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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2009) 

 

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

και περιλαµβάνει : 
 

� Τις Εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις που αφορούν στο Α΄ εξάµηνο της χρήσεως 2009, 

� Την εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

� Τις δηλώσεις των µελών του ∆.Σ. και  

� Τα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1.1.2009 – 30.6.2009. 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.  στις 26 Αυγούστου 2009 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο δικτυακό τόπο της εταιρείας, στη διεύθυνση 

www.elvesa.gr . Επισηµαίνεται ότι, τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία, 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν 

παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρίας, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της www.elvesa.gr που 

αναρτώνται οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε 

αυτή απαιτείται. 

 

Για την εταιρία ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

 

 

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

  

• ∆ηλώσεις Εκπροσώπων  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

• Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

• Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

 

• Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις 

o Κατάσταση οικονοµικής θέσης  

o Κατάσταση  συνολικών εσόδων 

o Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

o Κατάσταση  ταµιακών ροών 

 

 

• Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων  Οικονοµικών 

Καταστάσεων  

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  

3.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

 

4. Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Ενδιάµεσων  Οικονοµικών   

    Καταστάσεων 

 

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

 

• Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009  
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 
Οι 

1. Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος , Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                             

2. Ronald  Barkshire   ,  Αντιπρόεδρος του  ∆.Σ.                                 

3. Κωνσταντίνος Κογκαλίδης ,  Μέλος του ∆.Σ.  

 

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

α. εξ όσων γνωρίζουµε οι εξαµηνιαίες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρίας ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. για την περίοδο 01/01/2009 – 30/06/2009, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσµατα περιόδου του Οµίλου και της Εταιρίας, καθώς και των εταιρειών που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

β. η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

 

Άγιος Ανδρέας Καβάλας, 26 Αυγούστου 2009 

 

 
Οι βεβαιούντες 

 
 
   Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος                   Ronald  Barkshire                     Κωνσταντίνος Κογκαλίδης                
 
 
 
 
         Πρόεδρος του ∆.Σ.                       Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.                       Μέλος του ∆.Σ. 
    & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 για την περίοδο 1.1.2009-30.6.2009  

 

Η παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και τις απορρέουσες από τον Νόµο αποφάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού: 

� Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και την πορεία του Οµίλου και της 

Εταιρείας κατά την τρέχουσα περίοδο. 

� Για τα σηµαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας 

οικονοµικής χρήσης και την επίδραση τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου και της Εταιρείας. 

� Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά το 

δεύτερο εξάµηνο της υπό εξέτασης χρήσης και  

� Για τις συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών. 

( σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24). 

 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟΥ – ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

Λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά κατά το πρώτο εξάµηνο της 

χρήσης 2009, η πορεία του οµίλου και της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Συγκεκριµένα: 

Όµιλος : 

Οι πωλήσεις του οµίλου  ανήλθαν στο εξάµηνο σε 33.353 χιλ. ευρώ έναντι 32.061 χιλ. ευρώ του 

πρώτου εξαµήνου 2008, παρουσιάζοντας αύξηση  4,03%.   Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά 

στην θυγατρική εταιρεία  CALIN A.E. η οποία προχώρησε σε άνοιγµα νέων καταστηµάτων. 

Συγκεκριµένα η CALIN A.E. σε σύγκριση µε το περσινό α’ εξάµηνο, λειτούργησε µε εννέα (9) νέα 

καταστήµατα τόσο στην Αττική όσο στην Θεσαλονίκη και σε διάφορες επαρχιακές πόλεις (όπως 

Κόρινθο , Γιανιτσά κτλ.). 

Τα µικτά κέρδη  του οµίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν κατά 1,37% έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του 2008 και ανήλθαν σε 12.185 χιλ. ευρώ έναντι  12.020 χιλ. ευρώ το 2008, 

ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους µειώθηκε  σε 36,53% από 37,49% που ήταν το περσινό εξάµηνο. 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2.900 χιλ. ευρώ έναντι 3.084 χιλ. ευρώ πέρσι, 

παρουσιάζοντας  µείωση  5,97%. Η µείωση των κερδών οφείλεται  στο σύνολο της στην πτωτική 

πορεία κερδών προ επενδυτικών αποτελεσµάτων της µητρικής. 
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Εταιρεία : 

Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν στο εξάµηνο σε 2.799 χιλ. ευρώ έναντι 4.793 χιλ. ευρώ του 

πρώτου εξαµήνου 2008, παρουσιάζοντας µείωση  41,60%.  Η πτώση αυτή οφείλεται αφενός µεν 

στην γενικότερη κρίση της αγοράς αφετέρου δε στη µειωµένη ζήτηση τόσο στις αγορές του 

εξωτερικού (Γαλλίας , Αγγλίας κτλ. ) όσο και του εσωτερικού.  

Οι πωλήσεις του τριµήνου 1/4 – 30/6/2009 ήταν περιορισµένες καθώς η δραστηριότητα της εταιρίας 

είναι εποχική µε αποτέλεσµα το συγκεκριµένο τρίµηνο να  πραγµατοποιηθούν ελάχιστες πωλήσεις. 

Το αντίστοιχο περσινό τρίµηνο ο κύκλος εργασιών εµφανίζεται αρνητικός καθώς στο συγκεκριµένο 

τρίµηνο πραγµατοποιήθηκαν επιστροφές από πελάτες.  

Τα µικτά κέρδη της εταιρείας κατά την υπό εξέταση περίοδο µειώθηκαν  κατά 47,70% έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του 2008 και ανήλθαν σε 955 χιλ. ευρώ έναντι 1.826 χιλ. ευρώ το 2008, ενώ 

το περιθώριο µικτού κέρδους µειώθηκε  σε 34,13% από 38,10% που ήταν το περσινό εξάµηνο. Η 

µείωση των µικτών κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σηµαντική µείωση του κύκλου εργασιών 

της εταιρείας σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2008 και κατά δεύτερο λόγο στην µείωση του 

περιθωρίου µικτού κέρδους. 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.344 χιλ. ευρώ έναντι 1.863 χιλ. ευρώ πέρσι, 

παρουσιάζοντας µείωση 27,86%. Η µείωση των καθαρών κερδών προ φόρων οφείλεται 

αποκλειστικά στην µείωση του µικτού κέρδους καθότι οι λοιπές δαπάνες και έσοδα δεν 

παρουσίασαν σηµαντικές µεταβολές σε σχέση µε τα ποσά του αντίστοιχου διαστήµατος του 2008.  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ  Α’  ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 

 

Την 10.6.2009 πραγµατοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρίας, στην 

οποία αποφασίστηκε η διανοµή µερίσµατος 0,06 ευρώ ανά µετοχή, δηλαδή συνολικά  793.800 

ευρώ. Στην ίδια ως άνω γενική συνέλευση ορίστηκε ως νέο εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. της εταιρίας 

ο κ.Πασχάλης Κιτσικόπουλος αντικαθιστώντας τον κ. Κων/νο Βλάχο και ανανεώθηκε η θητεία του 

∆.Σ. µέχρι την 30/6/2014.  

Η θυγατρική CALIN A.E. λειτούργησε εντός του α’ εξαµήνου του 2009 δύο (2)  νέα καταστήµατα σε 

Θεσαλονίκη και Τρίκαλα µε σύµβαση franchise. 

Πέραν των ανωτέρω από την έναρξη της περιόδου 01.01.2009 έως 30.06.2009 και µέχρι τη 

σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός το οποίο να έχει σηµαντική 

επίπτωση επί της πορείας του Οµίλου και της Εταιρείας και των οικονοµικών καταστάσεων της 

περιόδου. 

 

II. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ 

 

Οι δραστηριότητες του οµίλου και της εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς 
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κινδύνους , συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων , 

πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Η εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές σε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα , συµπεριλαµβανοµένων χρηµατοοικονοµικών παραγώγων για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις του οµίλου γίνονται είτε λιανικώς ,   οι οποίες διακανονίζονται τοις µετρητοίς ή µέσω 

πιστωτικών καρτών µε σχεδόν µηδενικό κίνδυνο απωλειών, είτε χονδρικώς,  µε χορήγηση σχετικής 

πίστωσης (σε ανοικτό λογαριασµό ή µε τη λήψη µεταχρονολογηµένων επιταγών). 

Έτσι, ο πιστωτικός κίνδυνος του οµίλου προέρχεται κυρίως από τη φερεγγυότητα των πελατών 

χονδρικής και από το εύρος της κατανοµής του κινδύνου αυτού σε µεγάλο αριθµό πελατών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου είναι περιορισµένος και 

κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών, δεδοµένου ότι κανένας από τους πελάτες του δεν 

ξεπέρασε στην περίοδο 1.1-30.6.2009 σε πωλήσεις το 10% των πωλήσεων του Οµίλου, όπως 

επίσης και κανένας πελάτης του δεν είχε υπόλοιπο κατά την 30.6.2009 που να ξεπερνούσε το 10% 

του ανοικτού υπολοίπου των πελατών. 

Εξ’ άλλου, στα πλαίσια της πιστωτικής πολιτικής του Οµίλου, διερευνάται σε µόνιµη βάση η 

πιστοληπτική ικανότητα, η φερεγγυότητα και η εν γένει οικονοµική συµπεριφορά κάθε νέου πελάτη 

και επικαιροποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία των παλαιών πελατών, δεδοµένα µε βάση τα οποία 

καθορίζονται ανάλογα και µε τις τρέχουσες συνθήκες  της αγοράς, τα πιστωτικά όρια, οι όροι 

πωλήσεων, εισπράξεων, οι απαιτούµενες εγγυήσεις κ.α.. 

 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναµία του οµίλου να εκπληρώσει τις 

χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Ο κίνδυνος ρευστότητας του οµίλου 

βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, τόσο λόγω της ύπαρξης σηµαντικών ταµειακών διαθεσίµων όσο και 

λόγω της διαθεσιµότητας επαρκών τραπεζικών πιστωτικών ορίων. 

 

γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων 

Με εξαίρεση τις καταθέσεις σε λογαριασµούς  προθεσµίας στις τράπεζες, ο όµιλος δεν έχει άλλα 

τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία, συνεπώς ο κίνδυνος ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των 

επιτοκίων περιορίζεται σε αυτές τις καταθέσεις. 

Τα δάνεια του οµίλου, το οποία αφορούν αποκλειστικά στη µητρική εταιρεία, έχουν συναφθεί µε 

µεταβλητό επιτόκιο και ως εκ τούτου υπόκεινται σε κίνδυνο ταµειακών ροών λόγω µεταβολής των 

επιτοκίων. Ο όµιλος δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων επιτοκίου. 

 

(δ) Κίνδυνος συναλλάγµατος 

Ο Όµιλος έχει περιορισµένες συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος 
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από τις διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο όµιλος δεν κάνει χρήση παράγωγων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων συναλλάγµατος. 

 

  

III. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 

Η  πορεία του πρώτου εξαµήνου αναµένεται να συνεχιστεί και στο υπόλοιπο 2009.  

 

IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και ∆ιοίκηση µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, καθώς επίσης 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά Στελέχη της εταιρείας.  

 

Οι σηµαντικές συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 1/1-30/6/09 έχουν 

ως ακολούθως: 

i)  Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται το σύνολο των συναλλαγών (πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών , αγορές αγαθών και υπηρεσιών, υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από 

τις µεταξύ τους συναλλαγές)  της εταιρείας µε τις θυγατρικές  , συγγενείς και λοιπές συνδεµένες 

εταιρείες της. 

Θυγατρικές εταιρείες 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

CALIN A.E. - 1.259.368,00 - 1.258.327,20 - 

ΛΗΤΩ Α.Ε. - 331.928,51 - - - 

 - 1.591.296,51 - 1.258.327,20 - 

      

Λοιπές συνδεµένες εταιρείες 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΙΣΧΥΣ Α.Ε. - - - 136.501,04 - 

Σύνολο - - - 136.501,04 - 

 

Καµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί η ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί καµιά πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη. 

Τα έσοδα συµµετοχών αφορούν σε µερίσµατα. Οι απαιτήσεις από την CALIN A.E. αφορούν κατά 

ποσό ευρώ 1.133.431,20 στα µερίσµατα χρήσης 2008 που εγκρίθηκαν από την τακτική γενική 

συνέλευση της θυγατρικής και δεν είχαν εκταµιευθεί µέχρι και τις 30.6.2009 και κατά το υπόλοιπο 

ποσό  ευρώ 125.936,80 σε ανείσπρακτα µερίσµατα χρήσης 2007 .  
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Η Ισχύς Α.Ε. είναι εταιρία που ανήκει πλειοψηφικά σε συγγενή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ii)  Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- Στην περίοδο 1/1-30/6/2009 και 1/1-30/6/2008 δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας . Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

µητρική που είχαν προταθεί  από τα κέρδη της χρήσεως 2008 και εγκρίθηκαν από την  ετήσια 

τακτική γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2009  ανερχόταν στο ποσό   ευρώ 

60.000,00  και περιλαµβανόταν  στις δαπάνες της χρήσεως 2008 , ενώ οι αντίστοιχες αµοιβές που 

είχαν προταθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2007 ανερχόταν επίσης στο ποσό ευρώ 34.000,00.  

- Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων  των θυγατρικών εταιρειών  του οµίλου για την 

περίοδο 1/1-30/6/2009 ανέρχονται  στο ποσό των ευρώ 232.150,00  και για την περίοδο 1/1-

30/6/2008 στο ποσό των ευρώ 197.610,00. Οι υποχρεώσεις των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών από 

τις παραπάνω αµοιβές προς τα µέλη των  ∆ιοικήσεων τους ανέρχονται κατά την 30/6/2009 και 

30/6/2008 στο ποσό των ευρώ  0,00 και  ευρώ 126.500,00   αντίστοιχα.              

- ∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου και των µελών των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων τους.   

Άγιος Ανδρέας Καβάλας  26 Αυγούστου 2009 

   ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

περιόδου  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 – ποσά σε ευρώ  

9

 

ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ‘’ ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.’’ 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης  

της ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές εταιρικές και 

ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος , µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 

συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην 

Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η 

έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης 

µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο 

Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα 

που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και 

λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο 

από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν 

µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα 

τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 

παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα 

µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 

Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το 

άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη 

ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. 

Αθήνα 27 Αυγούστου 2009 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

Κωνσταντίνος Αναστ. Μακρίδης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ  11261 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ 

 

Ε Ν ∆ Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

περιόδου 

1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 

 

 

 

 

 

 
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα  

Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς 

(∆ΛΠ 34) 
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 Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ      

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30.6.2009 31.12.2008 30.6.2009 31.12.2008 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία      
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 4.1 7.703.004,01 7.726.000,23 1.369.319,98 1.393.016,90 

Επενδύσεις σε ακίνητα 4.2 2.493.807,18 2.519.268,90 2.493.807,18 2.519.268,90 

Υπεραξία επιχείρησης 4.3 168.654,88 168.654,88 0,00 0,00 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.4 238.910,42 177.384,38 10.617,46 12.460,04 
Επενδύσεις σε θυγατρικές-συγγενείς 
επιχειρήσεις 4.5 1.023.842,93 1.023.842,93 18.934.147,00 18.934.147,00 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 4.6 1.044.003,03 925.335,45 0,00 0,00 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.7 1.714.710,73 1.431.916,20 53.791,39 56.218,76 

  14.386.933,18 13.972.402,97 22.861.683,01 22.915.111,60 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέµατα 4.8 11.526.256,86 10.021.505,31 4.879.976,15 4.668.338,57 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.9 18.465.490,50 17.092.072,44 6.967.121,19 6.808.683,93 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 4.10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.11 9.804.246,04 9.802.713,95 2.346.065,67 1.907.230,68 
Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για 
διάθεση 4.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

  39.795.993,40 36.916.291,70 14.193.163,01 13.384.253,18 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  54.182.926,58 50.888.694,67 37.054.846,02 36.299.364,78 

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.13 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00 

Υπέρ το άρτιο 4.13 5.321.874,63 5.321.874,63 5.321.874,63 5.321.874,63 

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 4.14 0,00 0,00 12.437.366,79 12.437.366,79 

Συναλλαγµατικές διαφορές  -119.805,74 -77.659,55 0,00 0,00 

Λοιπά αποθεµατικά 4.15 2.867.993,95 2.867.993,95 2.535.830,29 2.535.830,29 

Αποτελέσµατα εις νέον  4.139.487,79 4.313.660,70 2.599.726,46 2.242.436,17 

  16.840.050,63 17.056.369,73 27.525.298,17 27.168.007,88 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  6.431.239,17 7.124.956,95 0,00 0,00 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  23.271.289,80 24.181.326,68 27.525.298,17 27.168.007,88 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

∆άνεια 4.16 3.937.283,43 4.232.701,96 3.857.012,39 4.131.465,38 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 4.6 127.834,51 118.429,35 2.265.909,88 2.348.347,08 
Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους  681.183,00 646.733,14 194.878,00 198.258,52 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις  4.810,00 4.480,00 4.810,00 4.480,00 

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  11.814,68 18.244,68 0,00 0,00 

  4.762.925,62 5.020.589,13 6.322.610,27 6.682.550,98 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.17 23.867.225,61 20.314.710,15 2.292.474,94 1.716.777,14 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  1.337.203,26 610.039,93 180,35 0,00 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4.16 854.282,29 660.028,78 854.282,29 660.028,78 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 4.18 90.000,00 102.000,00 60.000,00 72.000,00 

  26.148.711,16 21.686.778,86 3.206.937,58 2.448.805,92 

Σύνολο υποχρεώσεων  30.911.636,78 26.707.367,99 9.529.547,85 9.131.356,90 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 54.182.926,58 50.888.694,67 37.054.846,02 36.299.364,78 
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ      

  Ο Όµιλος 

 Σηµ. 1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008 1.4 - 30.6.2009 1.4 - 30.6.2008 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  33.352.993,24 32.061.383,07 17.406.124,89 15.542.861,78 

Κόστος πωλήσεων  -21.167.510,87 -20.041.744,09 
-

11.085.688,26 -9.899.745,89 

Μικτό κέρδος  12.185.482,37 12.019.638,98 6.320.436,63 5.643.115,89 

Άλλα έσοδα  1.188.929,82 929.019,76 891.272,00 756.495,44 

Έξοδα διαθέσεως  -8.639.908,95 -7.949.505,51 -5.108.784,35 -4.461.604,56 

Έξοδα διοικήσεως  -1.373.050,83 -1.386.605,30 -723.059,30 -702.417,85 

Άλλα έξοδα  -212.133,11 -299.784,13 -125.880,79 -130.046,94 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  -249.228,30 -228.755,51 -121.992,38 -116.791,88 

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη προ φόρων  2.900.091,00 3.084.008,29 1.131.991,81 988.750,10 

Φόρος εισοδήµατος 4.19 -990.388,04 -828.075,38 -558.795,34 -265.613,87 

Καθαρό κέρδος (ζηµία) από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες  1.909.702,96 2.255.932,91 573.196,47 723.136,23 

Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη µετά από φόρους   (Α)  1.909.702,96 2.255.932,91 573.196,47 723.136,23 

      

Κατανέµονται σε :      

Ιδιοκτήτες µητρικής  576.988,19 1.129.658,89 -295.624,08 -151.260,26 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1.332.714,77 1.126.274,02 868.820,55 874.396,49 

      

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)     

-  Συναλλαγµ. ∆ιαφορές µετατροπής  2.132,21 -9.705,55 -546,68 4.831,99 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Α)+(Β)  1.911.835,17 2.246.227,36 572.649,79 727.968,22 

      

Κατανέµονται σε :      

Ιδιοκτήτες µητρικής  577.480,90 1.127.427,42 -295.749,85 -150.146,82 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  1.334.354,27 1.118.799,94 868.399,64 878.115,04 

      

Κέρδη  κατά µετοχή σε ευρώ 4.20 0,0436 0,0854 -0,0223 -0,0114 
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  Η Εταιρεία 

 Σηµ. 1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008 1.4 - 30.6.2009 1.4 - 30.6.2008 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  2.799.334,26 4.792.581,24 95.821,61 -775,49 

Κόστος πωλήσεων  -1.843.806,25 -2.966.642,63 -372.073,99 -266.077,04 

Μικτό κέρδος  955.528,01 1.825.938,61 -276.252,38 -266.852,53 

Άλλα έσοδα  255.590,19 224.149,77 129.861,25 131.356,34 

Έξοδα διαθέσεως  -818.980,61 -1.087.505,02 -404.737,69 -554.393,47 

Έξοδα διοικήσεως  -284.816,50 -267.038,71 -153.584,30 -135.359,40 

Άλλα έξοδα  -129.716,88 -164.698,15 -113.575,15 -131.858,50 

Έσοδα από συµµετοχές  1.591.296,51 1.537.590,00 1.591.296,51 1.537.590,00 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  -224.513,63 -205.419,02 -112.395,28 -104.444,43 

Κέρδη προ φόρων  1.344.387,09 1.863.017,48 660.612,96 476.038,01 

Φόρος εισοδήµατος 4.19 -193.296,80 -57.035,43 -45.079,89 267.579,29 

Καθαρό κέρδος (ζηµία) από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες  1.151.090,29 1.805.982,05 615.533,07 743.617,30 

Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη µετά από φόρους   (Α)  1.151.090,29 1.805.982,05 615.533,07 743.617,30 

      

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)     

-  Συναλλαγµ. ∆ιαφορές µετατροπής  0,00 0,00 0,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Α)+(Β)  1.151.090,29 1.805.982,05 615.533,07 743.617,30 

      

Κέρδη  κατά µετοχή σε ευρώ 4.20 0,0870 0,1365 0,0465 0,0562 

      

 

 

 

 



ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 – ποσά σε ευρώ  

 

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

           

Ο Όµιλος Σηµ. ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ   

                  

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

  
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Συναλ/κές 
διαφορές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2008  4.630.500,00 5.321.874,63 0,00 2.693.335,65 3.654,17 3.242.011,62 15.891.376,07 6.708.151,89 22.599.527,96 
- Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους      -1.536,45 1.128.963,87 1.127.427,42 1.118.799,94 2.246.227,36 

-∆ιανεµηθέντα µερίσµατα       -926.100,00 -926.100,00 
-

1.911.367,00 -2.837.467,00 

Υπόλοιπα 30.6.2008  4.630.500,00 5.321.874,63 0,00 2.693.335,65 2.117,72 3.444.875,49 16.092.703,49 5.915.584,83 22.008.288,32 

           

Υπόλοιπα 01.01.2009  4.630.500,00 5.321.874,63 0,00 2.867.993,95 -77.659,55 4.313.660,70 17.056.369,73 7.124.956,95 24.181.326,68 
- Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους      -42.146,19 619.627,09 577.480,90 1.334.354,27 1.911.835,17 

-∆ιανεµηθέντα µερίσµατα       -793.800,00 -793.800,00 
-

2.028.072,05 -2.821.872,05 

Υπόλοιπα 30.6.2009  4.630.500,00 5.321.874,63 0,00 2.867.993,95 -119.805,74 4.139.487,79 16.840.050,63 6.431.239,17 23.271.289,80 
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Η Εταιρεία           

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

      Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2008  4.630.500,00 5.321.874,63 11.660.031,37 2.437.261,47 1.494.358,82    25.544.026,29 
- Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους      1.805.982,05    1.805.982,05 

-∆ιανεµηθέντα µερίσµατα      -926.100,00    -926.100,00 

Υπόλοιπα 30.6.2008  4.630.500,00 5.321.874,63 11.660.031,37 2.437.261,47 2.374.240,87 0,00 0,00 0,00 26.423.908,34 

           

           

Υπόλοιπα 01.01.2009  4.630.500,00 5.321.874,63 12.437.366,79 2.535.830,29 2.242.436,17    27.168.007,88 
- Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους      1.151.090,29    1.151.090,29 
- ∆ιανεµηθέντα 
µερίσµατα      -793.800,00    -793.800,00 

Υπόλοιπα 30.6.2009  4.630.500,00 5.321.874,63 12.437.366,79 2.535.830,29 2.599.726,46 0,00 0,00 0,00 27.525.298,17 
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ     

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008 1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008 

Κέρδη προ φόρων 2.900.091,00 3.084.008,29 1.344.387,09 1.863.017,48 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

• Αποσβέσεις 628.670,39 635.898,94 71.441,33 64.344,04 

• Προβλέψεις 421.420,95 184.104,06 383.590,57 132.176,10 

• Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων -6.430,00 0,00 0,00 0,00 

• Συναλλαγµατικές διαφορές 18.013,91 3.452,28 0,00 0,00 

• Λοιπές µη ταµιακές κινήσεις 63.138,67 57.808,34 0,00 0,00 

• Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα , κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -85.961,79 -97.227,92 -845.044,95 -953.511,99 

• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 249.228,30 228.195,45 224.513,63 205.419,02 

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

• (Αύξηση) µείωση αποθεµάτων -1.558.008,90 -1.251.434,88 -261.637,58 29.758,72 

•( Αύξηση) µείωση απαιτήσεων -1.771.135,94 -1.215.086,21 -217.246,98 -246.509,59 

• Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.938.115,68 2.339.455,18 -685.738,73 -427.179,47 

Μείον :     

• Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -249.228,30 -228.195,45 -224.513,63 -205.419,02 

• Καταβεβληµένοι φόροι -332.132,91 -322.817,12 -15.741,12 -29.312,93 

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.215.781,06 3.418.160,96 -225.990,37 432.782,36 

     

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

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

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων -652.450,57 -968.381,02 -20.440,11 -207.173,94 

Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων παγίων 1.795,00 16.420,17 0,00 16.420,17 
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εισπραχθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 804.484,63 917.745,03 

Τόκοι εισπραχθέντες 85.177,41 86.309,89 40.560,32 24.379,38 

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -565.478,16 -865.650,96 824.604,84 751.370,64 

     
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες     

Λήψη δανείων 0,00 0,00 0,00 0,00 

Εξόφληση δανείων -80.199,48 -348.563,68 -80.199,48 -348.563,68 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) -20.965,54 -6.378,25 0,00 0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα -1.547.605,79 -1.190.718,54 -79.580,00 0,00 

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -1.648.770,81 -1.545.660,47 -159.779,48 -348.563,68 

     
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα 1.532,09 1.006.849,53 438.834,99 835.589,32 

Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 9.802.713,95 7.530.157,97 1.907.230,68 1.263.219,16 

Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου 9.804.246,04 8.537.007,50 2.346.065,67 2.098.808,48 
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Οι επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις  που παρατίθενται στα επόµενα , αποτελούν ενιαίο και 

αναπόσπαστο τµήµα των ενδιάµεσων  Οικονοµικών Καταστάσεων του Α΄ Εξαµήνου 2009 . 

 

Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρία «ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (η ‘’Εταιρία’’) είναι ανώνυµη εταιρία  εγγεγραµµένη στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 15832/06/Β/87/32. Ιδρύθηκε το έτος 1987 

(ΦΕΚ ίδρυσης 2503/8.10.87) µε την εισφορά της καθαρής περιουσίας και µετρητών της εταιρίας 

ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε. Αντικείµενο της ΕΛΒΕ ΑΕ, σήµερα, είναι ο σχεδιασµός, η ραφή και η πώληση 

επώνυµων (σινιέ) έτοιµων ενδυµάτων από υφασµένο ύφασµα. Η παραγωγή του τελικού προϊόντος 

δίνεται εξ’ ολοκλήρου σε τρίτους (φασόν) ενώ οι µετοχές της  είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών (κλάδος «Είδη Ενδυµασίας»). 

Η εταιρία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Ελευθερών του Νοµού  Καβάλας ( Άγιος Ανδρέας T.K. 640-07 

Καβάλα, τηλ. 25940-23600-603, fax 25940-23604) και η ηλεκτρονική της διεύθυνση στο διαδίκτυο 

είναι  www.elvesa.gr. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις θυγατρικές της 

(Ο Όµιλος). Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι 

θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος 

σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 

∆οµή του Οµίλου 

 

 Εταιρία  

 

% Συµµετοχής 

 

Έδρα       

Μέθοδος 

Ενοποίησης 

ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. Μητρική Αγ. Ανδρέας -

Καβάλα 

Ολική Ενοποίηση 

CALIN Α.Ε. 50,99% Χαλάνδρι Ολική Ενοποίηση 

ΛΗΤΩ Α.Ε. (1)  28,86% Περιστέρι Ολική Ενοποίηση 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Ε. 

 

25,00% Αθήνα Καθαρή Θέση 

ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ (σε 

αδράνεια) 

49,00% Βουλγαρία Καθαρή Θέση 

LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD (2)  23,09% Σερβία Ολική Ενοποίηση 
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(1) Η εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. ενοποιείται πλήρως επειδή η µητρική εταιρία έχει σύµβαση συνεργασίας 

µε µέτοχο που διαθέτει το 31,75% του µετοχικού της κεφαλαίου  και έχει τη δυνατότητα να 

κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της επιχείρησης. 

(2)  Αφορά σε θυγατρική κατά ποσοστό 80 % της θυγατρικής εταιρείας ΛΗΤΩ Α.Ε. . Η εταιρεία αυτή 

συστάθηκε το β’ τρίµηνο του 2007 και έκτοτε περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου. 

2.    Πλαίσιο  κατάρτισης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ατοµικές και οι ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 

αφορούν το Α’ Εξάµηνο του 2009 ( 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 ) και έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο  34 ‘’ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις ‘’. 

Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ και τις 

διερµηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ τον  Ιούνιο του 2009. 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 

κόστους ,  µε εξαίρεση κάποια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (συµµετοχικοί τίτλοι) οι 

οποίοι αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στην καθαρή θέση . 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων του Α΄ Εξαµήνου 2009 είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για 

την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  , του οµίλου και της εταιρείας , της χρήσεως 

2008 ( 1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2008 ) µε εξαίρεση  τις επιπτώσεις στις οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου από την υιοθέτηση των προτύπων και διερµηνειών που τέθηκαν σε ισχύ 

από 1.1.2009 , οι οποίες όµως ήταν αµελητέες. 

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις 

ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 , οι οποίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση 

διαδικτύου της εταιρείας. 

    

3.  Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

3α.  Πληροφόρηση για το κέρδος η τη ζηµία , τα περιουσιακά στοιχεία και τις       

υποχρεώσεις 

Ο Όµιλος υιοθέτησε το ∆ΠΧΑ 8 “Λειτουργικοί Τοµείς” από 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΠΧΑ 8 

προβλέπει οι λειτουργικοί τοµείς να προσδιορίζονται στη βάση των εσωτερικών αναφορών και 

διαδικασιών του Οµίλου για τα στοιχεία του Οµίλου που ελέγχονται και αναθεωρούνται σε τακτική 

βάση από την  διοίκηση του , που αποφασίζει για τον επιµερισµό των πόρων ανά τοµέα και που 

κρίνει την απόδοσή του. Η µόνη επίδραση από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 8 σε σχέση  µε τους 
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αναφερόµενους τοµείς που ήδη δηµοσιεύονταν είναι ότι ο τοµέας εµπορίας  εσωρούχων ,   µαγιό , 

καλτσών , παιδικών και βρεφικών ειδών κ.τ.λ. διασπάσθηκε σε δύο τοµείς αυτόν της εµπορίας 

εσωρούχων ,  µαγιό , καλτσών κ.τ.λ. και αυτόν της εµπορίας παιδικών και βρεφικών ειδών κ.τ.λ. . 

 Έτσι πλέον οι βασικές δραστηριότητες του Οµίλου διαχωρίζονται σε τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς. 

α) παραγωγή και εµπορία  ετοίµων ενδυµάτων . 

β) εµπορία  εσωρούχων ,   µαγιό , καλτσών κ.τ.λ. 

γ)  εµπορία   παιδικών και βρεφικών ειδών κ.τ.λ.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζουµε ανάλυση ανά τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 

Περίοδος 1/1-30/6/2009      

      

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Παραγωγή και 
εµπορία 
ετοίµων 

ενδυµάτων 

Εµπορία 
εσωρούχων, 

µαγιό , καλτσών 
κτλ 

Εµπορία ειδών 
µπε-µπε , 

παιδικών ειδών 
κτλ Απαλείψεις Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 2.799.334,26 18.200.683,06 12.352.975,92  33.352.993,24 

Έσοδα από άλλους λειτουργικούς τοµείς  -   -   -     -  

Σύνολο πωλήσεων 2.799.334,26 18.200.683,06 12.352.975,92  -  33.352.993,24 

Κόστος πωλήσεων (1.843.806,25) (12.071.285,50) (7.252.419,12)   (21.167.510,87) 

Μικτό κέρδος  955.528,01 6.129.397,56 5.100.556,80  -  12.185.482,37 

Άλλα έσοδα 255.590,19 342.369,23 590.970,40  1.188.929,82 

Έξοδα διαθέσεως (818.980,61) (3.798.522,16) (4.022.406,18)  (8.639.908,95) 

Έξοδα διοικήσεως (284.816,50) (626.947,18) (461.287,15)  (1.373.050,83) 

Άλλα έξοδα (129.716,88) (760,68) (81.655,55)  (212.133,11) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (224.513,63) (24.344,60) (370,07)   (249.228,30) 

Κέρδος-Ζηµία πρό φόρων (246.909,42) 2.021.192,17 1.125.808,25  -  2.900.091,00 

Φόρος εισοδήµατος     (990.388,04) 

Κέρδη µετά από φόρους     1.909.702,96 

      

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      

Προσθήκες παγίων 20.440,11 271.706,93 245.676,85  -  537.823,89 

Αποσβέσεις παγίων 69.598,75 178.172,36 328.507,84  -  576.278,95 

      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Στοιχεία ενεργητικού (πλην συµµετοχών) 19.132.785,72 20.384.709,45 14.899.915,68 (1.258.327,20) 53.159.083,65 
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Συνδεδεµένες εταιρείες 18.934.147,00  -   -  (17.910.304,07) 1.023.842,93 

Συµµετοχές  -   -   -   -   -  

Σύνολο Ενεργητικού 38.066.932,72 20.384.709,45 14.899.915,68 (19.168.631,27) 54.182.926,58 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Σύνολο υποχρεώσεων 7.263.637,97 16.111.502,37 8.794.823,64 (1.258.327,20) 30.911.636,78 

      

      

Περίοδος 1/1-30/6/2008      

      

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ      

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Παραγωγή και 
εµπορία 
ετοίµων 

ενδυµάτων 

Εµπορία 
εσωρούχων, 

µαγιό , καλτσών 
κτλ 

Εµπορία ειδών 
µπε-µπε , 

παιδικών ειδών 
κτλ Απαλείψεις Σύνολο 

Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες 4.792.581,24 14.995.813,11 12.272.988,72  32.061.383,07 

Έσοδα από άλλους λειτουργικούς τοµείς  -   -   -     -  

Σύνολο πωλήσεων 4.792.581,24 14.995.813,11 12.272.988,72  -  32.061.383,07 

Κόστος πωλήσεων (2.966.642,63) (10.221.281,85) (6.853.819,61)   (20.041.744,09) 

Μικτό κέρδος  1.825.938,61 4.774.531,26 5.419.169,11  -  12.019.638,98 

Άλλα έσοδα 224.149,77 506.675,60 198.194,39  929.019,76 

Έξοδα διαθέσεως (1.087.505,02) (2.962.754,82) (3.899.245,67)  (7.949.505,51) 

Έξοδα διοικήσεως (267.038,71) (609.250,88) (510.315,71)  (1.386.605,30) 

Άλλα έξοδα (164.698,15) (5.283,50) (129.802,48)  (299.784,13) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (205.419,02) (20.307,54) (3.028,95)   (228.755,51) 

Κέρδος πρό φόρων 325.427,48 1.683.610,12 1.074.970,69  -  3.084.008,29 

Φόρος εισοδήµατος     (828.075,38) 

Κέρδη µετά από φόρους     2.255.932,91 

      

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      

Προσθήκες παγίων 197.273,94 465.272,36 362.778,89  -  1.025.325,19 

Αποσβέσεις παγίων 60.132,16 126.163,20 406.217,00  -  592.512,36 

      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
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Στοιχεία ενεργητικού (πλην συµµετοχών) 19.073.001,67 17.286.546,29 14.350.135,03 (1.249.825,73) 49.459.857,26 

Συνδεδεµένες εταιρείες 18.934.147,00  -   -  (17.909.357,59) 1.024.789,41 

Συµµετοχές  -   -   -   -   -  

Σύνολο Ενεργητικού 38.007.148,67 17.286.546,29 14.350.135,03 (19.159.183,32) 50.484.646,67 

      

ΠΑΘΗΤΙΚΟ      

Σύνολο υποχρεώσεων 7.527.908,33 13.654.553,12 8.543.722,63 (1.249.825,73) 28.476.358,35 

 

3β. Πληροφόρηση για γεωγραφικές περιοχές 

Οι γεωγραφικοί   τοµείς   του   οµίλου λειτουργούν ουσιαστικά σε δύο γεωγραφικές περιοχές  ( 

Ελλάδα και Εξωτερικό ) και διευθύνονται από την έδρα  .   

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αφορούν κυρίως σε πωλήσεις σε χώρες της Ευρώπης. 

Τα έσοδα  κατανέµονται κατά γεωγραφική περιοχή ως κατωτέρω : 

 Ο όµιλος 

1/1-30/6/2009 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 30.219.636,88 584.299,54 30.803.936,42 

Πωλήσεις Προιόντων 1.357.207,68 1.186.922,95 2.544.130,63 

Πωλήσεις υπηρεσιών 4.926,19 0,00 4.926,19 

Σύνολο 31.581.770,75 1.771.222,49 33.352.993,24 

    

1/1-30/6/2008 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 26.842.202,20 496.582,88 27.338.785,08 

Πωλήσεις Προιόντων 2.139.755,52 2.573.687,58 4.713.443,10 

Πωλήσεις υπηρεσιών 9.154,89 0,00 9.154,89 

Σύνολο 28.991.112,61 3.070.270,46 32.061.383,07 

    

 Η εταιρεία 

1/1-30/6/2009 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 250.469,13 4.734,50 255.203,63 

Πωλήσεις Προιόντων 1.357.207,68 1.186.922,95 2.544.130,63 

Πωλήσεις υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.607.676,81 1.191.657,45 2.799.334,26 

    

1/1-30/6/2008 Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολο 

Πωλήσεις Εµπορευµάτων 80.124,65 -1.213,40 78.911,25 

Πωλήσεις Προιόντων 2.139.755,52 2.573.687,58 4.713.443,10 

Πωλήσεις υπηρεσιών 226,89 0,00 226,89 

Σύνολο 2.220.107,06 2.572.474,18 4.792.581,24 

 

 



ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 

Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

περιόδου  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 – ποσά σε ευρώ  

23

Το σύνολο των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του οµίλου   βρίσκονται  στην Ελλάδα 

µε εξαίρεση µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ  295.933,82 που βρίσκονται στην 

Σερβία. 

 

3γ. Πληροφορίες για σηµαντικούς πελάτες 

Οι πωλήσεις του οµίλου γίνονται είτε λιανικώς ,   οι οποίες διακανονίζονται τοις µετρητοίς ή µέσω 

πιστωτικών καρτών µε σχεδόν µηδενικό κίνδυνο απωλειών, είτε χονδρικώς,  µε χορήγηση σχετικής 

πίστωσης (σε ανοικτό λογαριασµό ή µε τη λήψη µεταχρονολογηµένων επιταγών). 

Έτσι, ο πιστωτικός κίνδυνος του οµίλου προέρχεται κυρίως από τη φερεγγυότητα των πελατών 

χονδρικής και από το εύρος της κατανοµής του κινδύνου αυτού σε µεγάλο αριθµό πελατών. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι ο πιστωτικός κίνδυνος του Οµίλου είναι περιορισµένος και 

κατανεµηµένος σε µεγάλο αριθµό πελατών, δεδοµένου ότι κανένας από τους πελάτες του δεν 

ξεπέρασε στην περίοδο 1.1-30.6.2009 σε πωλήσεις το 10% των πωλήσεων του Οµίλου, όπως 

επίσης και κανένας πελάτης του δεν είχε υπόλοιπο κατά την 30.6.2009 που να ξεπερνούσε το 10% 

του ανοικτού υπολοίπου των πελατών. 

Εξ’ άλλου, στα πλαίσια της πιστωτικής πολιτικής του Οµίλου, διερευνάται σε µόνιµη βάση η 

πιστοληπτική ικανότητα, η φερεγγυότητα και η εν γένει οικονοµική συµπεριφορά κάθε νέου πελάτη 

και επικαιροποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία των παλαιών πελατών, δεδοµένα µε βάση τα οποία 

καθορίζονται ανάλογα και µε τις τρέχουσες συνθήκες  της αγοράς, τα πιστωτικά όρια, οι όροι 

πωλήσεων, εισπράξεων, οι απαιτούµενες εγγυήσεις κ.α.. 
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4. Πληροφορίες για ορισµένους λογαριασµούς των Οικονοµικών     Καταστάσεων 

4.1.   Ενσώµατα πάγια 

Ο όµιλος 

30/6/2009        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009 628.680,00 9.298.683,27 916.800,14 220.940,36 3.390.498,00 1.565,86 14.457.167,63 

Προσθήκες περιόδου  -  250.359,43 14.456,35 7.529,08 257.779,42 7.699,61 537.823,89 

Μεταφορές  -   -   -   -   -   -   -  

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -  (3.850,00)  -   -  (3.850,00) 

Λοιπές κινήσεις  -   -   -   -   -   -   -  
Συναλ. ∆ιαφ. 
Μετατροπής  -  (16.466,70) (452,54)  -  (1.013,24)  -  (17.932,48) 

Υπόλοιπο 30/6/2009 628.680,00 9.532.576,00 930.803,95 224.619,44 3.647.264,18 9.265,47 14.973.209,04 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009  -  (3.305.437,06) (823.602,27) (174.024,14) (2.428.103,93)  -  (6.731.167,40) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (358.449,59) (6.272,67) (10.669,51) (175.425,46)  -  (550.817,23) 

Μεταφορές  -   -   -   -   -   -   -  

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -  2.839,38  -   -  2.839,38 

Λοιπές κινήσεις  -   -   -   -   -   -   -  
Συναλ. ∆ιαφ. 
Μετατροπής  -  8.574,22 109,33  -  256,67  -  8.940,22 

Υπόλοιπο 30/6/2009  -  (3.655.312,43) (829.765,61) (181.854,27) (2.603.272,72)  -  (7.270.205,03) 

        

Αναπ. Αξία 30/6/2009 628.680,00 5.877.263,57 101.038,34 42.765,17 1.043.991,46 9.265,47 7.703.004,01 

        

31/12/2008        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2008 628.680,00 8.640.268,70 907.568,52 266.796,23 2.771.932,47 266.414,57 13.481.660,49 

Προσθήκες περιόδου  -  675.486,17 2.245,22  -  602.871,47 266.190,62 1.546.793,48 

Μεταφορές  -  61.671,38 8.015,02  -  43.937,64 (531.039,33) (441.893,88) 

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -  (45.855,87)  -   -  (45.855,87) 

Λοιπές κινήσεις  -  (9.182,77)  -   -  (25.394,63)  -  (34.577,40) 
Συναλ. ∆ιαφ. 
Μετατροπής  -  (45.081,62) (1.028,62)  -  (2.848,95)  -  (48.959,19) 

Υπόλοιπο 31/12/2008 628.680,00 9.323.161,86 916.800,14 220.940,36 3.390.498,00 1.565,86 14.457.167,63 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2008  -  (2.498.881,92) (810.066,70) (192.374,36) (2.084.311,44)  -  (5.585.634,42) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (813.307,49) (12.982,50) (22.473,06) (357.274,73)  -  (1.206.037,78) 

Μεταφορές  -  229,47 (634,47)  -  (751,00)  -  (1.156,00) 

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -  40.823,28  -   -  40.823,28 

Λοιπές κινήσεις  -  4.645,58  -   -  14.141,88  -  18.787,46 
Συναλ. ∆ιαφ. 
Μετατροπής  -  1.877,30 81,40  -  91,36  -  2.050,06 

Υπόλοιπο 31/12/2008  -  (3.305.437,06) (823.602,27) (174.024,14) (2.428.103,93)  -  (6.731.167,40) 

        

Αναπ. Αξία 31/12/2008 628.680,00 6.017.724,80 93.197,87 46.916,22 962.394,07 1.565,86 7.726.000,23 
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Η εταιρεία 

30/6/2009        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009 628.680,00 1.333.796,54 883.725,47 189.613,60 681.648,78 1.565,86 3.719.030,25 

Προσθήκες περιόδου  -   -  254,95 3.550,00 8.935,55 7.699,61 20.440,11 

Μειώσεις περιόδου  -   -   -   -   -   -   -  

Μεταφορές  -   -   -   -   -   -   -  

Υπόλοιπο 30/6/2009 628.680,00 1.333.796,54 883.980,42 193.163,60 690.584,33 9.265,47 3.739.470,36 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009  -  (727.958,94) (810.121,19) (161.924,05) (626.009,17)  -  (2.326.013,35) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (20.773,25) (4.077,53) (8.378,85) (10.907,40)  -  (44.137,03) 

Μειώσεις περιόδου  -   -   -   -   -   -   -  

Υπόλοιπο 30/6/2009  -  (748.732,19) (814.198,72) (170.302,90) (636.916,57)  -  (2.370.150,38) 

        

Αναπ. Αξία 30/6/2009 628.680,00 585.064,35 69.781,70 22.860,70 53.667,76 9.265,47 1.369.319,98 

        

31/12/2008        

Κόστος        

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2008 628.680,00 1.272.125,16 883.229,67 235.469,47 640.917,02 266.414,57 3.926.835,89 

Προσθήκες περιόδου  -   -  495,80  -  19.207,69 266.190,62 285.894,11 

Μειώσεις περιόδου  -   -   -  (45.855,87)  -   -  (45.855,87) 

Μεταφορές  -  61.671,38  -   -  21.524,07 (531.039,33) (447.843,88) 

Υπόλοιπο 31/12/2008 628.680,00 1.333.796,54 883.725,47 189.613,60 681.648,78 1.565,86 3.719.030,25 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις       

 Γήπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μετ. Μέσα Έπιπλα 
Έργα υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2008  -  (696.290,23) (801.374,81) (184.879,92) (600.820,50)  -  (2.283.365,46) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (31.668,71) (8.746,38) (17.867,41) (25.188,67)  -  (83.471,17) 

Μειώσεις περιόδου  -   -   -  40.823,28  -   -  40.823,28 

Μεταφορές  -   -   -   -   -   -   -  

Υπόλοιπο 31/12/2008  -  (727.958,94) (810.121,19) (161.924,05) (626.009,17)  -  (2.326.013,35) 

        

Αναπ. Αξία 31/12/2008 628.680,00 605.837,60 73.604,28 27.689,55 55.639,61 1.565,86 1.393.016,90 
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4.2 Επενδύσεις σε ακίνητα 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

30/6/2009       

Κόστος Γήπεδα Κτίρια Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009 1.106.856,16 1.566.743,69 2.673.599,85 1.106.856,16 1.566.743,69 2.673.599,85 

Προσθήκες περιόδου  -   -   -    -   -  

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -   -   -   -  

Υπόλοιπο 30/6/2009 1.106.856,16 1.566.743,69 2.673.599,85 1.106.856,16 1.566.743,69 2.673.599,85 

       
Σωρευµένες 
αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2009  -  (154.330,95) (154.330,95)  -  (154.330,95) (154.330,95) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (25.461,72) (25.461,72)  -  (25.461,72) (25.461,72) 

Πωλήσεις περιόδου  -   -   -   -   -   -  

Υπόλοιπο 30/6/2009  -  (179.792,67) (179.792,67)  -  (179.792,67) (179.792,67) 

       

Αναπ. Αξία 30/6/2009 1.106.856,16 1.386.951,02 2.493.807,18 1.106.856,16 1.386.951,02 2.493.807,18 

       

31/12/2008       

Κόστος Γήπεδα 31.3.2009 Σύνολο 31.3.2009 Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2008 1.112.742,16 1.128.744,85 2.241.487,01 1.112.742,16 1.128.744,85 2.241.487,01 

Προσθήκες περιόδου  -  447.843,88 447.843,88  447.843,88 447.843,88 

Πωλήσεις περιόδου (5.886,00) (9.845,04) (15.731,04) (5.886,00) (9.845,04) (15.731,04) 

Υπόλοιπο 31/12/2008 1.106.856,16 1.566.743,69 2.673.599,85 1.106.856,16 1.566.743,69 2.673.599,85 

       
Σωρευµένες 
αποσβέσεις Γήπεδα Κτίρια Σύνολο Γήπεδα Κτίρια Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2008  -  (124.551,11) (124.551,11)  -  (124.551,11) (124.551,11) 

Αποσβέσεις περιόδου  -  (31.001,98) (31.001,98)  -  (31.001,98) (31.001,98) 

Πωλήσεις περιόδου  -  1.222,14 1.222,14  -  1.222,14 1.222,14 

Υπόλοιπο 31/12/2008  -  (154.330,95) (154.330,95)  -  (154.330,95) (154.330,95) 

       

Αναπ. Αξία 31/12/2008 1.106.856,16 1.412.412,74 2.519.268,90 1.106.856,16 1.412.412,74 2.519.268,90 

 

4.3.  Υπεραξία επιχείρησης 

Αφορά στην υπεραξία που προέκυψε κατά την χρήση 2006 από την εξαγορά πρόσθετου ποσοστού 

4,86333 της θυγατρικής εταιρείας ΛΗΤΩ ΑΕ .  
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4.4  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

Κόστος 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Υπόλοιπο 1/1 698.776,62 633.802,84 137.832,92 127.932,92 

Προσθήκες περιόδου 114.626,68 67.625,65 0,00 9.900,00 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής -2.074,71 -2.651,87 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30/6-31/12 811.328,59 698.776,62 137.832,92 137.832,92 

     

Σωρευµένες αποσβέσεις     

Υπόλοιπο 1/1 -521.392,24 -424.616,56 -125.372,88 -118.094,98 

Αποσβέσεις περιόδου -51.724,54 -96.907,94 -1.842,58 -7.277,90 

Συναλ. ∆ιαφ. Μετατροπής 698,61 132,26 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30/6-31/12 -572.418,17 -521.392,24 -127.215,46 -125.372,88 

     

Αναπ. Αξία 30/6-31/12 238.910,42 177.384,38 10.617,46 12.460,04 

 

4.5  Επενδύσεις σε θυγατρικές – συγγενείς επιχειρήσεις 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις 0,00 0,00 17.907.000,00 17.907.000,00 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 1.023.842,93 1.023.842,93 1.027.147,00 1.027.147,00 

 1.023.842,93 1.023.842,93 18.934.147,00 18.934.147,00 

 

4.5.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

1) Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας :  

 30/6/2009 31/12/2008 

Επενδύσεις σε θυγατρικές (εύλογες αξίες) 17.907.000,00 17.907.000,00 

Ανάλυση Θυγατρικών Εταιριών : 

 

Εταιρεία 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

Ποσοστό 

Συµµετοχής 

 

Αξία Κτήσεως 

Εύλογη Αξία την 

30/6/2009 

 

Υπεραξία  

CALIN Α.Ε. Ελλάδα 50,99% 1.247.249,51 13.260.000,00 12.012.750,49 

ΛΗΤΩ Α.Ε.  Ελλάδα 28,863% 1.113.042,00 4.647.000,00 3.533.958,00 

ΣΥΝΟΛΑ    2.360.291,51 17.907.000,00 15.546.708,49 

 

Οι θυγατρικές εταιρείες καταχωρήθηκαν την 1.1.2004 στην εύλογη αξία τους όπως προέκυψε από 

εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή. Επικαιροποίηση της εκτίµησης πραγµατοποιήθηκε στις 31.12.2005. 

Οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια. 
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2) Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις : 

Ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Όπως αναφέρεται  παραπάνω στην παράγραφο ‘’ Γενικές πληροφορίες ‘’ η  εταιρεία ΛΗΤΩ Α.Ε. 

ενοποιείται πλήρως επειδή η µητρική εταιρία έχει σύµβαση συνεργασίας µε µέτοχο που κατείχε κατά 

την 30.6.2008 ποσοστό  31,74% του µετοχικού της κεφαλαίου  και έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει 

την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της επιχείρησης. 

 

4.5.2  Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

1) Στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας: 

 30/6/2009 31/12/2008 

Κόστος κτήσης µείον αποµείωση 1.027.147,00 1.027.147,00 

 

Ανάλυση Επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις   

  

Εταιρεία  

Χώρα 

Εγκατάστασης 

 

% Συµµετοχής 

 

Αξία Κτήσεως 

Κόστος Κτήσης 

µείον Αποµείωση 

Υπεραξία 

(Υποτίµηση) 

HARMONY 

CRUISES Α.Ν.Ε. 

Ελλάδα 25,00% 1.027.147,00 1.027.147,00  -  

ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

Ε.Π.Ε. 

 

Βουλγαρία 

 

49,00% 

 

2.641,23 

 

 -  

 

(2.641,23) 

ΣΥΝΟΛΑ     1.029.788,23 1.027.147,00 (2.641,23) 

 

- Η συµµετοχή στην εταιρεία HARMONY CRUISES Α.Ε. αποτιµήθηκε στο κόστος κτήσεως της. Η 

εταιρεία ασκεί την δραστηριότητά της µέσω της θυγατρικής της «HARMONY G. ΝΕΠΑ».  

- Η συµµετοχή στην συγγενή εταιρεία ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ , αποµειώθηκε συνολικά την 

1.1.2004 και η ζηµία καταχωρήθηκε στα ίδια κεφάλαια, διότι  εκτιµήθηκε  ότι δεν αναµένονται, µε τις 

παρούσες συνθήκες, µελλοντικά οφέλη από  την εν λόγω συµµετοχή. 

 

2) Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις: 

 30/6/2009 31.12.2008 

Κόστος κτήσης µείον αποµείωση 1.023.842,93 1.023.842,93 

 

- Η παραπάνω συµµετοχή αφορά στην εταιρεία HARMONY CRUISES Α.Ε. , η οποία 

περιλαµβάνεται στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
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- Η συµµετοχή στην συγγενή εταιρεία  ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ , περιλαµβάνεται στις  

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Η καθαρή θέση 

εκτιµήθηκε  ως µηδενική. 

 

4.6  Ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Αναβαλλόµενες φορολ. απαιτήσεις 1.044.003,03 925.335,45 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενες φορολ. Υποχρεώσεις -127.834,51 -118.429,35 -2.265.909,88 -2.348.347,08 

Υπόλοιπο 916.168,52 806.906,10 -2.265.909,88 -2.348.347,08 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο 

στην ίδια φορολογική αρχή. 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω : 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Υπόλοιπο έναρξης 806.906,09 900.389,17 -2.348.347,08 -3.008.995,88 

Φόρος αποτελεσµάτων περιόδου 118.032,06 -90.330,35 82.437,20 -116.686,62 

∆ιαφορές συναλλαγµατικής µετατροπής -8.769,63 -3.152,72 0,00 0,00 

Επίδραση από µεταβολή συντελεστών 
αναβαλλόµενου φόρου υπεραξίας 
συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 777.335,42 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 916.168,52 806.906,10 -2.265.909,88 -2.348.347,08 

 

Για τις υφιστάµενες κατά την 30/6/2009 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής 

βάσης  υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος  για µεν την µητρική και τις θυγατρικές εταιρείες του 

οµίλου που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα µε συντελεστή από 20 έως 25% ανάλογα µε τον 

εκτιµούµενο χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων τους για δε την ενοποιούµενη εταιρεία που έχει την έδρα της στην Σερβία µε 

συντελεστή 10% . Για τις υφιστάµενες κατά την 30/6/2008 προσωρινές διαφορές µεταξύ 

φορολογικής και λογιστικής βάσης  είχε υπολογισθεί  αναβαλλόµενος φόρος  για µεν την µητρική και 

τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα µε συντελεστή 25% για δε 

την ενοποιούµενη εταιρεία που έχει την έδρα της στην Σερβία µε συντελεστή 10% .  

 

\ 
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4.7 Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Προκαταβολές ενοικίων 1.086.811,31 899.011,23 0,00 0,00 

Εγγυήσεις διάφορες 627.899,42 532.904,97 53.791,39 56.218,76 

Σύνολο 1.714.710,73 1.431.916,20 53.791,39 56.218,76 
 

Ανάλυση κίνησης λογαριασµού προκαταβολών ενοικίων 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Υπόλοιπο 1/1 899.011,23 798.857,68 0,00 0,00 

∆οθείσες προκαταβολές στη χρήση 262.000,00 256.000,00 0,00 0,00 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσεως -74.199,92 -155.846,45 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30/6 -31/12 1.086.811,31 899.011,23 0,00 0,00 

 

4.8  Αποθέµατα 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Εµπορεύµατα 6.871.306,08 5.571.201,42 225.025,37 218.034,68 

Προιόντα 2.764.567,10 2.266.319,94 2.764.567,10 2.266.319,94 

Πρώτες & βοηθ. Ύλες 1.890.383,68 2.183.983,95 1.890.383,68 2.183.983,95 

Σύνολο 11.526.256,86 10.021.505,31 4.879.976,15 4.668.338,57 
 

Τα αποθέµατα  εµφανίζονται κατά την 30/6/2009 αποµειωµένα συνολικά τόσο σε επίπεδο οµίλου 

όσο και σε επίπεδο εταιρείας κατά ποσό ευρώ 1.700.000,00 . 

 

  4.9 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Πελάτες 11.909.410,43 10.783.005,33 3.374.241,38 3.626.171,07 

Γραµµάτια εισπρακτέα 650.471,41 872.870,24 650.471,41 872.870,24 

Επιταγές εισπρακτέες 4.159.270,78 3.707.717,35 701.486,13 884.353,29 
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Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 1.258.327,20 624.480,00 

Απαιτήσεις από συγγενείς εταιρείες 0,00 0,00 0,00 0,00 
Απαιτ. από λοιπές συνδεµένες 
εταιρείες 136.501,04 136.211,32 136.501,04 136.211,32 

Απαιτήσεις από  ∆ηµόσιο 776.523,09 177.888,51 346.583,09 177.888,51 
Χρηµατικές διευκολύνσεις 
προσωπικού 11.994,51 536,54 0,00 0,00 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 178.496,06 101.884,94 178.496,06 101.200,96 

Προκαταβολές σε προµηθευτές 46.001,23 192.148,04 312,54 0,00 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 192.966,84 221.978,36 71.345,00 187.511,53 

Λογαριασµοί προς απόδοση 23.124,76 14.531,30 8.810,76 6.277,30 

Απαιτήσεις από ασφαλιστ. Εταιρείες 0,00 364.222,61 0,00 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 380.730,35 519.077,90 240.546,58 191.719,71 

 18.465.490,50 17.092.072,44 6.967.121,19 6.808.683,93 

Οι απαιτήσεις από ‘’ Πελάτες’’ καθώς και οι συναφείς απαιτήσεις ‘’Γραµµάτια εισπρακτέα’’ και ‘’ 

Επιταγές εισπρακτέες’’ εµφανίζονται αποµειωµένες συνολικά σε επίπεδο οµίλου και εταιρείας κατά 

ποσό ευρώ 2.123.058,89 . Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στη σχηµατισθείσα µέχρι 30/6/2009 πρόβλεψη 

για το σύνολο των εξατοµικευµένων από αυτές απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση 

εξοφλήσεως  έναντι των συµβατικών ηµεροµηνιών λήξης και των οποίων η είσπραξη δεν θεωρείται 

πιθανή.  

Επίσης οι λοιπές απαιτήσεις εµφανίζονται αποµειωµένες συνολικά σε επίπεδο οµίλου και εταιρείας 

κατά ποσό ευρώ 194.560,01.   

4.10   Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων.  

 30.6.2009  31.12.2008 

Μετοχές ανωνύµων εταιριών  (εύλογη αξία)            0,00            0,00 

 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 

 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ 

ΤΙΜΗ 

30/6/2009 

ΕΥΛΟΓΗ 

ΑΞΙΑ 

 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.     1.000,00        2,93     2.934,70  -   -     (2.934,70) 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ 

ΖΩΗ Α.Ε 

 

618.178,00 

 

       0,51 

 

318.115,82 

 

 -  

 

 -  

 

(318.115,82) 

ΣΥΝΟΛΟ     321.050,52  -   -  (321.050,52) 
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Οι ανωτέρω εταιρείες έχουν πάψει να υφίστανται.  Η συµµετοχή στην εταιρεία ΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. 

αποµειώθηκε συνολικά την 1.1.2004  ενώ η συµµετοχή στην εταιρεία ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. 

αποµειώθηκε συνολικά στη χρήση 2004, τα αποτελέσµατα της οποίας και επιβάρυνε. 

 

 4.11  Ταµειακά διαθέσιµα 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 223.154,30 344.152,50 32.481,36 52.696,20 

Βραχυπρ. τραπεζικές καταθέσεις 9.581.091,74 9.458.561,45 2.313.584,31 1.854.534,48 

Σύνολο 9.804.246,04 9.802.713,95 2.346.065,67 1.907.230,68 
 

4.12  Περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για διάθεση 

 30.6.2009 31.12.2008 

Μετοχές ανώνυµης εταιρείας  (εύλογη αξία)            0,00            0,00 

 

Ανάλυση 

 

Εταιρεία 

Χώρα 

Εγκατάστασης 

% 

Συµµετοχής 

Αξία 

Κτήσεως 

Εύλογη Αξία 

την  30/6/2009 

Υπεραξία 

(Υποτίµηση) 

ΙΣΧΥΣ Α.Ε. Ελλάδα      15,093% 52.824,65  -  (52.824,65) 

 

Η συµµετοχή στην εταιρεία αυτή αποµειώθηκε συνολικά την 1.1.2004 . Για το λόγο ότι το αντικείµενο 

δραστηριότητας της εταιρείας αυτής δεν έχει σχέση µε τη βασική δραστηριότητα της µητρικής 

εταιρείας αποφασίστηκε η σταδιακή αποχώρηση από την επένδυση αυτή.   

 

4.13   Μετοχικό Κεφάλαιο – Υπέρ το άρτιο 

 
Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές  Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2008 13.230.000 4.630.500,00 5.321.874,63 0,00 9.952.374,63 

30 Ιουνίου 2009 13.230.000 4.630.500,00 5.321.874,63 0,00 9.952.374,63 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 4.630.500,00 διαιρούµενο σε 

13.230.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,35 ευρώ η κάθε µία και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 
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4.14    Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

Αφορά στην υπεραξία από την αποτίµηση των συµµετοχών της µητρικής στην εύλογη αξία τους 

µετά την αφαίρεση του αναλογούντος αναβαλλόµενου φόρου. Βλέπε σχετικά και παραπάνω στην 

παράγραφο 4.5.1 . 

 

4.15    Λοιπά αποθεµατικά  

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Τακτικό αποθεµατικό 1.013.793,90 1.063.881,54 753.001,42 753.001,42 

Ειδικά Αποθεµατικά  1.269,77 1.269,77 1.269,77 1.269,77 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 1.852.930,28 1.802.842,64 1.781.559,10 1.781.559,10 

Σύνολο 2.867.993,95 2.867.993,95 2.535.830,29 2.535.830,29 

 

- Τακτικό αποθεµατικό  

Το τακτικό αποθεµατικό είναι το 5% των µετά από φόρους κερδών έως ότου αυτό εξισωθεί µε το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου . Αυτό το αποθεµατικό δεν µπορεί να διανεµηθεί , αλλά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για κάλυψη ζηµιών. 

- Αφορολόγητα αποθεµατικά  

Αφορούν σε αποθεµατικά διάφορων αναπτυξιακών νόµων , αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 

φορολογίας έσοδα . Σε περίπτωση πλήρους διανοµής τους θα καταβληθεί αντίστοιχος φόρος 

σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

4.16  Ανάλυση των δανείων (περιλαµβανοµένου του Leasing) 

Ο όµιλος Η εταιρεία 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 3.857.012,39 4.131.465,38 3.857.012,39 4.131.465,38 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 80.271,04 101.236,58 0,00 0,00 

  3.937.283,43 4.232.701,96 3.857.012,39 4.131.465,38 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 854.282,29 660.028,78 854.282,29 660.028,78 

Σύνολο δανείων 4.791.565,72 4.892.730,74 4.711.294,68 4.791.494,16 
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α) ∆άνεια 

Τα ποσά των δανείων που είναι πληρωτέα εντός του επόµενου έτους από την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού , χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ αυτά που είναι πληρωτέα µετά από ένα 

έτος χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα.  

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 565.600,10 561.633,73 565.600,10 561.633,73 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.751.042,61 1.736.744,93 1.751.042,61 1.736.744,93 

Πάνω από 5 έτη 1.540.369,68 1.833.086,72 1.540.369,68 1.833.086,72 

Σύνολο 3.857.012,39 4.131.465,38 3.857.012,39 4.131.465,38 
 

Τον Ιούλιο και το Νοέµβριο του 2007 υπογράφηκαν οι συµβάσεις ρύθµισης του συνολικού µέχρι 

30.6.2006 µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της µητρικής εταιρείας από 

τρεις τράπεζες, συνολικού ποσού € 5.082.738,66, σε ένα για κάθε µία τράπεζα µακροπρόθεσµο 

χρεολυτικό δάνειο 10 ετούς διάρκειας (1.7.2006 – 31.12.2006), µε βάση τις αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών αριθµ. 15075/Β657/5.4.2006, 2/18872/0025/19.4.2006, 

2/42811/20.3.2007 και 2/40355/10.7.2007). 

Το επιτόκιο του δανείου ορίζεται στο ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ελληνικού 

δηµοσίου δωδεκάµηνης διάρκειας που ισχύει κατά  την έναρξη της περιόδου  εκτοκισµού, 

προσαυξηµένο κατά 70% πλέον της  εισφοράς του Ν. 128/1975 (0,6%). Το  επιτόκιο δανεισµού 

επιδοτείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά 50% µέχρι και την 31/12/2009.  Η εξόφληση του δανείου  

πλέον των τόκων της περιόδου (χάριτος) 1.7.2006-31.12.2007 , µε νεότερη Υπουργική απόφαση (αρ. 

2/88685/0025/31.12.2008) ορίστηκε να γίνει σε  δέκα έξι (16) ισόποσες , συνεχείς και διαδοχικές  

εξαµηνιαίες  δόσεις στις  30/6 και 31/12 κάθε έτους. Η πρώτη δόση καταβλήθηκε στις 30.6.2009 και η 

τελευταία θα καταβληθεί στις 31.12.2016 .  

β) Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Στα ενσώµατα πάγια περιλαµβάνονται τα κατωτέρω ποσά , τα οποία ο όµιλος κατέχει ως µισθωτής 

βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

 Ο όµιλος 

 30/6/2009 31/12/2008 

Κόστος κεφαλαιοποίησης χρηµατοδοτικών µισθώσεων 198.369,90 198.369,90 

Σωρευµένες αποσβέσεις -99.688,25 -86.828,89 

Καθαρή λογιστική αξία 98.681,65 111.541,01 
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Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων. 

 30/6/2009 31/12/2008 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 36.751,48 59.566,13 

   

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 43.519,56 41.670,45 

   

Σύνολο υποχρεώσεων 80.271,04 101.236,58 

 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα µισθωµένα ενσώµατα πάγια 

τα οποία περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας του µισθωτή να εξοφλήσει τις 

υποχρεώσεις του. 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης – Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων : 

 30/6/2009 31/12/2008 

Μέχρι ένα έτος 45.286,56 48.237,43 

Από 1 έως 5 έτη 37.269,20 62.487,68 

Μετά από 5 έτη 0,00 0,00 

 82.555,76 110.725,11 

Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού κόστους    

στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις -2.284,72 -9.488,53 

 80.271,04 101.236,58 

 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης έχει ως εξής : 

 30/6/2009 31/12/2008 

Μέχρι ένα έτος 43.519,56 41.670,45 

Από 1 έως 5 έτη 36.751,48 59.566,13 

Μετά από 5 έτη 0,00 0,00 

 80.271,04 101.236,58 

 

4.17  Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

- ∆εν υφίσταντο κατά την 31.3.2009 ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε Προµηθευτές , Ελληνικό 

∆ηµόσιο , Ασφαλιστικούς Οργανισµούς και Πιστωτές του οµίλου και της εταιρείας . 

- Η ανάλυση των υποχρεώσεων σε προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές της εταιρείας έχει ως 
εξής: 
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Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Προµηθευτές 17.125.295,63 15.008.521,68 613.848,31 970.322,40 

Γραµµάτια πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 

Επιταγές πληρωτέες 1.627.597,64 2.050.284,45 41.987,60 20.625,98 

Υποχρεώσεις σε θυγατρικές εταιρείες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις σε συγγενείς εταιρείες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προκαταβολές πελατών 407.499,31 241.636,51 191.216,29 142.451,52 

Μερίσµατα πληρωτέα 2.118.091,02 690.660,64 730.715,28 16.295,28 

Φόροι - τέλη 1.398.569,40 928.472,48 379.516,92 14.058,06 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 225.943,23 500.944,32 31.260,36 71.178,59 

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 206.140,00 182.256,36 44.787,00 126.312,17 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 161.357,83 185.387,58 61.471,86 74.106,47 
Υποχρεώσεις προγρ. πιστότητας 
πελατών 0,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές υποχρεώσεις 596.731,55 526.546,13 197.671,32 281.426,67 

 23.867.225,61 20.314.710,15 2.292.474,94 1.716.777,14 

 

4.18  Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού αφορά στο σύνολο του τις σχηµατισθείσες  από τις εταιρείες του 

οµίλου και την µητρική εταιρεία προβλέψεις για φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που ενδέχεται να 

προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων  χρήσεων. 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του οµίλου και της µητρικής εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά 

παρακάτω στην παράγραφο 5.2 

 

4.19  Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος  που αναλογεί στην περίοδο 1/1-30/6/2009 έχει υπολογισθεί µε συντελεστή 

25% επί των φορολογητέων κερδών , όπως και στην αντίστοιχη περίοδο του 2008. 

Για τις υφιστάµενες κατά την 30/6/2009 προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής 

βάσης  υπολογίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος  για µεν την µητρική και τις θυγατρικές εταιρείες του 

οµίλου που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα µε συντελεστή από 20 έως 25% ανάλογα µε τον 

εκτιµούµενο χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων τους για δε την ενοποιούµενη εταιρεία που έχει την έδρα της στην Σερβία µε 

συντελεστή 10% . Για τις υφιστάµενες κατά την 30/6/2008 προσωρινές διαφορές µεταξύ 

φορολογικής και λογιστικής βάσης  είχε υπολογισθεί  αναβαλλόµενος φόρος  για µεν την µητρική και 
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τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα µε συντελεστή 25% για δε 

την ενοποιούµενη εταιρεία που έχει την έδρα της στην Σερβία µε συντελεστή 10% .  

 

 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης 1.108.420,10 850.918,93 275.734,00 70.306,50 

Αναβαλλόµενος φόρος  -118.032,06 -22.843,55 -82.437,20 -13.271,07 

Σύνολο 990.388,04 828.075,38 193.296,80 57.035,43 

  

Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής: 

 Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

Κέρδη προ φόρων 2.900.091,00 3.084.008,29 1.344.387,09 1.863.017,48 

Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο -18.341,01 -25.000,00 -1.591.296,51 
-

1.537.590,00 

Κονδύλια επί των οποίων δεν είχε 
αναγνωρισθεί αναβαλλόµενος φόρος -178.839,38 -178.839,38 -178.839,38 -178.839,38 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 102.446,05 158.322,30 100.000,00 78.859,96 

 2.805.356,66 3.038.491,21 -325.748,80 225.448,06 

Φόρος υπολογισµένος µε τον φορολογικό 
συντελεστή της Εταιρείας  715.654,04 783.641,55 -81.437,20 56.362,02 

Συµπληρ. Φόρος 3% επί εισοδηµάτων από 
ακίνητα 0,00 673,41 0,00 673,41 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγούµενων χρήσεων 287.734,00 43.760,42 287.734,00 0,00 

Πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος για τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις -12.000,00 0,00 -12.000,00 0,00 

Επίδραση από µεταβολή συντελεστών 
αναβαλλόµενου φόρου -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00 

Φόροι 990.388,04 828.075,38 193.296,80 57.035,43 

     

Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 34,15 26,85 14,38 3,06 
 

Στον Ιούλιο του 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας για τις χρήσεις 

2003,2004,2005 και 2006 και προέκυψαν φόροι και συναφείς επιβαρύνσεις συνολικού ποσού ευρώ 

287.734,00 ποσό µε το οποίο, µέσω σχετικής πρόβλεψης , επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα της 
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περιόδου 1.1-30.6.2009 . Επίσης έγινε επανεκτίµηση και αναµόρφωση των σχηµατισµένων 

προβλέψεων της µητρικής εταιρείας  για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

4.20  Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους , µε τον σταθµισµένο µέσο 

αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου , εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών 

που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 

 Ο Όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 

Καθαρά κέρδη 1.909.702,96 2.255.932,91 1.151.090,29 1.805.982,05 

Κατανέµονται σε     

Μετόχους εταιρείας 576.988,19 1.129.658,89 1.151.090,29 1.805.982,05 

Μετόχους µειοψηφίας 1.332.714,77 1.126.274,02  -   -  
     

Σταθµισµένος µέσος 
αριθµός µετοχών 13.230.000 13.230.000 13.230.000 13.230.000 

     

Κέρδη µετά από φόρους 
ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,0436 0,0854 0,0870 0,1365 

 

5. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες  

5.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

i)  Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζεται το σύνολο των συναλλαγών (πωλήσεις αγαθών και 

υπηρεσιών , αγορές αγαθών και υπηρεσιών , υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από 

τις µεταξύ τους συναλλαγές )  της εταιρείας µε τις θυγατρικές  , συγγενείς και λοιπές συνδεµένες 

εταιρείες της. 

Θυγατρικές εταιρείες 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

CALIN A.E. - 1.259.368,00 - 1.258.327,20 - 

ΛΗΤΩ Α.Ε. - 331.928,51 - - - 

 - 1.591.296,51 - 1.258.327,20 - 

      

Λοιπές συνδεµένες εταιρείες 

Πωλήσεις 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών 

Έσοδα 
Συµµετοχών 

Αγορές 
Αγαθών και 
Υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΙΣΧΥΣ Α.Ε. - - - 136.501,04 - 

Σύνολο - - - 136.501,04 - 
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Καµµιά εγγύηση δεν έχει δοθεί η ληφθεί από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Επίσης δεν έχει 

πραγµατοποιηθεί καµµιά πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη. 

Οι συναλλαγές µεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της , απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

Τα έσοδα συµµετοχών αφορούν σε µερίσµατα. Οι απαιτήσεις από την CALIN A.E. αφορούν κατά 

ποσό ευρώ 1.133.431,20 στα µερίσµατα χρήσης 2008 που εγκρίθηκαν από την τακτική γενική 

συνέλευση της θυγατρικής και δεν είχαν εκταµιευθεί µέχρι και τις 30.6.2009 και κατά το υπόλοιπο 

ποσό  ευρώ 125.936,80 σε ανείσπρακτα µερίσµατα χρήσης 2007 .  

Η Ισχύς Α.Ε. είναι εταιρία που ανήκει πλειοψηφικά σε συγγενή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

ii)  Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

- Στην περίοδο 1/1-30/6/2009 και 1/1-30/6/2008 δεν καταβλήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας . Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

µητρική που είχαν προταθεί  από τα κέρδη της χρήσεως 2008 και εγκρίθηκαν από την  ετήσια 

τακτική γενική συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2009  ανερχόταν στο ποσό   ευρώ 

60.000,00  και περιλαµβανόταν  στις δαπάνες της χρήσεως 2008 , ενώ οι αντίστοιχες αµοιβές που 

είχαν προταθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2007 ανερχόταν επίσης στο ποσό ευρώ 34.000,00.  

- Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων  των θυγατρικών εταιρειών  του οµίλου για την 

περίοδο 1/1-30/6/2009 ανέρχονται  στο ποσό των ευρώ 232.150,00  και για την περίοδο 1/1-

30/6/2008 στο ποσό των ευρώ 197.610,00. Οι υποχρεώσεις των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών από 

τις παραπάνω αµοιβές προς τα µέλη των  ∆ιοικήσεων τους ανέρχονται κατά την 30/6/2009 και 

30/6/2008 στο ποσό των ευρώ  0,00 και  ευρώ 126.500,00   αντίστοιχα.              

- ∆εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του οµίλου και των µελών των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων τους. 

   

5.2  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 

Νοµικά θέµατα: 

-  ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των  εταιρειών του 

Οµίλου. 

 

Κεφαλαιακές δεσµεύσεις: 

- Επί των παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

 

∆εσµευµένα περιουσιακά στοιχεία: 

- ∆εν υπάρχουν  δεσµευµένα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών του οµίλου. 
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Λοιπά : 

- Ο  όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε Τράπεζες , λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. 

∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30/6/2009 

και 31/12/2008  είχαν ως εξής : 

 

Ο όµιλος Η εταιρεία 

 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 

Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση 
υποχρεώσεων 1.106.161,85 602.306,85 788.551,85 288.776,85 

 

 

-   Η  Μητρική εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 και 2008. Οι υπόλοιπες 

εταιρείες του οµίλου  δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά  για τις χρήσεις 

 Εταιρία  Ανέλεγκτες 
Χρήσεις 

CALIN Α.Ε. 2003-2008 

ΛΗΤΩ Α.Ε.  2007-2008 

HARMONY CRUISES Α.Ν.Ε. 2002-2008 

ΕΛΒΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΠΕ (σε αδράνεια) - 

LETOSHOP D.O.O. BEOGRAD 2007-2008 
 

Έχει  σχηµατισθεί πρόβλεψη για φόρους και συναφείς επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν 

από τον φορολογικό έλεγχο των  παραπάνω ανέλεγκτων  χρήσεων  για µεν την µητρική ποσού 

ευρώ 60.000,00 για δε τον όµιλο συνολικά ποσού ευρώ 90.000,00. . 

                                      .    

 

5.3  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

 Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  κατά την 30/6/2009  ήταν για τον Όµιλο 431 άτοµα  

και για την  Εταιρεία 66 άτοµα , ενώ κατά την  30/6/2008 το απασχολούµενο προσωπικό ήταν  για 

τον Όµιλο  399 άτοµα και για την  Εταιρία 77 άτοµα . 
 

 

5.4  Εποχικότητα - Περιοδικότητα 

Οι εταιρείες του οµίλου πλην της µητρικής εταιρείας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα – 

περιοδικότητα στον κύκλο δραστηριότητας τους. Σχετικά µε την µητρική εταιρεία σηµειώνεται ότι , 

επειδή το σύνολο των παραγόµενων προιόντων της (έτοιµα ενδύµατα) αφορούν σε δύο συλλογές ( 

χειµερινή – θερινή ) , οι πωλήσεις της διενεργούνται κατά βάσει το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους 

(θερινή κολλεξιόν) και το τρίτο τρίµηνο (χειµερινή κολλεξιόν). 

Επιπλέον σηµειώνεται ότι στο δεύτερο τρίµηνο κάθε έτους λογιστικοποιούνται τα µερίσµατα 

πρόσοδοι από τις εταιρείες συµµετοχής της. 
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5.6  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού 

∆εν έχει συµβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει είτε την οικονοµική διάρθρωση είτε την 

επιχειρηµατική πορεία του οµίλου από τις 30 Ιουνίου 2009 έως την ηµεροµηνία σύνταξης του 

παρόντος.                            

 

Άγιος Ανδρέας Καβάλας 26 Αυγούστου 2009 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

& ∆ΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ του  ∆.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   

   

   

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ RONALD BARKSHIRE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΟΓΚΑΛΙ∆ΗΣ 

Α.Τ.  ΑΒ 732602 A.∆.  702014378/98 Α.Τ.  ΑΕ 203573 
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