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Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων της δεύτερης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010 – 31/12/2010), ήτοι την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, 

την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, 

την Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις γνωστοποιήσεις που συνοδεύουν τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης 

∆εκεµβρίου 2010. 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ) και τις διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆ΠΧΑ που 

έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

 

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάληψη µέσω συµβάσεων εργολαβίας από την ’’ALDI Ελλάς supermarket Συµµετοχική 

Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.’’ ή/και από συνδεδεµένες προς αυτήν επιχειρήσεις, της µελέτης και της κατασκευής των 

καταστηµάτων, των κέντρων διανοµής, των γραφείων της ή/και οιασδήποτε άλλης κατασκευής ζητηθεί από την 

‘’ALDI Ελλάς Supermarket Συµµετοχική Ε.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε.’’ ή/και από συνδεδεµένες προς αυτήν επιχειρήσεις, σε 

όλη την Ελλάδα καθώς και η παροχή υπηρεσίας συναφούς προς τον άνω σκοπό. Τον Ιούλιο του 2010 ο Όµιλος 

ALDI ανακοίνωσε την απόφαση του να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω γεγονός, οι 

οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2010 και 31 ∆εκεµβρίου 2009 συντάχθηκαν µε την παραδοχή 

της µη συνεχιζόµενης δραστηριότητας (non-going concern) κι ως εκ τούτου τα κονδύλια ενεργητικού και παθητικού 

έχουν απεικονιστεί σε καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 

Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2010 ανήλθαν σε € 13.439 ενώ για το 2009 ανήλθαν σε € 6.480  

 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Τα ίδια κεφάλαια την 31.12.2010 ανέρχονται στο ποσό των € 40.081 έναντι € 53.520 την 31.12.2009.                      

 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2010 είναι € 7.895 ενώ για τη χρήση 2009 η 

Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 60.278 

 

 

 

 

 



Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 

01/01/2010 – 31/12/2010 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή που 

τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως 

σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 01/01/2010 -

31/12/2010.  

 

 

Κηφισιά, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  

 

Stefan Konrad Moser 

 

 

 

Η παρούσα Έκθεση που αποτελείται από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου, που 

χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2011 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 
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