέλεσμα – επιβράδυνση της  οικονομικής δραστηριότητας και αύξηση  των τιμών. 

Ο Όμιλος  δραστηριοποιείται στην ευρωπαϊκή ένωση και σε κλάδους δραστηριότητας που δεν έχουν  άμεση 

γεωγραφική σύνδεση με τα γεγονότα  στην Ουκρανία ωστόσο εκτιμάται ότι  θα υπάρξει  αρνητική επίδραση στον  

βαθμό που η σύρραξη αλλά και οι  κυρώσεις  από την δύση στην  Ρωσία θα διαρκέσουν αρκετό  χρόνο. Καθώς  όπως 

Αναφέρθηκε  δεν υπάρχει δραστηριοποίηση του  Ομίλου στις εμπλεκόμενες χώρες  δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί  η 

Επίδραση  στα οικονομικά μεγέθη του  Ομίλου. 

Αναλόγως  με τις εξελίξεις, οι πιο  σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία  ίσως να φανούν  μόνο 

μακροπρόθεσμα. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική 

κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

Αιγάλεω, 21η  Οκτωβρίου 2022 

 

Για τη «Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.» 

 

Ο Αντιπρόεδρος 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

Ο Οικονομικός 

Διευθυντής 

Ο Προϊστάμενος 

Λογιστηρίου 

    

Θεόδωρος Φράγκος 
Γεώργιος Ευαγγ. 

Δημητρίου 

Παναγιώτης Δ. 

Σολωμός 

Αλέξανδρος Γ. 

Τερεζάκης 

ΑΚ 147531 AK 648882 Χ 581720 ΑΖ 541538 
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Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 30η Ιουνίου 2021 

 

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο)                                                                       : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γενική Γραμ/τεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών & ΓΕΜΗ, Τμήμα Εισηγμένων ΑΕ & Αθλητικών ΑΕ

Διεύθυνση διαδικτύου                                                                                 : http://www.gedsa.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών 

καταστάσεων : 21 Οκτωβρίου 2022

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                                                         : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 11541

Ελεγκτική Εταιρία                                                                                           : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.  - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ελεγκτών                   : Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €

30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.352.378,69 1.315.157,44 1.350.574,14 1.313.351,80 (01.01.2021 και 01.01.2020 αντίστοιχα) -47.037.992,13 -44.624.909,08 -46.530.061,78 -29.776.277,43

Επενδύσεις σε ακίνητα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστ/τες) -1.233.222,20 -1.181.953,17 -1.296.341,36 -134.191,20

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.000.004,26 1.000.004,26 1.000.004,11 1.000.004,11 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 215.450,35 141.166,84 50.137,18 51.773,34 Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων

Αποθέματα 1.224.630,80 1.263.120,37 1.224.630,80 1.260.900,28 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

Απαιτήσεις από πελάτες 242.242,07 153.906,74 146.773,44 63.863,28 (30.06.2021 και 30.06.2020 αντίστοιχα) -48.271.214,33 -45.806.862,25 -47.826.403,14 -29.910.468,63

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 726.469,72 1.163.465,81 677.115,06 1.073.661,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.761.175,89 5.036.821,46 4.449.234,73 4.763.554,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ποσά εκφρασμένα σε €

Μετοχικό Κεφάλαιο 26.222.991,64 26.222.991,64 26.222.991,64 26.222.991,64 01/01/2021 01/01/2020 01/01/2021 01/01/2020

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων -74.184.849,50 -72.971.904,57 -74.049.394,78 -72.753.053,42 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -47.961.857,86 -46.748.912,93 -47.826.403,14 -46.530.061,78 Λειτουργικές δραστηριότητες

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) -309.356,47 -289.079,20 0,00 0,00 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -1.334.312,92 -1.168.905,16 -1.397.984,10 -129.325,29

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -48.271.214,33 -47.037.992,13 -47.826.403,14 -46.530.061,78 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15.456,65 11.598,01 15.456,65 11.598,01 Αποσβέσεις 53.914,01 180.963,04 52.961,46 123.635,96

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 830.636,16 1.008.906,10 778.818,31 959.065,91 Προβλέψεις απομείωσης κυκλοφορούντων στοιχείων 210.204,70 -300.209,35 230.935,99 -109.174,28

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 21.785.450,78 21.738.113,67 21.766.007,90 21.718.796,04 Προβλέψεις παροχών σε εργαζομένους 10.463,75 0,00 8.486,09 1.935,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.400.846,63 29.316.195,81 29.715.355,01 28.604.155,82 Λοιπές προβλέψεις -150.000,00 0,00 -150.000,00 -200.000,00

Συμμετοχή στα (κέρδη) / ζημίες συγγενών επιχειρήσεων -74.707,69 0,00 0,00 0,00

Απομειώσεις επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 1.636,16 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 53.032.390,22 52.074.813,59 52.275.637,87 51.293.615,78 Συναλλαγματικές διαφορές -349.950,35 0,00 -349.950,35 9.749,21

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.761.175,89 5.036.821,46 4.449.234,73 4.763.554,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 670.820,58 731.893,82 670.305,60 142.179,00

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -147.341,60 -205.815,26 -147.341,60 820,61

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 328.979,48 521.219,98 289.673,30 86.825,22

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.453.493,40 854.099,23 1.462.770,52 268.243,16

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 0,00 -19.932,17 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 671.563,36 593.314,13 671.493,07 194.888,58

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -7.096,33 -1.195,25 -6.144,87 -194,44

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -7.096,33 -1.195,25 -6.144,87 -194,44

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων -609.583,26 -398.176,28 -609.193,53 -115.616,89

Μείωση / (αύξηση) λογαριασμών δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων 0,00 2.651,27 0,00 119,10

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -32.792,43 -42.815,71 -32.792,43 -6.656,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -642.375,69 -438.340,72 -641.985,96 -122.153,79

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Χρήσης (α) + (β) + (γ) 22.091,34 153.778,16 23.362,24 72.540,35

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 77.852,70 57.233,85 75.887,29 5.005,25

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 99.944,04 211.012,01 99.249,53 77.545,60

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

1

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ

ΑΔΤ  ΑΚ 147531 ΑΔΤ ΑΝ 525208 ΑΔΤ  ΑΖ 541538

ΑΡ. ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 19228

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15353/06/Β/87/07

ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΟΥ 6 - 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΟΜΙΛΟΣ

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.

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
(Τα κατωτέρω ποσά αναφέρονται σε ΕΥΡΩ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΔΤ  ΑΚ 648882

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Αιγάλεω,  21 Οκτωβρίου 2022

ΟΜΙΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

1. Τα θέματα έμφασης της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται στη δυνατότητα επιχειρηματικής συνέχειας της δραστηριότητας του ομίλου και της 

εταιρείας και της αναμόρφωσης των συγκριτικών οικονομικών πληροφοριών στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2021, κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του ΔΛΠ 8 (βλ.Σημείωση 2.5 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης). 

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και του ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 15 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης. 

3. Δεν έχουν διενεργηθεί στον όμιλο την 30/06/2021 προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.   

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 70 άτομα για την εταιρεία και 77 για τον όμιλο, ενώ στο τέλος της προηγούμενης 

περιόδου ήταν 13 άτομα για την εταιρεία και 62 άτομα για τον όμιλο. 

5. Οι συναλλαγές της εταιρείας κατά την περίοδο 01/01/2021-30/06/2021 και τα υπόλοιπα κατά την 30/06/2021, με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, 

έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε € Όμιλος Εταιρεία 

α) Εισροές 69.224,77 71.834,77 

β) Εκροές 179.292,86 221.662,06 

γ) Απαιτήσεις  103.657,07 52.575,99 

δ) Υποχρεώσεις  5.288.930,43 5.288.930,43 

ε) Συναλλαγές & Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 

& μελών διοίκησης 
305.268,90 305.268,90 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της διοίκησης 
29.594,13 29.594,13 

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της διοίκησης 
59.828,06 59.828,06 

 

6. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους αναφέρονται στη σημείωση 4 της Εξαμηνιαίας 

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 4 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης). 

8. Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρείας ανέρχονται την 30/06/2021 σε € 45.045 χιλ. (υποχρεώσεις στο Δημόσιο €10.538 χιλ., σε 

τράπεζες €21.726 χιλ., σε προμηθευτές €6.871 και σε λοιπούς πιστωτές €5.910 χιλ.) 

9. Τα εμπράγματα βάρη του Ομίλου και της Εταιρείας περιγράφονται στη Σημείωση 14 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης. 

10. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 3.627.749,03 3.006.366,02 3.570.989,03 492.703,52

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.433.187,43 1.034.949,48 1.460.353,74 21.125,90

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων -636.462,33 -405.138,76 -624.307,31 22.602,92

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων -1.334.312,94 -1.168.905,15 -1.397.984,10 -129.325,29

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (α) -1.297.598,64 -1.181.953,16 -1.360.624,51 -134.191,20

Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής -1.277.321,37 -1.175.762,39 -1.360.624,51 -134.191,20

- Δικαιώματα μειοψηφίας -20.277,27 -6.190,77

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 64.376,44 0,00 64.283,14 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β) -1.233.222,20 -1.181.953,16 -1.296.341,37 -134.191,20

Κατανέμονται σε:

- Ιδιοκτήτες μητρικής -1.212.977,58 -1.175.762,39 -1.296.341,37 -134.191,20

- Δικαιώματα μειοψηφίας -20.244,61 -6.190,77

Κέρδη μετά από φόρους  ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,0166 -0,0152 -0,0176 -0,0017

Κέρδη/(ζημιές)  προ φόρων, χρημ/τικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων συνολικών 

αποσβέσεων και προβλέψεων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων -372.343,62 -366.412,89 -340.409,86 37.885,20

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρημ/τικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων -582.548,32 -224.175,72 -571.345,85 146.238,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.1.2021 - 30.6.2021

ΟΜΙΛΟΣ

1.1.2020 - 30.6.2020 1.1.2021 - 30.6.2021 1.1.2020 - 30.6.2020


