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ΓΖΛΩΖ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
(ζύκθσλά κε ην άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 3556/2007)
Με ηελ παξνχζα βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη, εμ’ φζσλ γλσξίδνπκε νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο «ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. – ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ» γηα ηελ
πεξίνδν 01.01.2010 – 31.12.2010, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο
παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Δπηπξφζζεηα βεβαηψλεηαη θαη δειψλεηαη φηη εμ’φζσλ γλσξίδνπκε ε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 6
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.

Αζπξφππξγνο 24 Μαξηίνπ 2011

Οη δεινχληεο – βεβαηνχληεο

ίκνο Παλαγηψηεο

Πξφεδξνο Γ..

Καιπίλεο Αζαλάζηνο

Κνπηζνζαλάζεο ηπιηαλφο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Αλαπ. Γηεπζχλσλ χκβνπινο
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ.
γηα ηε πεξίνδν από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΖΜΔΗΩΖ
Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
α
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (αξ.16, 43 , 107, 136), ηνπ Ν. 3556/2007 (αξ.4 παξ. 2,6,7,8) θαη ηεο Απφθαζεο
7/448/2007 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, παξνπζηάδεη θαηά ηξφπν αιεζή θαη αθξηβή φιεο ηηο
απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο ζχκθσλα κε ην λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα θαη
αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ ζρεηηθή πεξίνδν
αλαθνξάο.
Οη εηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, εθηφο ηεο κεηξηθήο, είλαη νη αθφινπζεο:

ΔΓΡΑ
ΣΑΣΑ
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.
ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΥΑΛΤΒΑ

Θεζζαινλίθε

BALKAN IRON
GROUP S.R.L.

Βνπθνπξέζηη
Ρνπκαλίαο

CORUS ΚΑΛΠΗΝΖ –
ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ.
ΤΛΗΚΧΝ
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ

Αζπξφππξγνο

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Δπεμεξγαζία-δηαλνκή
θαη πψιεζε
πξντφλησλ ράιπβα θαη
ζπλαθψλ κε ην
ράιπβα πξντφλησλ
Δπεμεξγαζία-δηαλνκή
θαη πψιεζε
πξντφλησλ ράιπβα θαη
ζπλαθψλ κε ην
ράιπβα πξντφλησλ
Καηαζθεπή
κεηαιιηθψλ πάλει
πνιπνπξεζάλεο

ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΚΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΜΔΘΟΓΟ
ΔΝΟΠΟΗΖΖ

50,00%
(Κνηλνπξαμία)

5.000.000,00

Αλαινγηθή

33,33%
(Κνηλνπξαμία)

800.000,00

Αλαινγηθή

50,00%
(Κνηλνπξαμία)

3.081.750,00

Αλαινγηθή

Α. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ & ΔΠΗΓΟΔΗ
Σν αζηαζέο θαη επκεηάβιεην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψζεθε ζηελ
Διιάδα ηελ ηειεπηαία δηεηία ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηακφξθσζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ λέεο
ζπλζήθεο γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. Πιήζνο επηρεηξήζεσλ κε ζεκαληηθή θαη δηαρξνληθή ζπκβνιή ζηελ
ειιεληθή νηθνλνκία ππνρξεψζεθαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέα δεδνκέλα αληηκεησπίδνληαο θαηαθφξπθε
πηψζε ηεο δήηεζεο, αδπλακία πξφζβαζεο ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, απφηνκε άλνδν ηνπ θφζηνπο
ρξήκαηνο, αιιά θαη κηα ζπλερή κεηαβνιή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε έλα ηέηνην
πεξηβάιινλ, νη θαηαζθεπέο, ηα ζεκαληηθά έξγα ππνδνκψλ θαη αλάπηπμεο φζν θαη ε βηνκεραλία, θιάδνη
δειαδή απνξξφθεζεο κηαο επξείαο πνηθηιίαο πξντφλησλ ράιπβα, γλψξηζαλ έληνλε πηψζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ζπκπαξαζχξνληαο έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο θαη επεμεξγαζίαο
ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ν
πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ, ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε πξνζηαζία έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ, απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα βησζηκφηεηαο θαη ζπλέρηζεο ηεο αλαπηπμηαθήο
πνξείαο. ην πιαίζην απηφ, γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010, ν κηινο Έιαζηξνλ πέηπρε:
-

Δληππσζηαθή ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαηά 65% απφ 16,9 εθ. ην 2009 ζε 28,0 εθ. ην 2010.

-

Πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θαζαξήο ζρέζεο Ξέλα / Ίδηα θεθάιαηα απφ 63% ην 2009 ζε 60%.

-

Μείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 10%.

-

Πεξηνξηζκφ ησλ ινηπψλ εμφδσλ θαηά 54%.
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-

εκαληηθή βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά 19%.

-

Κάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θίλδπλνπ ησλ απαηηήζεσλ ζε πνζνζηφ 85% ηνπ ζπλφινπ.

-

Μείσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο θαηά 28%.

Παξάιιεια, ζε επίπεδν απνηειεζκάησλ, ε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 2009 ήηαλ εκθαλήο. Δηδηθφηεξα, ν
θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα € 90,5 εθ. έλαληη € 92,1 εθ. ην 2009. Σν ελνπνηεκέλν κηθηφ θέξδνο
παξνπζίαζε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη αλήιζε ζε € 9,7 εθ ή 11% επί ησλ πσιήζεσλ έλαληη € 3,2 εθ. ή 3%
επί ησλ πσιήζεσλ ην δσδεθάκελν ηνπ 2009, ελψ ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ,
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA), απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαη αλήιζαλ ζε θέξδε €
2,1 εθ. έλαληη δεκηψλ € 3,9 εθ. ην 2009. Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο € 0,55
εθ. έλαληη δεκηψλ € 6,7 εθ., ελψ ηέινο ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο, αλέθακςαλ ζεκαληηθά θαη αλήιζαλ ζε δεκηέο € 0,6 εθ. έλαληη δεκηψλ € 5,5 εθ. ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.
ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξίαο ν θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα € 74,5 εθ. έλαληη € 76,5 εθ. ηελ
πεξαζκέλε ρξήζε. Σν κηθηφ θέξδνο ζεκείσζε ζεκαληηθή βειηίσζε θαη αλήιζε ζε € 8,2 εθ. έλαληη € 1,9
εθ. ην 2009, ελψ ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη
απνζβέζεσλ (EBITDA) αληηζηξάθεθαλ πιήξσο, θαη δηακνξθψζεθαλ ζε θέξδε € 2,3 εθ. έλαληη δεκηψλ €
3,6 εθ. ην αληίζηνηρν πεξπζηλφ δηάζηεκα. Αληίζηνηρα, ηα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ παξνπζίαζαλ
εληππσζηαθή αλάθακςε θαη αλήιζαλ ζε θέξδε € 0,54 εθ. έλαληη δεκηψλ € 5,6 εθ. ην 2009, ελψ ηα
απνηειέζκαηα κεηά ηελ αθαίξεζε θφξσλ αλήιζαλ ζε θέξδε € 0,26 εθ. έλαληη δεκηψλ € 4,6 εθ. ηε ρξήζε
ηνπ 2009.
Γηα ηηο εηαηξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα απνηειέζκαηα
δηακνξθψζεθαλ σο αθνινχζσο:
ε

Γηα ηελ CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ – ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. πνπ απνηειεί ηελ 1 θνηλνπξαμία κε ηελ TATA STEEL,
ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε € 17,5 εθ. έλαληη € 21,8 εθ. ην 2009, ελψ ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ
θφξνπο αλήιζαλ ζε δεκηέο € 1,5 εθ. έλαληη δεκηψλ € 0,63 εθ. ην 2009. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ
ιφγσ εηαηξία είλαη 50%. Γηα ηελ ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ., ν θχθινο εξγαζηψλ ζεκείσζε αχμεζε
δηακνξθψζεθε ζε € 20,9 εθ. έλαληη € 17,4 εθ. ην 2009, ελψ ηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο
δηακνξθψζεθαλ ζε δεκηέο € 0,2 εθ. έλαληη δεκηψλ € 1,2 εθ. ην 2009. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ
ιφγσ εηαηξία είλαη 50%.
Γεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ θαη κε γλψκνλα φηη ην 2011 αλακέλεηαη ζπλέρηζε ηεο χθεζεο, ε
δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ράξαμε κηαο αθφκε πην ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηε
δηαηήξεζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο, ηελ βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαζψο θαη
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε θεθάιαην θίλεζεο.
πγθεθξηκέλα, απζηεξφηεξα θξηηήξηα εθαξκφδνληαη γηα ηελ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ, ελψ ηαθηηθφηεξα εμεηάδνληαη θαη αλ απαηηείηαη αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πηζησηηθά φξηα ησλ
πειαηψλ. Δπηπξφζζεηα, εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ,
ελψ επαλαμηνινγνχληαη νη φξνη ζπκθσλίαο κε ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ ζηα πιαίζηα
πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά.
Δλ ζπλερεία θαη γηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε παξνπζηάδνληαη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Δηαηξίαο ζην έηνο 2010:
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

(α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ
1. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / ύλνιν ελεξγεηηθνύ
Ο δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη ηη πνζνζηφ απφ ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ απνηειείηαη
απφ απνζέκαηα, απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο άκεζεο
ξεπζηφηεηαο, φπσο κεηνρέο – ρξεφγξαθα ή επηηαγέο θαη δηαζέζηκα.
2. Ίδηα θεθάιαηα / ύλνιν ππνρξεώζεσλ
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηνλ βαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο απηάξθεηαο ηεο
νηθνλνκηθήο κνλάδαο
3. Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
 δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ γεληθή ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, αθνχ δίλεη
ζαθή εηθφλα ηνπ πνζνζηνχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξνχλ λα
ξεπζηνπνηήζνπλ, ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ζην έηνο.
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60%

106%

132%

249%

290%
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(β) ΑΠΟΓΟΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ
4. Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ / Πσιήζεηο
Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην ηειηθφ θαζαξφ απνηέιεζκα πξν θφξσλ σο
πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ.
5. Καζαξά θέξδε πξν θόξσλ / Ηδία θεθάιαηα
Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο πξν θφξσλ σο
πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
6. Πσιήζεηο / Ίδηα θεθάιαηα
Ο δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηελ αλαθχθισζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.

Ν/Α

1%

Ν/Α

1%

1,12

0,93

94%

76%

72%

58%

Ν/Α

23,5

Ν/Α

49,3

0,16

0,15

(γ) ΓΑΝΔΙΑΚΗ ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ
7. Ξέλα θεθάιαηα / ίδηα θεθάιαηα
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα μέλα θεθάιαηα σο πνζνζηφ επί ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ.
8. Σξαπεδηθέο ππνρξεώζεηο / ίδηα θεθάιαηα
Ο αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηηο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο σο πνζνζηφ επί ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ.

(δ) ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ
(κε ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο κεηνρήο, ΔΤΡΧ 0,68 ηελ 31/12/2010)

9. Πνιιαπιαζηαζηήο θεξδώλ (P/E) πξν θόξσλ
Ο δείθηεο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο κε ην
πειίθν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ρξήζεο πξν θφξσλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
κεηνρψλ.
10. Πνιιαπιαζηαζηήο θεξδώλ (P/E) κεηά θόξσλ
Ο δείθηεο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο κε ην
πειίθν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ρξήζεο κεηά θφξσλ πξνο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ
κεηνρψλ.
11. Σηκή ηεο κεηνρήο πξνο ηελ ινγηζηηθή αμία απηήο(P/BV).
Ο δείθηεο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο κε ηελ
εζσηεξηθή αμία ηεο κεηνρήο.

Β. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2010
Δμειίμεηο ζηνλ θιάδν
Ζ πνξεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Οκίινπ ΔΛΑΣΡΟΝ ην 2010 επηζθηάζηεθε ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ Διιάδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, δηαθνξνπνηψληαο ηελ ειιεληθή αγνξά ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ απηέο ησλ ππφινηπσλ
ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. ε ζπλέρεηα ηνπ 2009, ε δήηεζε παξέκεηλε ππνηνληθή ειιείςεη εθηέιεζεο
ζεκαληηθψλ έξγσλ ππνδνκήο, ηφζν δεκφζησλ φζν θαη ηδησηηθψλ, ελψ παξάιιεια ε παξαηεηακέλε
χθεζε νδήγεζε έλα κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ ζην ρείινο ηεο ρξεσθνπίαο, απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν
ησλ επηζθαιεηψλ. Παξάιιεια, ηα απζηεξφηεξα θξηηήξηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηέζεθαλ απφ ηα
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαζψο θαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ δεκηνχξγεζαλ έλα
επηπιένλ βάξνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο ζε πιήζνο επηρεηξήζεσλ κε
πεξηνξηζκέλε θεθαιαηαθή επάξθεηα. ην πιαίζην απηφ, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έδσζαλ κεγάιε
βαξχηεηα ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, θαζψο θαη ζηε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ ζε
θεθάιαην θίλεζεο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ησλ απνζεκάησλ ζε ρακειά επίπεδα θαη ηεο απζηεξφηεξεο
πηζησηηθήο πνιηηηθήο.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010
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Reverse split κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο
Ζ Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 30.06.2010 ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε
θεθαιαηνπνίεζε θνξνινγεζέλησλ έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ επξψ
3.729.600,00, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ επξψ 0,40 ζε επξψ 0,50.
Απφ ην πνζφ ηεο αχμεζεο, πνζφ επξψ 3.675.651,83 αθνξά ηελ θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο
ζε
επέλδπζε
ππαρζείζα
ζηνλ
επελδπηηθφ
λφκν
3299/2004
(Απφθαζε
ππαγσγήο
16985/ΓΒΔ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). Παξάιιεια ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε
κεηνρήο απφ επξψ 0,50 ζε επξψ 1,00 κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ (reverse split)
απφ 37.296.000 ζε 18.648.000. Οη αλσηέξσ εηαηξηθέο πξάμεηο εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ 28/07/2010 θαη
αξηζκ. πξση. Κ2-7573 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Υ.Α. ζηε πλεδξίαζή ηνπ ηεο 06/09/2010, α) ελεκεξψζεθε γηα ηελ αχμεζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,40 ζε 0,50 θαη β) ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε
ζην Υξεκαηηζηήξην ησλ αλσηέξσ 18.648.000 λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,0 Δπξψ, εηο
αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηακέλσλ 37.296.000. Ζ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ 18.648.000 θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, κε λέα νλνκαζηηθή αμία 1,0 Δπξψ,
νξίζηεθε ε 17/09/2010. Ζ ηηκή εθθίλεζήο ηνπο ζην Υ.Α. δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 26 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α. φπσο ηζρχεη.
Τινπνίεζε Δπελδπηηθώλ Πξνγξακκάησλ
ε εμέιημε θαη ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ βξίζθεηε πεληαεηέο επελδπηηθφ πξφγξακκα (20072012) πνζνχ 14,7 εθαη. ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, επηρνξεγνχκελν θαηά 35 %. Ο βαζκφο νινθιήξσζεο ηνπ
έρεη θζάζεη πεξίπνπ ην 90 %. Σν επελδπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά :
1. Αλέγεξζε θηηξηαθψλ θαη εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνζνχ € 4,9 εθ.
2. Μεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ πνζνχ € 5,9 εθ.
3. Σερληθφ εμνπιηζκφ πνζνχ € 2,3 εθ.
4. Λνηπέο επελδχζεηο πνζνχ € 1,6 εθ.
ηελ Θεζζαινλίθε ε θνηλνπξαμία ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2010 δηεηέο
επελδπηηθφ πξνγξάκκαηνο (2008-2010) πνζνχ € 11,7 εθ. κε πνζνζηφ επηδφηεζεο 25%. Σν επελδπηηθφ
πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά:
1. Αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνζνχ € 5,1 εθ.
2. Μεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ πνζνχ € 5,4 εθ.
3. Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο πνζνχ € 692 ρηι.
4. Λνηπέο επελδχζεηο πνζνχ € 474 ρηι.
Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
Σελ 30.6.2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο.
ηελ Γεληθή πλέιεπζε παξέζηεζαλ (είηε απηνπξνζψπσο είηε λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνη) 19 κέηνρνη
πνπ θαηέρνπλ 23.255.648 κεηνρέο ή ζε πνζνζηφ 62,35% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
1. Δγθξίζεθαλ νη εθζέζεηο ηνπ Γ.. θαη ηνπ Διεγθηή επί ησλ Δηαηξηθψλ θαη ησλ Δλνπνηεκέλσλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ γηα ηελ ρξήζε 2009.
2. Δγθξίζεθαλ νη Δηαηξηθέο θαη νη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 2009 θαη
απνθαζίζηεθε ε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ιφγσ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο.
3. Δγθξίζεθε ε απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Διεγθηή απφ θάζε επζχλε
απνδεκίσζεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 2009.
4. Δγθξίζεθε ε εθινγή σο Σαθηηθνχ Διεγθηή ηνπ θ. η. Παππά θαη σο Αλαπιεξσκαηηθνχ Διεγθηή ηεο
θ. Θ. Μπαθνγεψξγνπ απφ ηελ ειεγθηηθή εηαηξία ΟΛ α.ε.ν.ε. γηα ηελ ρξήζε 2010 θαη θαζνξίζηεθε ε
ακνηβή ηνπο.
5. Δγθξίζεθαλ νη ακνηβέο-απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2009 θαη
πξνεγθξίζεθαλ νη ακνηβέο γηα ην έηνο 2010.
6. Δγθξίζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε θεθαιαηνπνίεζε θνξνινγεζέλησλ
έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ επξψ 3.729.600,00, κε ηαπηφρξνλε
αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ επξψ 0,40 ζε επξψ 0,50. Απφ ην πνζφ ηεο
αχμεζεο, πνζφ επξψ 3.675.651,83 αθνξά ηελ θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο ζε επέλδπζε
ππαρζείζα ζηνλ επελδπηηθφ λφκν 3299/2004 (Απφθαζε ππαγσγήο 16985/ΓΒΔ2029/Ν.3299/04/2212-2006). Μεηά ηελ σο άλσ εηαηξηθή πξάμε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ζα αλέιζεη ζε επξψ
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18.648.000,00 δηαηξνχκελν ζε 37.296.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ
0,50 ε θάζε κηα. Ζ απφθαζε ζα πινπνηεζεί κεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο ησλ αξκνδίσλ
αξρψλ.
Δγθξίζεθε ε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ επξψ 0,50 ζε επξψ 1,00 κε
ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ (reverse split) απφ 37.296.000 ζε 18.648.000. Μεηά
ηελ σο άλσ εηαηξηθή πξάμε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο ζα αλέιζεη ζε επξψ 18.648.000,00
δηαηξνχκελν ζε 18.648.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο επξψ 1,00 ε θάζε κηα. Ζ
απφθαζε ζα πινπνηεζεί κεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
Δμειέγε λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηξηεηή ζεηεία απνηεινχκελν απφ έληεθα κέιε εθ ησλ νπνίσλ
ηέζζεξα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά.
Δμειέγε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ λ. 3693/2008 απνηεινχκελε απφ:
Γηαλλίξε Κσλζηαληίλν (Πξφεδξνο), Δηξήλε ίκνπ (Μέινο) θαη Μαιαιηηδφγινπ Βαζίιεην (Μέινο).
Γελ πξνέθπςε θάπνηα άιιε αλαθνίλσζε.

Γ. ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ
Ο κηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ :
•
•
•

Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Κίλδπλνο αγνξάο

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεη ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ κε ζηφρν
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ
απφδνζε.
Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη
θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ν κηινο, λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη
σο πξνο απηά. Σα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα
ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οκίινπ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη εγθξίζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.
Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γίλεηαη απφ ην ηκήκα
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ηα πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Α. Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ (θαλέλαο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 5 % ησλ
ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ), ν κηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Βάζεη ηεο
πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαη ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε
επίπεδν Οκίινπ θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ
ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Γηα θάζε πειάηε έρνπλ νξηζηεί πηζησηηθά φξηα, ηα νπνία
επαλεμεηάδνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη αλ απαηηεζεί αλαπξνζαξκφδνληαη νη φξνη
πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαηά θαλφλα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα
ρνξεγνχκελα αζθαιηζηηθά φξηα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Καηά ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα
πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ
πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πειάηεο ρνλδξηθήο ηνπ Οκίινπ. Οη πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ
ξίζθνπ» ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο πσιήζεηο πξέπεη λα
πξνεηζπξάηηνληαη θαη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δηελεξγεί
πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ
απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά δελ έρνπλ
αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί.
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Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο
παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο δηαγξάθνληαη.
Βάζεη ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρεη ν κηινο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζην 20%
ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. Σν πεξηζψξην απηφ ηνπ θηλδχλνπ πεξηνξίδεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν θαζψο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην δεηνχληαη επηπιένλ εκπξάγκαηεο ή άιιεο
εμαζθαιίζεηο (π.ρ εγγπεηηθέο επηζηνιέο).
Β. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν κηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν κηινο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηα αλαγθαία ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη επαξθή πηζησηηθά
φξηα απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, έηζη ψζηε λα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα
πθίζηαηαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηε ε θήκε ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ
ξεπζηφηεηαο ν κηινο δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ηξηψλ κελψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη
δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε
ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη
γηα ην ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ δελ πθίζηαηαη θακία εμαζθάιηζε – εγγχεζε πξνο ηηο
ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηελ ππνιεηπνκέλε
δηάξθεηα ηνπο θαηά ηελ 31.12.2010.
Δηαηξία:
Πνζά ζε επξώ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο & ινηπέο
ππνρξεψζεηο

19.105.124,01

27.000.000,00

46.105.124,01

9.780.185,33

4.516.911,19

14.297.096,52

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

28.885.309,34

31.516.911,19

60.402.220,53

Από 1 έσο 5 έηε

ύλνιν

Όκηινο:
Πνζά ζε επξώ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο & ινηπέο
ππνρξεψζεηο

26.694.374,22

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

Από 1 έσο 5 έηε

ύλνιν

31.256.172,91

57.950.547,13

12.779.650,43

5.782.498,89

18.562.149,32

39.474.024,65

37.038.671,80

76.512.696,45

Σελ 31.12.2010 ε Δηαηξία θαη ν κηινο θαη δηαηεξνχζαλ δηαζέζηκα πνζνχ 27,98 εθ. θαη 27,03 εθ.
αληίζηνηρα.
Γ. Κίλδπλνο αγνξάο
Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αγνξάδεη
ν κηινο, ζηνλ θίλδπλν ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηηο νπνίεο ν κηινο
πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο θαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ ν κηινο δαλείδεηαη,
θίλδπλνη νη νπνίνη δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεη θαη λα νξηνζεηεί ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνπο
θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ
απνδφζεσλ.
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Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Σηκώλ Πξώησλ Τιώλ Μεηάιινπ (ζίδεξνο, ράιπβαο θιπ)
Ο κηινο πξαγκαηνπνηεί ηηο αγνξέο ηνπ θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δηεζλή αγνξά ράιπβα ζχκθσλα κε
ηνπο ζπλήζεο φξνπο ηεο αγνξάο. Κάζε κεηαβνιή ζηηο ηηκέο αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ αθνκνηψλεηαη
ζηηο ηηκέο πψιεζεο κε απνηέιεζκα ζε πεξηφδνπο κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ
ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα κεηαβάιιεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ Οκίινπ. Αλαιπηηθφηεξα ζε
πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο αθνινπζνχλ απμεηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα ηνπ Οκίινπ βειηηψλνληαη θαζψο ε
απμεηηθή ηάζε κεηαθέξεηαη θαη ζηηο ηηκέο πψιεζεο. Αληίζηνηρα, φηαλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ
αθνινπζνχλ πησηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα ηνπ Οκίινπ κεηψλνληαη.
Ο κηινο δελ θαιχπηεη κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) ην βαζηθφ απφζεκα ιεηηνπξγίαο
ηνπ κε απνηέιεζκα ηπρφλ απμνκείσζε ησλ ηηκψλ κεηάιισλ λα κπνξεί λα επεξεάζεη αληίζηνηρα ηα
απνηειέζκαηά ηνπ κέζσ ππνηίκεζεο ή ππεξηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ ηηο αγνξέο απνζεκάησλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν
είλαη ην Δπξψ. Σν λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηεο ζπλαιιαγέο είλαη ην δνιάξην ΖΠΑ θαη
γηα λα πεξηνξηζηεί ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, πξαγκαηνπνηνχληαη πξναγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Ο
δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ζε επξψ ελψ δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ζε μέλν λφκηζκα.
Γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε μέλν λφκηζκα ηελ 31.12.2010, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
ηζφπνζεο πξναγνξέο ζπλαιιάγκαηνο νη νπνίεο θαη έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί. Καηά ζπλέπεηα δελ
πθίζηαηαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ.
Μηα ελίζρπζε θαηά 10% ηνπ EURO έλαληη ηνπ USD ή ηνπ RON ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζα κεηέβαιε ηελ
θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα θαηά ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ :

31.12.2010
Κ ΑΘ ΑΡ Ζ
ΘΔΖ

ΓΟΛ ΖΠΑ
ΝΔΟ ΛΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ

31.12.2009

ΑΠ Ο Σ Δ Λ Δ  Μ ΑΣ Α

Κ ΑΘ ΑΡ Ζ
ΘΔΖ

ΑΠ Ο Σ Δ Λ Δ  Μ ΑΣ Α

-349.881,24

-4.260,69

266.563,87

4.360,55

-81.592,23

-19.735,81

-73.883,99

-17.656,66

Αληίζεηα, κηα απνδπλάκσζε θαηά 10% ηνπ EURO έλαληη ηνπ USD ή ηνπ RON ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζα
επέθεξε ην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ.
Κίλδπλνο επηηνθίσλ
Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
ζε € κε θπκαηλφκελν επηηφθην.
Ο κηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ
απηνρξεκαηνδφηεζεο, ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη
ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή
επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ν κηινο ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Ο
θίλδπλνο επηηνθίσλ κεηξηάδεηαη θαζψο κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ νκίινπ αζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ (Swaps επηηνθίσλ).
Ζ επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλ ηα επηηφθηα
(Euribor) ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά 1 % πςειφηεξα / ρακειφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ζα ήηαλ ε
εμήο :
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(Πνζά ζε εθαη.)
κηινο
Δηαηξία

Γάλεηα
31.12.2010
58,0
46,1

Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα πξν
θόξσλ ( + / - )
0,6
0,5

Απηφ ζα ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηξαπεδηθφ
δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ζε €.
Μηθξφηεξε επίδξαζε ζηηο ηακηαθέο ξνέο ππάξρεη απφ ηα έζνδα απφ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε €.
Ζ επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλ ηα επηηφθηα
πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά 1 % πςειφηεξα / ρακειφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο 2010 ζα ήηαλ ε εμήο :

(Πνζά ζε εθαη.)
κηινο
Δηαηξία

Καηαζέζεηο όςεσο θαη
πξνζεζκίαο
31.12.2010
28,0
27,0

Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα πξν
θόξσλ ( + / - )
0,3
0,3

Απηφ ζα ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εζφδνπ απφ
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο.
Γ. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΖ ΠΟΡΔΗΑ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηηο δηεζλείο
αγνξέο, θάζε πξφβιεςε γηα ην 2011 ζα ήηαλ παξαθηλδπλεπκέλε. Ζ κεγάιε άλνδνο ζηηο ηηκέο ησλ
νπ
πξψησλ πιψλ απφ ηα ηέιε ηνπ 2010 έσο θαη ηα κέζα ηνπ 1
ηξηκήλνπ απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν
παξάγνληα αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη
ζεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011. Χζηφζν, αβέβαην παξακέλεη αλ νη
απμήζεηο απηέο ζηελ ηηκή ηνπ ζηδεξνκεηαιιεχκαηνο θαη ηνπ ζθξάπ, πνπ απνηεινχλ ηε βαζηθή χιε
παξαγσγήο ράιπβα, ζα κπνξέζνπλ λα δηαηεξεζνχλ, βειηηψλνληαο πεξαηηέξσ ηα απνηειέζκαηα ησλ
εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. ε παγθφζκην επίπεδν, νη πξνβιέςεηο θάλνπλ ιφγν γηα πηζαλή κείσζε ηεο
νπ
θαηαλάισζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2 ηξηκήλνπ γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε δηφξζσζε ηηο
ν
ηηκέο ησλ πξντφλησλ. ηε ζπλέρεηα, γηα ην 2 εμάκελν ηνπ 2011, εθηίκεζε παξακέλεη φηη νη παξαγσγνί
ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηε Β. Ακεξηθή ζα πξνζπαζήζνπλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ειπίδνληαο ζε κηα
ηφλσζε ηεο δήηεζεο θαη αχμεζε ηεο απνζεκαηνπνίεζεο απφ πιεπξάο επηρεηξήζεσλ χζηεξα απφ ην
θαινθαίξη. ηνλ αληίπνδα, εληφο ησλ ζπλφξσλ, ε ελ εμειίμεη νηθνλνκηθή θξίζε εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη
αξλεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κε ζπξξίθλσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζηα επίπεδα ηνπ κέζνπ
ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90, ελψ, φπνηα βειηίσζε θαη αλαζηξνθή ηεο ηάζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ
πινπνίεζε λέσλ αλαπηπμηαθψλ κέηξσλ πνπ ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ αγνξά.
Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ αμηνινγψληαο ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά,
αλαπξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, εμεηάδεη θαη κειεηά πξνζερηηθά, πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο
αλάπηπμεο, επέθηαζεο θαη ζπλεξγαζίαο, εληφο αιιά θαη εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ θαη πάληα κε
γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ησλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ.
Δ. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, πξνο θαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα
κέξε, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
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(α) Έζνδα
ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12
2010
Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Corus-Καιπίλεο-ίκνο
Α.Β.Δ.Δ.

2009
620.165,35

1.264.953,73

4.256.295,28

5.373.928,00

Πσιήζεηο Απνζεκάησλ ζε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

87.802,42

92.287,03

Έζνδα ελνηθίσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

422.700,00

410.400,00

0,00

12.100,00

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

4.089,44

1.761,96

Έζνδα κεηαθνξηθψλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ

2.602,00

3.278,40

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ

4.193,38

46,80

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

2.091,45

3.000,90

5.399.939,32

7.161.756,82

Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Σαηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

Πσιήζεσο παγίσλ ζε Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

(β) Έμνδα
ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12
2010

2009

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

749.898,73

799.805,14

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

916.737,44

763.426,29

Αγνξέο Απνζεκάησλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

756.150,50

393.222,95

651,45

38,00

0,00

40,40

11.185,46

2.708,39

Γαπάλεο επεμεξγαζίαο απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.
Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ
Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.
Αγνξέο παγίσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

259,00

0,00

Αγνξέο παγίσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

524,60

1.514,16

13.820,23

4.591,50

Γαπάλεο επεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

1.582,14

0,00

0,00

1.427,23

2.450.809,55

1.966.774,06

Γαπάλεο θχιαμεο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

(γ) Απαηηήζεηο
ΔΣΑΗΡΗΑ

Απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

1.1-31.12

1.1-31.12

2010

2009

1.748.225,32

2.388.330,98

27.097,45

128.631,12

0,00

0,00

Απφ Balkan Iron Group S.R.L.

160.000,00

150.000,00

Απφ Kalpinis Simos Bulgaria EOOD

710.000,00

700.000,00

0,00

0,00

2.645.322,77

3.366.962,10

Απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.
Απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

Απφ Elastron Serbia Doo
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(δ) Τπνρξεψζεηο
ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12

1.1-31.12

2010

2009

ε Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.
ε Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.
ε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

0,00

0,00

0,00

366.277,15

77.032,27

86.564,00

77.032,27

452.841,15

(ε) Έζνδα
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010

2009

Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

146.193,17

117.875,00

Έζνδα Δπεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

4.089,44

1.761,96

150.282,61

119.636,96

(ζη) Έμνδα
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010

2009

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

929.643,90

488.329,12

Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

1.582,14

0,00

27.670,64

4.591,50

524,60

1.514,16

0,00

1.427,23

959.421,28

495.862,01

Γαπάλεο Δπεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
Αγνξέο Παγίσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
Γαπάλεο θχιαμεο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

(δ) Απαηηήζεηο
ΟΜΗΛΟ
1.1 – 31.12

1.1-31.12

2010

2009

Απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

0,00

0,00

(ε) Τπνρξεψζεηο
ΟΜΗΛΟ
1.1 – 31.12

1.1-31.12

2010

2009

ε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
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(ζ) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12
2010
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο ινηπψλ
ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ
Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε
ηεο δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

1.1-31.12
2009

2010

2009

432.500,00

429.000,00

432.500,00

429.000,00

1.152.461,22

965.890,90

603.567,33

496.785,67

185.886,22

178.404,19

185.886,22

178.404,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ε. ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (Άξζξν 4, παξ. 7, Ν.3556/2007)
α) Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ηελ 31.12.2010 αλέξρεηαη ζε 18.648.000 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε
18.648.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 επξψ ε θάζε κία. Σελ 31.12.2009 ην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρνληαλ ζε 14.918.400 Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε 37.296.000 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,40 Δπξψ ε θάζε κηα. Ζ κεηαβνιή απηή πξνήιζε κε ηελ απφ
30.06.2010 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία απνθάζηζε:
Σελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θαηά ην πνζφ ησλ 3.729.600,00 Δπξψ, κε
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο έθηαθησλ θνξνινγεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη κε
αληίζηνηρε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,4 Δπξψ ζε 0,5 Δπξψ.
Σελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο απφ 0,5 Δπξψ ζε 1,0 Δπξψ κε ηαπηφρξνλε κείσζε
ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ απφ 37.296.000 ζε 18.648.000 θνηλέο
νλνκαζηηθέο κεηνρέο (reverse split), ζε αλαινγία 1 λέα κεηνρή εηο αληηθαηάζηαζε 2 παιαηψλ.
Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ είλαη εηζεγκέλεο θαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο ζην Υ.Α.Α.
Κάζε κεηνρή ηεο Δηαηξίαο ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ
ην Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, ην νπνίν φκσο δελ πεξηέρεη δηαηάμεηο πεξηζζφηεξν
πεξηνξηζηηθέο απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο. Ζ θαηνρή ηνπ ηίηινπ ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη
απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ θχξην απηήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ λνκίκσλ
απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ.
Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Οη κέηνρνη
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή παξαθνινπζνχλ
απηή ζε νπνηνλδήπνηε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρν ηνπ κεηφρνπ.
Οη κέηνρνη ελαζθνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο κφλν κέζσ ησλ Γεληθψλ
πλειεχζεσλ. Οη κέηνρνη έρνπλ πξνλφκην πξνηίκεζεο ζε θάζε κειινληηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην, φπσο
πξνβιέπεηαη ππφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2190/1920.
Οη δαλεηζηέο ηνπ κεηφρνπ θαη νη δηάδνρνί ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ
θαηάζρεζε ή ηε ζθξάγηζε νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ησλ βηβιίσλ ηεο Δηαηξίαο, νχηε λα
δεηήζνπλ ηε δηαλνκή ή εθθαζάξηζή ηεο, νχηε λα αλακηρζνχλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηε δηνίθεζε ή ηε
δηαρείξηζή ηεο.
Κάζε κέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη λα θαηνηθεί, ινγίδεηαη φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο σο
πξνο ηηο ζρέζεηο ηνπ κε απηήλ θαη ππφθεηηαη ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
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Δηαηξίαο αθ’ ελφο θαη ησλ κεηφρσλ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ αθ’ εηέξνπ, ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ησλ ηαθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, ε δε Δηαηξία ελάγεηαη κφλνλ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο
έδξαο ηεο.
Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. πγθχξηνη κεηνρήο γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ πξέπεη λα
ππνδείμνπλ ζηελ Δηαηξία εγγξάθσο έλα θνηλφ εθπξφζσπν γηα ηε κεηνρή απηή, ν νπνίνο ζα ηνπο
εθπξνζσπήζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κέρξη δε ηνλ θαζνξηζκφ απηφλ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο.
Κάζε κέηνρνο δηθαηνχηαη λα κεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο είηε
απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. ηε Γεληθή πλέιεπζε, δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα
ςεθίδεη θάζε κέηνρνο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ
ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα
πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ
εκεξνκελία θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ζηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Αληίζεηα, δηθαηνχρνο ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε είλαη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα
αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξίαο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο
γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα, ή ελαιιαθηηθά κε
απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο εηαηξίαο κε ηα αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ
εο
πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5 ) εκέξαο πξηλ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο (record date) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά
ε
κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξία ην αξγφηεξν ηελ Σξίηε (3 ) εκέξα πξηλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Έλαληη ηεο εηαηξίαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, κφλν
φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαηαγξαθήο (record date). ε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ν κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν χζηεξα απφ άδεηα
απηήο.
Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο:
Ζ πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο.
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ρσξηζηψλ ζπλφισλ αλά θαηεγνξία
κεηνρψλ, εθφζνλ ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο είλαη θαηαλεκεκέλν ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ.
Σα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.
Σν ζρέδην απφθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή, εθφζνλ θακία
απφθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρφιην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο ελ
ιφγσ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ
παξαιαβή ηνπο απφ ηελ εηαηξία.
Σα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε
αιιεινγξαθία, εθηφο αλ ηα ελ ιφγσ έληππα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζε θάζε κέηνρν.
Ο ηξφπνο, ν ηφπνο, θαζψο θαη ν ρξφλνο θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Δηαηξία κε
ηα κέζα ελεκέξσζεο πνπ νξίδνληαη ζην Ν. 3556/2007 θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, εληφο πέληε
(5) εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ε Γεληθή πλέιεπζε ελέθξηλε ηελ δηαλνκή ηνπ.
.β) Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ
Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ.
γ) εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ν. 3556/2007
ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη κέηνρνη ηηο Δηαηξίαο πνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
ην 5 % ησλ κεηνρψλ ηεο, κε ζηνηρεία απφ ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε ηεο 30.6.2010 θαη ηα πην
πξφζθαηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία:
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ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΣΟΥΩΝ

ΠΟΟΣΟ ΔΠΗ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΗΜΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

3.383.687

18,15%

ΚΑΛΠΗΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ

3.104.250

16,65%

ΗΜΟΤ ΔΗΡΖΝΖ

2.178.930

11,68%

ΚΑΛΠΗΝΖ ΔΛΒΗΡΑ

2.070.500

11,10%

ΘΔΜΑ

Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ κε βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηελ ηειεπηαία Γ.. ηεο 30.06.2010, έρεη πξνζαξκνζηεί,
ζχκθσλα κε ηελ απφ 28/07/2010 θαη αξηζκφ πξσηνθφιινπ Κ2-7573 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ε νπνία ελέθξηλε reverse split κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο.
δ) Μεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο κεηνρέο
ε) Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
ζη) πκθσλίεο κεηόρσλ
Γελ είλαη γλσζηέο ζηελ Δηαηξία ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη
πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ.
δ) Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνύ
Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί θαλφλεο νη νπνίνη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν.
2190/1920.
ε) Αξκνδηόηεηα Γ.. ή κειώλ ηνπ α) γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή β) ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ
α) χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξ. 4, ην Γ.. έρεη ην
δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο πνπ ππφθεηηαη ζηηο
δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο κε ηελ
έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ
ησλ κειψλ ηνπ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ
ρνξεγήζεθε ζην Γ.. ε ζρεηηθή εμνπζία. Ζ εμνπζία απηή έρεη 5εηή ηζρχ θαη δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη. Γελ
ππάξρεη ζήκεξα ηέηνηα απφθαζε ζε ηζρχ.
χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 13, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξεί λα ζεζπηζηεί
πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο
πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο. Ζ απφθαζε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο νξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο βάζεη
ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ. Δπίζεο νξίδνληαη ε ηηκή θαη νη
φξνη δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο θαη ν αλψηαηνο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ κπνξνχλ λα
απνθηεζνχλ εάλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο. Σν Γ.. κε απφθαζε ηνπ ξπζκίδεη θάζε
άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα πνπ δε ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Γελ ππάξρεη
ζήκεξα ηέηνηα απφθαζε ζε ηζρχ.
β) χκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ην Γ.. δχλαηαη λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ κε ζθνπφ ηε ιήςε απφθαζεο γηα αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζε πεξίπησζε
ιήςεο ζρεηηθήο απφθαζεο ζα νξίζεη ηηο φπνηεο αξκνδηφηεηεο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο. Γελ ππάξρεη ζήκεξα ηέηνηα απφθαζε ζε ηζρχ.
ζ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο
Γελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλίεο.
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η) πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ.. ή κε ην πξνζσπηθό
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο πνπ λα έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξία κε κέιε ηνπ Γ.. ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ ηεο,
νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή
ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζεο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο.

ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
Δηζαγσγή
Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ησλ εηαηξηψλ. Δηδηθφηεξα,
απνηειεί έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνπο
κεηφρνπο ηεο θαη ηα ππφινηπα ελδηαθεξφκελα κέξε. Οπζηαζηηθά ζπληζηά ηε δνκή κέζσ ηεο νπνίαο
πξνζεγγίδνληαη θαη ηίζεληαη νη ζηφρνη ηεο εηαηξίαο, εληνπίδνληαη νη βαζηθνί θίλδπλνη πνπ απηή
αληηκεησπίδεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα κέζα επίηεπμεο ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ,
νξγαλψλεηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο
ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ. Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο
γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.
ηελ Διιάδα, ην πιαίζην εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζνξίδεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ηήξεζεο
ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ, φπσο:
Ο Ν. 3016/2002, πνπ επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή κε εθηειεζηηθψλ θαη αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ
κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ειιεληθψλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ, ηε ζέζπηζε θαη ηε ιεηηνπξγία
ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο.
Ο Ν. 3693/2008 πνπ επηβάιιεη ηε ζχζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ αιιά θαη γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά
κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ηελ δηαθπβέξλεζε κηαο εηαηξίαο.
Ο Ν. 3884/2010, κε αλαθνξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη πξφζζεηεο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο
γλσζηνπνηήζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Σέινο ν Ν. 3873/2010 ν νπνίνο ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηελ Οδεγία 2206/46/EC ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγεί σο ππελζχκηζε ηεο αλάγθεο ζέζπηζεο ηνπ Κψδηθα θαη απνηειεί
«ζεκέιην ιίζν» ηνπ.
Ζ ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο θαη επηηαγέο ησλ αλσηέξσ λφκσλ νη
νπνίεο απνηεινχλ ην ειάρηζην πεξηερφκελν νπνηνπδήπνηε Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Χζηφζν,
επηπιένλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλσηέξσ λφκσλ, ε εηαηξία εθαξκφδεη αξρέο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ,
αλαθέξνληαο ηηο απνθιίζεηο απφ ηνλ Κψδηθα απηφ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφθιηζε. Ο
ζπγθεθξηκέλνο
θψδηθαο
είλαη
δηαζέζηκνο
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf.
Ζ εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ .Δ.Β. γίλεηαη κε ηηο θάησζη απνθιίζεηο:
Ρόινο θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γ.. (ΑI 1.2)
ηελ εηαηξία ιεηηνπξγεί (εθηφο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ) Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ θαη Ακνηβψλ
Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ κε αξκνδηφηεηέο ηελ αμηνιφγεζε, πξφζιεςε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ηνπ Κψδηθα ηνπ ΔΒ, ε εηαηξία ζα
πξνβεί εληφο ηνπ 2011 ζηε αλαδηνξγάλσζε ηεο ππάξρνπζαο επηηξνπήο ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο
απαίηεζεο ηνπ Κψδηθα γηα αλάδεημε ππνςεθηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θιπ. Ζ λέα επηηξνπή ζα
κεηνλνκαζηεί ζε Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ – Καζνξηζκνχ Ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη
Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ ησλ Μειψλ ηνπ Γ..
Μέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ Γ.. (AII 2.3)
Ζ ζρεηηθή πξφβιεςε φηη ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηνπ Γ.. ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηα κε
εθηειεζηηθά κέιε, εθαξκφδεηαη, κε ηελ παξαηήξεζε φηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ
αλσηέξσ πνζνζηνχ πξνθχςεη θιάζκα, ηφηε ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν αθέξαην
αξηζκφ.
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Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (AIV 4.3)
Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ Κψδηθα ηνπ ΔΒ δελ εθαξκφδεηαη έσο ζήκεξα θαζ' φζνλ δελ ππήξρε ηέηνηα
πξφβιεςε. Ζ εθαξκνγή ηεο ζα εμεηαζηεί απφ ην 2011.
Αλάδεημε ππνςήθησλ κειώλ ηνπ Γ.. (AV 5.1, AV 5.2, AV 5.4, AV 5.5, AV 5.6 & AV 5.7)
Έσο ζήκεξα, ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ πξνηείλνληαλ γηα εθινγή ή επαλεθινγή δελ
ζπλνδεχνληαλ απφ άπνςε ηνπ Γ.. ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θαζψο θάηη ηέηνην δελ νξίδνληαλ
απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αλεμαξηεζία ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο εθαξκφδεηαη απφ ηελ εηαηξία.
ηελ εηαηξία ιεηηνπξγεί (εθηφο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ) Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ θαη Ακνηβψλ
Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ κε αξκνδηφηεηέο ηελ αμηνιφγεζε, πξφζιεςε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Χζηφζν, ζπλέπεηα ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ηνπ Κψδηθα ηνπ ΔΒ, ε εηαηξία
ζα πξνβεί εληφο ηνπ 2011 ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ππάξρνπζαο επηηξνπήο ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο
απαίηεζεο γηα αλάδεημε ππνςεθηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θιπ. Ζ λέα επηηξνπή ζα κεηνλνκαζηεί ζε
Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ – Καζνξηζκνχ Ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη Γηεπζπληηθψλ
ηειερψλ θαη Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ ησλ Μειψλ ηνπ Γ..
Αμηνιόγεζε ηνπ Γ.. (AVII 7.1 & AVII 7.3)
Διιείςεη πξφβιεςεο ζρεηηθήο δηάηαμεο, ε εηαηξία δελ εθάξκνδε έσο ζήκεξα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο ηνπ Γ.. θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ. Με γλψκνλα φκσο ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα ηνπ
ΔΒ, ην Γ.. έρεη απνθαζίζεη λα ζπλέξρεηαη κηα θνξά εηεζίσο, εθαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ έξγνπ ησλ επηηξνπψλ ηνπ.
ύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ (BI 1.3, BI 1.5 & BI 1.7)
Ζ Δηαηξεία αθνινπζεί έλα απνηειεζκαηηθφ, δηθφ ηεο ζχζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ - Ο ΚΔΓ ηνπ ΔΒ
δελ έρεη πξνζδηνξίζεη πξνο ην παξφλ ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
ηελ εηαηξία δελ ζπληάζζνληαη πξνο ην παξφλ εθζέζεηο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ παξ' φηη απηφ είλαη έλα
απφ ηα ζέκαηα πνπ ην Γ.. ζπδεηά ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. ην πιαίζην σζηφζν ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ
Κψδηθα ηνπ ΔΒ, ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξίαο.
Σε παξνχζα ζηηγκή ε εηαηξία δελ εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην πξνζσπηθφ ηεο, ζα
κπνξεί ππφ ερεκχζεηα, λα εθθξάζεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ελδερφκελεο παξαλνκίεο θαη παξαηππίεο ζε
ζέκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ή γηα άιια δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο, θαζ' φζνλ δελ πξνβιέπνληαλ απφ θάπνηα δηάηαμε. Ζ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ πξαθηηθήο
είλαη ππφ αμηνιφγεζε.
Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ (AI 1.2, ΓΗ 1.6, ΓΗ 1.7, ΓΗ 1.8 & ΓΗ 1.9)
Σα δεηήκαηα ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. απνθαζίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε.
ηελ εηαηξία ιεηηνπξγεί (εθηφο απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ) Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ θαη Ακνηβψλ
Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ κε αξκνδηφηεηέο ηελ αμηνιφγεζε, πξφζιεςε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ
ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Χζηφζν, ιφγσ ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο ηνπ Κψδηθα ηνπ ΔΒ, ε εηαηξία ζα
πξνβεί εληφο ηνπ 2011 ζηε αλαδηνξγάλσζε ηεο ππάξρνπζαο επηηξνπήο ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο
απαίηεζεο ηνπ Κψδηθα γηα αλάδεημε ππνςεθηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θιπ. Ζ λέα επηηξνπή ζα
κεηνλνκαζηεί ζε Δπηηξνπή Πξνζιήςεσλ – Καζνξηζκνχ Ακνηβψλ ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη
Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ θαη Αλάδεημεο Τπνςεθηνηήησλ ησλ Μειψλ ηνπ Γ..
Αλαθνξά ζηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξία επηπιένλ ησλ
πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ
Ζ εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο (θ.λ. 2190/1920, λ. 3016/2002 θαη λ. 3693/2008) θαη απνηεινχλ ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Χζηφζν,
εθαξκφδεη έλα κεγάιν αξηζκφ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ επηπιένλ απηψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. Οη πξαθηηθέο
απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαζψο θαη ζην Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
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Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία άξζξνπ 10, παξ. 1, ζηνηρεία γ), δ), ζη), ε), ζ) ηεο επξσπατθήο νδεγίαο
2004/25/ΔΚ
γ) Οη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη νη θαησηέξσ:
CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ – ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ (θνηλνπξαμία). Ζ εηαηξία
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 50%.
ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. (θνηλνπξαμία). Ζ εηαηξία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 50%.
BALKAN IRON GROUP SRL (θνηλνπξαμία). Ζ εηαηξία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 33,3%.
KALPINIS – SIMOS BULGARIA EOOD (100% ζπγαηξηθή).
ELASTRON SERBIA LTD BELGRADE (100% ζπγαηξηθή).
Δπηπιένλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ Ν.3556/2007 νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο είλαη νη αθφινπζεο:
Παλαγηψηεο ίκνο ηνπ Νηθνιάνπ κε 3.383.687 κεηνρέο (18,15% - άκεζε ζπκκεηνρή).
Αζαλάζηνο Καιπίλεο ηνπ Αλδξέα κε 3.104.250 κεηνρέο (16,65% - άκεζε ζπκκεηνρή).
Δηξήλε ίκνπ ηνπ Νηθνιάνπ κε 2.178.930 κεηνρέο (11,68% – άκεζε ζπκκεηνρή)
Διβίξα Καιπίλε ηνπ Αλδξέα κε 2.070.500 κεηνρέο (11,10% - άκεζε ζπκκεηνρή)
Γελ πθίζηαληαη ζεκαληηθέο έκκεζεο ζπκκεηνρέο.
δ) Γελ ππάξρνπλ ηίηινη θαη ζπλεπψο θάηνρνη πνπ λα παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
ζη) Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπζηήκαηα ζηα νπνία κε ηε ζπλεξγαζία ηεο
εηαηξίαο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηίηινπο δηαρσξίδνληαη απφ ηελ θαηνρή
ησλ ηίηισλ. Οη πξνζεζκίεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηελ ελφηεηα
«Γηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ θαη ηξφπνο άζθεζεο ηνπο».
ε) Οη θαλφλεο δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη απηνί πνπ
αλαθέξνληαη ζην Κ.Ν. 2190/1920 θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα.
ζ) Γελ πθίζηαληαη εμνπζίεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα έθδνζεο
ή επαλαγνξάο κεηνρψλ.
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα
θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξία. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ
απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη θαη γηα ηα ζέκαηα
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο Σαθηηθή
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε, εληφο (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο θαη
σο Έθηαθηε νπνηεδήπνηε απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο. Ζ ζπλεδξίαζε ιακβάλεη
ρψξα ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο ή ζε άιιν ηφπν εληφο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο.
Ζ δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηειεδηάζθεςε θαζψο θαη ε εμ’ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή ησλ
κεηφρσλ ζε απηή, είλαη δπλαηέο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ νηθεία
λνκνζεζία.
ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή φηαλ απηφο
θσιχεηαη, ν αλαπιεξσηήο ηνπ ή πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ απηνχο. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί
πξνζσξηλά φπνηνο νξίδεηαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ Πξφεδξν.
Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε, ηφηε απηή
πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ νξηζηηθνχ Πξνέδξνπ θαη ηνπ νξηζηηθνχ γξακκαηέα ηεο.
Οη κέηνρνη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή
απφ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη ηηο εμνκνηνχκελεο κε απηέο,
ζπγθαιείηαη είθνζη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηε νξηδφκελε εκέξα ζπλεδξίαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ε
εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ πξφζθιεζε πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο
νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα
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αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπο. Χζηφζν, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο πξφζθιεζεο
ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο
ζπλεδξίαζεο, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε
ηεο ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/5 ηνπ
θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε
κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξίαζεο, κε πξφζθιεζε πξηλ
δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, εθηφο εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ
επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο
απαξηίαο. Ζ επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ
ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζε απηή.
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ
εθπξνζσπνχληαη ζε απηή.
Δμαηξεηηθά ε Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο αλ παξίζηαηαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηα (2/3)
ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθάζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 29
παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/20.
Δάλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, κέζα ζε
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε απηή θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξηλ (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο,
ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ
ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ ζ’ απηή εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην (1/2) ηνπ
θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Δάλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη θαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο, δεχηεξε
επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία
θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ ζε απηή εθπξνζσπείηαη
ηνπιάρηζηνλ ην(1/5) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ
επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελσλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο
απαξηίαο.
Γηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ θαη ηξόπνο άζθεζεο ηνπο
ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο. Ζ άζθεζε
ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε
άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ
θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη
ζηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Αληίζεηα, δηθαηνχρνο ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή
πλέιεπζε είλαη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο
αμίεο ηεο εηαηξίαο. Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα, ή ελαιιαθηηθά κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο εηαηξίαο κε ηα
εο
αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5 )
εκέξαο πξηλ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (record date) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε
βεβαίσζε ή ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξία
ε
ην αξγφηεξν ηελ Σξίηε (3 ) εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Έλαληη ηεο εηαηξίαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, κφλν
φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαηαγξαθήο (record date). ε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ν κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν χζηεξα απφ άδεηα
απηήο.
Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ.
Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε
κέηνρν. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν είηε γηα κηα είηε γηα φζεο ζπλειεχζεηο
πξαγκαηνπνηεζνχλ εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή
πλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. Ο αληηπξφζσπνο
κεηφρνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θάζε γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηνλ
θίλδπλν λα εμππεξεηεί ν αληηπξφζσπνο ζπκθέξνληα, δηαθνξεηηθά απηψλ ηνπ κεηφρνπ. Τπφ ηελ έλλνηα
απηή, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα πξνθχπηεη φηαλ ν αληηπξφζσπνο:
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α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε νπνία
ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφ.
β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν
ηεο εηαηξίαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ
έιεγρν ηεο εηαηξίαο.
γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο εηαηξίαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο ή
άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο
εηαηξίαο.
δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηπηψζεηο (α) έσο (γ).
Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη είηε εγγξάθσο είηε κε ειεθηξνληθά
κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ εηαηξία θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ εηαηξία ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Γέθα εκέξεο πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, θάζε κέηνρνο κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ εηαηξία ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ησλ ειεγθηψλ.
Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γ..
ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο ε
νπνία δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε εκέξεο (45) απφ ηελ εκεξνκελία
επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. Δάλ δελ ζπγθιεζεί Γεληθή πλέιεπζε απφ ην Γ.. εληφο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο
κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξίαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο
πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη
ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε.
Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ήδε
ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αίηεζε απηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε
εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, καδί κε
αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο ζχκθσλα κε ηα φζα
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 27 παξ.
3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο,
ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα
δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα
δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη
ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.
Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν
πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιιεη κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε
Γεληθή πλέιεπζε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ
νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Ζ κεηά απφ αλαβνιή Γεληθή πλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε
ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο
ησλ κεηφρσλ. ε απηήλ επίζεο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη
α
ζηα άξζξα 27 παξ. 2, 28 θαη 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή
πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, ζην κέηξν πνπ
απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν. Τπνρξέσζε
παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο εηαηξίαο, ηδίσο κε ηελ κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Δπίζεο κε αίηεζε κεηφρσλ πνπ
εθπξνζσπνχλ ην (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη
λα αλαθνηλψλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία,
θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη
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θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο κε απηνχο. ε
φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ
γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά
ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηα φζα
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/5) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία
ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ
ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί
ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά.
Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν.
2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε
θαηά ηξφπν επαξθή.
Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςε
απφθαζεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε.
Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/20) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ
έιεγρν ηεο εηαηξίαο απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξία. Ο
έιεγρνο δηαηάζζεηαη αλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο λφκσλ ή ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο
εληφο ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο.
Μέηνρνη ηεο εηαηξίαο πνπ εθπξνζσπνχλ ην (1/5) ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα
δεηήζνπλ απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο πνπ εδξεχεη ε έδξα, ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο,
εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο απνδεηθλχεηαη φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη
φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη, φρη φκσο πιένλ ηνπ
κηζνχ, ην πνζνζηφ ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
ύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ..
Σν Γ.. απνηειείηαη απφ 3 έσο 15 κέιε. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ κειψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε.
Ζ Θεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο (ρσξίο λα απνθιείεηαη ε επαλεθινγή ηνπο) θαη παξαηείλεηαη
απηφκαηα κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε
Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα πεξάζεη ηελ ηεηξαεηία.
Μεηά ηελ εθινγή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα εθιέγνληαο ηνλ
Πξφεδξν, έλα ή δπν αληηπξνέδξνπο θαη έλα ε δπν Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο ηεο εηαηξίαο. Σνλ
Πξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν Ά
Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ν ζχκβνπινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα
ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
ειιεηπφλησλ κειψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ απνκελφλησλ κειψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία
(3) θαη ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ.
Σα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γ.. , εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), κπνξνχλ λα εθιέμνπλ κέιε απηνχ ζε
αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απεβίσζαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο κε νπνηνλδήπνηε
άιιν ηξφπν. Ζ αλσηέξσ εθινγή ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη, ε δε
απφθαζε ηεο εθινγήο απηήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη αλαθνηλψλεηαη απφ
ην Γ.. ζηελ ακέζσλ πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο,
αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.
ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γ.. , αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα
πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Σν Γ.. ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο νπνηεδήπνηε νη αλάγθεο ηεο εηαηξίαο ην απαηηνχλ, χζηεξα
απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ, ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ
παξφλησλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο
παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα.
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χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη απφ άιιν ζχκβνπιν. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα
εθπξνζσπεί έλαλ κφλν ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη.
Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ
θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηεο εηαηξίαο, αιιά θαη ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν λφκνο.
Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνχλ ρσξίο ηελ άδεηα ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε
θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε εηαηξία θαη λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξίεο
πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
εηαηξίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη ζηνπο
δηεπζπληέο απηήο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ζηε δηεχζπλζε εηαηξηψλ πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλεο κε ηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42 ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. ε
πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο πην πάλσ απαγφξεπζεο ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2
θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Πιεξνθνξίεο γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Παλαγηψηε ίκν, Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Αζαλάζην Καιπίλε, Γηεπζχλνληα χκβνπιν
Διβίξα Καιπίλε, Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Αλδξέα Καιπίλε, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηπιηαλφ Κνπηζνζαλάζε, Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληα χκβνπιν
Αλαζηάζην Μπηληψξε, Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Δηξήλε ίκνπ, κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Κσλζηαληίλν Γηαλλίξε, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
Αλαζηάζην Καηζίξε, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Βαζίιεην Μαιαιηηδφγινπ, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
Βαζίιεην Ησαλλίδε, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Καιπίλεο Αλδξέαο
Ο Αλδξέαο Καιπίλεο είλαη ν έλαο εθ ησλ δπν ηδξπηψλ ηεο εηαηξίαο κε κεγάιε εκπεηξία ζηελ αγνξά ησλ
ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ.
Αζαλάζηνο Καιπίλεο
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Έρεη δηαηειέζεη δηεπζπληήο εξγνζηαζίσλ θαη
ππεχζπλνο γηα ηελ επνπηεία θαη ησλ ζπληνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ απφ ην 2000
θαηέρεη ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Παξάιιεια είλαη χκβνπινο (εθηειεζηηθφ κέινο) ζηελ
εηαηξία Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.
Παλαγηψηεο ίκνο
Έρεη δηαηειέζεη εκπνξηθφο δηεπζπληήο ηνπ Οκίινπ κε επζχλε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο
εκπνξηθήο πνιηηηθήο. Απφ ην 2000 θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ελψ
δηαηεξεί θαη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ εηαηξία Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.
Δηξήλε ίκνπ
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Σ.Δ.Η. Πεηξαηά θαη ηειεηφθνηηνο ηνπ
ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Ζ θπξία ίκνπ είλαη επίζεο
Γηεπζχλνπζα χκβνπινο ηεο εηαηξίαο Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.
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Διβίξα Καιπίλε
Δίλαη ππεχζπλε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο, ελψ θαηέρεη
επίζεο ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.
ηπιηαλφο Κνπηζνζαλάζεο
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, απφθνηηνο ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Γηνίθεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηειεηφθνηηνο ηεο Ννκηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δξγάδεηαη ζηελ Δηαηξία απφ ην 1966 θαη ζήκεξα θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ
Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.
Μπηληψξεο Αλαζηάζηνο
ηέιερνο κε πνιπεηή εκπεηξία θαη γλψζε ηεο αγνξάο ησλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη πηπρηνχρνο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά κε κεηαπηπρηαθφ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα
ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα. Έρεη ζεηεχζεη σο επηθεθαιήο Γηεπζχλζεσλ Πσιήζεσλ θαη Marketing θαη σο
ζχκβνπινο ζε ζέκαηα Δκπνξηθήο θαη Γηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ζε πνιιέο εηαηξίεο.
Κσλζηαληίλνο Γηαλλίξεο
Δίλαη απφθνηηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο θαη ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη δηαηειέζεη Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ή Αλψηαην
Γηεπζπληηθφ ηέιερνο ζε κεγάιεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (κηινο Ηαζψ, κηινο
Δπξσθιηληθή Αζελψλ, Ηδφια, εικαλ, Α.Γ. Πεηδεηάθηο, νχιεο θ.α.). Έρεη ηδξχζεη ην Ηλζηηηνχην
Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ζην νπνίν δηεηέιεζε Πξφεδξνο γηα επηά έηε. Δπίζεο έρεη ηδξχζεη ην χλδεζκν
Κιηληθψλ Διιάδνο (ΔΚ), ζηνλ νπνίν δηεηέιεζε Πξφεδξνο γηα 2 έηε, ελψ ζήκεξα είλαη Δπίηηκνο
Πξφεδξνο. πκκεηέρεη ηέινο ζηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ., θαη
Eurodrip A.E.B.E.
Αλαζηάζηνο Καηζίξεο
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Δξγάζηεθε 31 ρξφληα ζηελ Δζληθή
Αζθαιηζηηθή ζε επηηειηθέο ζέζεηο κέρξη ην 2010. Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ, Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ θαη Γηεπζπληήο Αζθάιηζεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ θαη Ννκηθήο Πξνζηαζίαο. 'Ήηαλ εθπξφζσπνο
ηεο Δζληθήο Αζθαιηζηηθήο ζηελ Γηεζλή Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ Αζθάιηζεο Πηζησηηθνχ
Κηλδχλνπ θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιηζεο Πηζηψζεσλ ζηελ Έλσζε Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξηψλ
Διιάδνο.
πκκεηέρεη ζε δηάθνξα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα Δηαηξηψλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ απφ ηελ Δζληθή
Αζθαιηζηηθή.
Βαζίιεηνο Μαιαιηηδφγινπ
Τπεχζπλνο ησλ εηζαγσγψλ ηεο εηαηξίαο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κε πινχζηα εκπεηξία θαη γλψζε
ηεο δηεζλνχο αγνξάο ράιπβα.
Βαζίιεηνο Ησαλλίδεο
Δίλαη πηπρηνχρνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά. Δπηθεθαιήο ηεο
εκπνξηθήο δηεχζπλζεο ηεο εηαηξίαο επί ζεηξά εηψλ κε ζεκαληηθή γλψζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο
ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010

25

ηνλ επφκελν πίλαθα πεξηιακβάλνληαη νη εμσηεξηθέο επαγγεικαηηθέο δεζκεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.:

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΙΜΟ
ΕΙΡΗΝΗ ΙΜΟΤ
ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΛΠΙΝΗ
ΕΛΒΙΡΑ ΚΑΛΠΙΝΗ
ΣΤΛΙΑΝΟ
ΚΟΤΣΟΘΑΝΑΗ

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΠΙΝΙΩΡΗ

ΤΜΜΕΣΟΧΕ Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΚΣΟ
ΟΜΙΛΟΤ
ΚΕΝΣΡΟ ΧΑΛΤΒΩΝ Α.Ε.
ΚΕΝΣΡΟ ΧΑΛΤΒΩΝ Α.Ε.
ΚΕΝΣΡΟ ΧΑΛΤΒΩΝ Α.Ε.
ΚΕΝΣΡΟ ΧΑΛΤΒΩΝ Α.Ε.
ΚΕΝΣΡΟ ΧΑΛΤΒΩΝ Α.Ε.
ELASTRON SERBIA DOO
KALPINIS SIMOS BULGARIA EOOD
ΚΕΝΣΡΟ ΧΑΛΤΒΩΝ Α.Ε.
ΣΑΣΑ ΕΛΑΣΡΟΝ Α.Ε.
ELASTRON SERBIA DOO
CORUS - ΚΑΛΠΙΝΗ - ΙΜΟ Α.Β.Ε.Ε.
EURODRIP A.E.

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ
ΓΙΑΝΝΙΡΗ

ΒΑΙΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΑΣΙΡΗ

ΠΛΑΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Κ. ΓΙΑΝΝΙΡΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε.
ΤΝΔΕΜΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
ΙΔΕΡΑΛ Α.Ε.
Γ.Ε. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Α.Ε.Ε.
ΚΟΤΙΔΟΤΡΜΑΖΗ Ι. ΜΕΙΣΕ
ΑΦΑΛΙΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΗ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ
ΤΜΒΟΤΛΟ
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΜΕ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
Δ..
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΜΕ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
Δ..
ΕΣΑΙΡΟ
ΕΠΙΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Δ..
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
Δ..
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
Δ..

Δπηηξνπή Διέγρνπ
ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.3693/2008, ε απφ 30.06.2010 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ εμέιεμε Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηεινχκελε απφ ηα θάησζη κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ..:
1)
2)
3)

Σνλ Κν Κσλζηαληίλν Γηαλλίξε, αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.., κε απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο, σο πξφεδξν ηεο επηηξνπήο.
Σελ Κα Δηξήλε ίκνπ, κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.., σο κέινο ηεο επηηξνπήο.
Σνλ Κν Βαζίιεην Μαιαιηηδφγινπ αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.., σο κέινο ηεο
επηηξνπήο.

Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
φζεο θνξέο θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπιάρηζηνλ φκσο δπν θνξέο εηεζίσο. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο
επηηξνπήο ειέγρνπ είλαη νη αθφινπζεο:
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο νξζφηεηαο θαη
αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο.
Ο έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ,
θαζψο θαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζε νπνηαδήπνηε ππεξεζία, ηκήκα,
ππάιιειν, θαζψο θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010

26

Ζ ζηειέρσζε θαη ν έιεγρνο ηεο επαγγεικαηηθήο, ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο επάξθεηαο ησλ
ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ε δηαξθήο επηκφξθσζε, κεηεθπαίδεπζε
θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπο.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο, θαζψο θαη
ε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ή αληηθαηάζηαζε ησλ ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο.
Ο κειέηε ησλ εθζέζεσλ ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνδεθηέο
απφ ηελ Γηνίθεζε αλαθνξέο θαη πξνηάζεηο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.
Ζ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ.
Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πιάλν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ειέγρσλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ θαη ε
ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα επηπιένλ ειέγρνπο φηαλ θξηζεί αλαγθαίν.
Ζ ζπλάληεζε θαη ελεκέξσζε απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή ζρεηηθά κε ηηο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ηεο
Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θπξίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζχληαμεο ησλ πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ, εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ ζπλάληεζε θαη ελεκέξσζε απφ ηνλ ηαθηηθφ εμσηεξηθφ ειεγθηή γηα θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε
ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εηήζηνπ θαη εμακεληαίνπ ειέγρνπ.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο.
Ο έιεγρνο ηεο επάξθεηαο, ηεο πιεξφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο.
Ζ δηαζθάιηζε ηεο απνθπγήο πξνζηξηβψλ, δηελέμεσλ θαη δηαθσληψλ, κεηαμχ ησλ ειεγθηψλ
(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) θαη ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ.
Λνηπά δηαρεηξηζηηθά ή επνπηηθά όξγαλα ή επηηξνπέο ηεο εηαηξίαο
Γελ ππάξρνπλ άιια δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά φξγαλα.
πζηήκαηα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ
Ηδηαίηεξα κεγάιε βαξχηεηα δίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. Μέζσ
απηνχ, δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ηελ αμηνπηζηία ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ,
θαζψο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ αιιά θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξία.
Σν ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεο εηαηξίαο ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο
αλαθέξνληαη εθηελψο ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Απηέο αθνξνχλ, ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ απνθιίζεσλ απφ ηελ εηαηξηθή πνιηηηθή, ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ην απφξξεην ησλ νηθνλνκηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ εηαηξηθψλ δεδνκέλσλ.
ην πιαίζην απηφ, ην Γ.., πξνβαίλεη ζε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη επηζθνπήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζθνπφ:
ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ηφζν ζε επίπεδν εηαηξίαο φζν θαη ζε επίπεδν
επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ, ζηα πιαίζηα ηεο έγθξηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο εηαηξίαο.
Σνλ εληνπηζκφ, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ κέηξεζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο
εθηίζεηαη ε εηαηξία.
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο αλάιπζεο, εξκελείαο
θαη επεμήγεζεο ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνλ εηήζην Πξνυπνινγηζκφ.
ηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ν νπνίνο απνηειεί θαη ηε
βάζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ.
Παξάιιεια, κε ζηφρν ηελ δηαζθάιηζε ηεο νξζφηεηαο θαη ηεο αθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ
βάζεη ηνλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε εηαηξία θξνληίδεη λα αλαπηχζζεη ηα
θαηάιιεια ζπζηήκαηα θαη δηθιείδεο αζθαιείαο. Απηά πεξηιακβάλνπλ:
Σελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ, ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγψλ, πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθαηξε θαη αθξηβή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο εηαηξίαο.
Σελ πξφζβαζε ζηα ζπζηήκαηα απηά έρεη πεξηνξηζκέλνο θαη εμνπζηνδνηεκέλνο αξηζκφο ρξεζηψλ.
Σελ αλά ηαθηά δηαζηήκαηα επηζθφπεζε ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη δηαζθάιηζε
ζρεηηθά κε ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπο.
Σελ χπαξμε δηαδηθαζηψλ θιεηζίκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ
πξνζψπσλ ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θνξνινγηθή, εξγαηηθή,
εκπνξηθή θαη ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία.
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Σελ χπαξμε θαη ηήξεζε πνιηηηθψλ γηα θάζε ζεκαληηθή εηαηξηθή δηαδηθαζία, φπσο πξνκήζεηεο,
πσιήζεηο, πιεξσκέο, εηζπξάμεηο, απνγξαθέο θηι.
Σελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκθσληψλ θαη ειέγρσλ ζε πεξηνδηθή βάζε ζρεηηθά κε ηα ππφινηπα πειαηψλ,
πξνκεζεπηψλ, ηξαπεδψλ, ηακείνπ, θφξσλ θηι.
Σελ παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε φηη νη ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ εθαξκφδνπλ ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο
πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο κε ηελ κεηξηθή.
Σελ δηαζθάιηζε ηεο νξζφηεηαο θαη αθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ, θαζψο
θαη ηεο έγθαηξεο παξαιαβήο ηνπο γηα ζθνπνχο θαηάξηηζεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ ελνπνηεκέλσλ
νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ.
Σελ κεληαία αμηνιφγεζε ησλ απνθιίζεσλ αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά, ζπγθξηηηθά θαη
πξνυπνινγηζκέλα απνηειέζκαηα, κε ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ
χπαξμε έθηαθησλ θαη αζπλήζηζησλ εμφδσλ θαη ηελ πνξεία ησλ απνηειεζκάησλ.
Γηα ηελ επίηεπμε θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ε εηαηξία ρξεζηκνπνηεί, δηαθπιάζζεη θαη ζπληεξεί,
κεραλνγξαθηθά θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο θαη ζηηο ζχγρξνλεο
απαηηήζεηο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ,
φζν θαη ησλ δεδνκέλσλ ηνπο, ε εηαηξία εθαξκφδεη έλα απζηεξφ πιαίζην ειέγρνπ κε δηαδηθαζίεο νη
νπνίεο αλαθέξνληαη εθηελψο ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Δηδηθφηεξα:
ε θαζεκεξηλή βάζε, ε ππεξεζία κεραλνξγάλσζεο πξνβαίλεη ζηελ δεκηνπξγία αληηγξάθσλ
αζθαιείαο φισλ ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ θαη πξνγξακκάησλ ηνπ θεληξηθνχ ππνινγηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππνινγηζηψλ, δηαζθαιίδνληαο ην απφξξεην ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Σα αληίγξαθα αζθαιείαο θπιάζζνληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν θαιχπηνληαο ηελ πεξίπησζε
θινπήο θαη θπζηθήο θαηαζηξνθήο.
Πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ θεληξηθνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή έρνπλ κφλν εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα
απφ ηελ ππεξεζία κεραλνξγάλσζεο.
Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε ππεξεζία κεραλνξγάλσζεο ειέγρεη θαη εθηππψλεη ηηο παξεκβάζεηο
– κεηαβνιέο ζηνλ θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ελεκεξψλεη ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο
θαζψο θαη ηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή.
Σφζν ν θεληξηθφο, φζν θαη νη πεξηθεξεηαθνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θπιάζζνληαη απφ εμσηεξηθέο
απεηιέο κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, φπσο ινγηζκηθφ αληηηψλ (antivirus security),
πξνζηαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e- mail security) θαη ηείρνο αλάζρεζεο πξφζβαζεο
(firewall).
Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί αλαπφζπαζην θαη εηδηθφ κέξνο ηεο Δηήζηαο
Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 24 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΗΜΟ
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάπτητου Οπκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο
«ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. – ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ»
Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
«ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. – ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη
απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο εηαηξηθέο
θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη ηελ πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ
θαη κεζφδσλ θαη ηηο ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο
εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη
εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε
ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη
επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ
θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο
εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ
ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ
εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. –
ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία
απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ
άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920.
β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα
πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.

Αζήλα 28 Μαξηίνπ 2011

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
ΣΔΡΓΗΟ Β. ΠΑΠΠΑ

Αρ Μ ΣΟΕΛ 16701
πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Μ ΟΔΛ 125

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010

30

1. Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο
(Πνζά ζε €)

ΟΜΗΛΟ
εκ

31.12.2010

ΔΣΑΗΡΗ Α

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Π Δ Ρ Η Ο Τ  Η ΑΚ Α  Σ Ο Η Υ Δ Η Α
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία

5

55.463.292,02

54.537.154,83

44.374.224,23

43.340.677,61

1.109.870,74

1.111.344,42

1.109.870,74

1.111.344,42

106.485,11

135.256,87

70.524,51

81.988,59

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

25.000,00

16.350,00

8.906.750,00

8.896.750,00

15

1.566.172,32

1.634.021,16

1.154.184,79

1.437.383,00

826.738,16

186.212,33

851.868,05

127.725,92

59.097.558,35

57.620.339,61

56.467.422,32

54.995.869,54

20.667.935,43
43.317.624,43
6.215.319,49
27.978.722,86
12.966,86

22.679.005,86
45.801.476,44
6.341.019,64
16.936.152,94
214.973,93

16.210.478,96
36.237.974,76
4.377.601,93
27.026.777,82
6.684,45

18.646.333,52
38.730.986,36
4.641.622,49
16.326.823,76
213.480,87

98.192.569,07

91.972.628,81

83.859.517,92

78.559.247,00

157.290.127,42

149.592.968,42

140.326.940,24

133.555.116,54

12
12
12
12
12

18.648.000,00
14.900.777,70
17.555.382,13
29.673.271,14
0,00
80.777.430,97

14.918.400,00
14.900.777,70
21.486.214,53
30.299.440,50
0,00
81.604.832,73

18.648.000,00
14.900.777,70
17.173.856,54
29.202.085,47
0,00
79.924.719,71

14.918.400,00
14.900.777,70
21.107.974,60
28.945.071,66
0,00
79.872.223,96

14
16
26
25
13

31.256.172,91
569.756,06
5.122.524,41
0,00
90.218,42

18.464.513,00
581.948,84
4.640.352,91
0,00
0,00

27.000.000,00
518.219,18
3.998.692,01
0,00
0,00

15.000.000,00
536.273,51
3.625.705,27
0,00
0,00

37.038.671,80

23.686.814,75

31.516.911,19

19.161.978,78

11.770.338,33
729.913,47
0,00
279.398,63
26.694.374,22

16.338.822,23
1.732.508,13
6.671,52
319.959,38
25.903.359,68

8.941.608,69
622.820,16
0,00
215.756,48
19.105.124,01

14.214.730,10
1.426.004,44
0,00
268.282,77
18.611.896,49

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

39.474.024,65

44.301.320,94

28.885.309,34

34.520.913,80

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

76.512.696,45

67.988.135,69

60.402.220,53

53.682.892,58

157.290.127,42

149.592.968,42

140.326.940,24

133.555.116,54

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

5,6

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

5

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαηερφκελα γηα πψιεζε
Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο ζπγαηξηθέο θαη
θνηλνπξαμίεο
Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο

8

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Παξάγσγα
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ

9
8
8,17
11
10

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Κ ΑΘ ΑΡ Ζ Θ Δ  Ζ
Κεθάιαην θαη απνζεκαηηθά απνδηδόκελα ζηνπο
κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Τπέξ ην άξηην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο
Δπηρνξεγήζεηο (έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ)
Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ
Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Τπνρξεψζεηο Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ
Δπηρνξεγήζεηο (έζνδα επφκελεο ρξήζεο)
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ

13
13
25
26
14
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2. Καηάζηαζη Συνολικών Εζόδων
ΟΜΗΛΟ
(Πνζά ζε €)

εκ.

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1 – 31.12.10

1.1 – 31.12.09

1.1 – 31.12.10

1.1 – 31.12.09

Πσιήζεηο

18

90.507.776,63

92.097.527,76

74.526.185,69

76.538.002,19

Κφζηνο πσιήζεσλ

19

-80.760.354,82

-88.916.750,44

-66.341.929,16

-74.656.403,38

9.747.421,81

3.180.777,32

8.184.256,53

1.881.598,81

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Άιια έζνδα

19

1.766.678,81

4.338.984,50

1.706.619,94

4.298.351,87

Έμνδα δηάζεζεο

19

-7.157.450,95

-7.764.030,68

-5.698.413,81

-6.384.888,16

Έμνδα δηνίθεζεο

19

-3.389.208,68

-3.867.877,67

-2.797.078,02

-3.263.870,47

Άιια έμνδα

19

-732.737,81

-1.597.876,16

-541.099,19

-1.476.087,94

234.703,18

-5.710.022,66

854.285,45

-4.944.895,89

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ θαη ηόθσλ (EBIT)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

19

1.966.628,40

1.005.367,35

1.885.631,47

907.496,09

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο

19

-2.753.810,05

-1.975.775,64

-2.199.704,90

-1.526.327,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-552.478,47

-6.680.430,95

540.212,02

-5.563.727,10

-69.818,96

1.190.668,13

-283.198,21

999.853,12

-622.297,43

-5.489.762,82

257.013,81

-4.563.873,98

-622.297,43

-5.489.762,82

257.013,81

-4.563.873,98

0,00

0,00

-205.104,34

38.772,70

-204.518,06

213.480,87

-827.401,77

-5.450.990,12

52.495,75

-4.350.393,11

-827.401,77

-5.450.990,12

52.495,75

-4.350.393,11

0,00

0,00

-0,0333

-0,2944

0,0138

-0,2447

2.106.499,26

-3.908.376,80

2.260.414,73

-3.572.083,39

Μεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

19

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α)

Απνδηδόκελα ζε:
Μεηφρνπο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο
(β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά
από θόξνπο (α) + (β)

19

Απνδηδόκελα ζε:
Μεηφρνπο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή –
βαζηθά (ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

20
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3.
(Α)

Καηάζηαζη Μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΟΜΗΛΟΤ

Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

Μεηνρηθό
Κεθάιαην &
Τπέξ ην Άξηην

Απνζεκαηηθά

29.819.177,70

21.322.216,83

36.846.828,32

0,00

87.988.222,85

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ

0,00

0,00

-5.489.762,82

0,00

-5.489.762,82

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο κείνλ ηνλ
αλαινγνχληα θφξν

0,00

214.973,93

0,00

0,00

214.973,93

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά

0,00

125.225,00

-125.225,00

0,00

0,00

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ελνπνίεζεο

0,00

-176.201,23

0,00

0,00

-176.201,23

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2008

0,00

0,00

-932.400,00

0,00

-932.400,00

29.819.177,70

21.486.214,54

30.299.440,50

0,00

81.604.832,74

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ

0,00

0,00

-622.297,43

0,00

-622.297,43

Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο κείνλ ηνλ
αλαινγνχληα θφξν

0,00

-199.728,71

0,00

0,00

-199.728,71

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά

0,00

763,48

-763,48

0,00

0,00

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2009

0,00

-0,00

0,00

0,00

0,00

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ελνπνίεζεο

0,00

-5.375,63

0,00

0,00

-5.375,63

3.729.600,00

-3.729.600,00

0,00

0,00

0,00

33.548.777,70

17.552.273,68

29.676.379,59

0,00

80.777.430,97

Τπόινηπν ηελ 1.1.2009

Τπόινηπν 31.12.2009

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπόινηπα 31.12.2010
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(Β)

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΔΣΑΗΡΗΑ

Αλαινγνύληα ζηνπο κεηόρνπο ηεο κεηξηθήο

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαίσλ

Μεηνρηθό
Κεθάιαην &
Τπέξ ην Άξηην

Απνζεκαηηθά

29.819.177,70

20.770.493,73

34.565.345,64

0,00

85.155.017,07

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ

0,00

0,00

-4.563.873,98

0,00

-4.563.873,98

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά
απφ θφξνπο

0,00

213.480,87

0,00

0,00

213.480,87

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά

0,00

124.000,00

-124.000,00

0,00

0,00

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2008

0,00

0,00

-932.400,00

0,00

-932.400,00

29.819.177,70

21.107.974,60

28.945.071,66

0,00

79.872.223,96

Κέξδνο / (Εεκηά) πεξηφδνπ

0,00

0,00

257.013,81

0,00

257.013,81

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά
απφ θφξνπο

0,00

-204.518,06

0,00

0,00

-204.518,06

Μεηαθνξά θεξδψλ ζηα απνζεκαηηθά

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μέξηζκα πεξηφδνπ 2009

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.729.600,00

-3.729.600,00

0,00

0,00

0,00

33.548.777,70

17.173.856,54

29.202.085,47

0,00

79.924.719,71

Τπόινηπν ηελ 1.1.2009

Τπόινηπν 31.12.2009

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Τπόινηπα 31.12.2010
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4. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ
(Πνζά ζε €)
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)
Μείνλ :
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ
θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά - Πψιεζε Υξενγξάθσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ
παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)

ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12.2010
1.1-31.12.2009
-552.478,47

-6.680.430,95

540.212,02

-5.563.727,10

2.148.678,85
-276.882,77
-12.192,78
48.706,37

2.021.864,99
-220.219,11
-14.952,14
26.039,94

1.621.885,76
-215.756,48
-18.054,33
48.706,36

1.541.393,24
-168.580,74
-27.022,50
26.039,94

-1.311.450,02
2.753.810,05
2.798.191,23

-2.572.012,71
1.975.775,64
-5.463.934,34

-1.296.235,96
2.199.704,90
2.880.462,27

-2.574.645,37
1.526.327,30
-5.240.215,23

2.011.070,43
2.045.286,72
-3.492.058,32

16.081.910,91
45.459.241,97
-6.653.986,33

2.435.854,56
2.075.552,95
-4.298.723,17

15.048.612,92
43.627.258,90
-4.845.897,44

-2.504.461,74
-78.343,67

-2.204.730,31
-2.238.828,94

-2.056.762,54
-42.662,92

-1.855.126,86
-2.048.228,25

779.684,65

44.979.672,96

993.721,15

44.686.404,04

-10.000,00
0,00

-5.000,00
0,00

-10.000,00
0,00

-795.000,00
0,00

-4.379.134,56

-4.779.225,37

-3.933.769,39

-2.632.270,82

56.750,00
1.266.487,33
0,00

6.893.960,45
281.608,64
0,00

55.000,00
1.249.260,77
0,00

6.893.960,45
267.599,24
0,00

-3.065.897,23

2.391.343,72

-2.639.508,62

3.734.288,87

0,00
92.926.325,74
-79.592.999,61
-4.543,63

0,00
61.560.337,39
-91.876.885,87
-937.457,37

0,00
85.350.000,00
-72.999.714,84
-4.543,63

0,00
53.828.384,40
-85.668.040,00
-937.457,37

13.328.782,50

-31.254.005,85

12.345.741,53

-32.777.112,97

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο επί ησλ ξνψλ
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο
πεξηφδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο
πεξηόδνπ

ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12.2010
1.1-31.12.2009

-176.201,22

11.042.569,92

15.940.809,61

10.699.954,06

15.643.579,94

16.936.152,94

995.343,33

16.326.823,76

683.243,82

27.978.722,86

16.936.152,94

27.026.777,82

16.326.823,76
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εκεηώζεηο επί ηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ
1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο

Ζ Δηαηξία «ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ - ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ» ηδξχζεθε ην 1958 ζαλ Δ.Π.Δ. θαη ην
1965 κεηαηξάπεθε ζε Α.Δ. Έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Γήκν Αζπξνπχξγνπ (Λ. Αγ. Ησάλλνπ - ζέζε ηεθάλε)
θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ θαη Πίζηεσο, κε Αξηζκφ Μεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 7365/06/Β/86/32.
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ε εηζαγσγή, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ράιπβνο, ιακαξηλψλ,
εηδψλ ζηδήξνπ, κεηάιισλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ.
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ην 1990.
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή
δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή
ιεηηνπξγία ηεο.
Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο είλαη http://www.elastron.gr
Ζ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε ηεο 31.12.2010 έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηελ
24/03/2011.

2.
2.1

Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο
Νέα πξόηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ πξνηύπσλ
Πξόηππα θαη δηεξκελείεο κε ηζρύ ππνρξεσηηθά εληόο ηνπ 2010

Οη ινγηζηηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλεπείο κε απηέο
πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηο 31.12.2009. Δπηπιένλ απφ
1.1.2010 πηνζεηήζεθαλ ηα παξαθάησ πξφηππα θαη δηεξκελείεο θαη εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά
δελ επέθεξαλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.
Γηεξκελεία 17 «Γηαλνκέο Με Σακηαθώλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ ζε Ηδηνθηήηεο».
Ζ δηεξκελεία νξίδεη, φηη ε ππνρξέσζε γηα δηαλνκή κε ηακηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε ηδηνθηήηεο,
επηκεηξάηε ζε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν. ην
ηέινο θάζε ρξήζεσο αλαθνξάο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ, ηπρφλ δηαθνξά κεηαμχ εχινγεο
αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δίδεηαη θαη ηεο ππνρξέσζεο γηα δηαλνκή, αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα.
Σξνπνπνηεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 5 «Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη γηα
Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο». Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη ην ζχλνιν ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κηαο ζπγαηξηθήο ζηελ νπνία ράλεηαη ν έιεγρνο,
ραξαθηεξίδνληαη σο θαηερφκελα γηα πψιεζε.
Αλαζεσξεκέλν Γ.Π.Υ.Α. 3 «Δπηρεηξεκαηηθέο πλελώζεηο». Σν πξφηππν εηζάγεη ζεκαληηθέο αιιαγέο
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν Γ.Π.Υ.Α. 3. Οη αιιαγέο αθνξνχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ δηθαησκάησλ άλεπ
ειέγρνπ γηα ηα νπνία ππάξρεη πιένλ ε επηινγή λα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ απφθηεζε,
ηελ εμνδνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαη ηελ αλαγλψξηζε ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηελ επαλεπηκέηξεζε ηνπ ελδερφκελνπ
αληαιιάγκαηνο πνπ ηαμηλνκήζεθε σο ππνρξέσζε.
Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν πξφηππν
απηφ απαηηεί φπσο ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή
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θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. πλεπψο δελ επεξεάδνπλ ηελ ππεξαμία νχηε δεκηνπξγνχλ
απνηέιεζκα (θέξδνο ή δεκία). Δπηπιένλ ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ινγίδνληαη
νη δεκίεο ζπγαηξηθψλ θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ειέγρνπ ζπγαηξηθήο.
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: «Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε Αληηθείκελα θαηάιιεια πξνο αληηζηάζκηζε». Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη κία εηαηξία επηηξέπεηαη
λα ραξαθηεξίζεη κέξνο ησλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ή ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ρξεκαηνξνψλ ελφο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ σο αληηζηαζκηζκέλν αληηθείκελν. Δπίζεο, ε δηεξκελεία απηή θαιχπηεη ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ σο θίλδπλν πξνο αληηζηάζκηζε ή κέξνο ελφο ηέηνηνπ θηλδχλνπ ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο.
Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ». Ζ
ηξνπνπνίεζε απηή δηεπθξηλίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία
ησλ κεηνρψλ κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ ηδίνπ νκίινπ θαη πσο απηέο αληηκεησπίδνληαη ζηηο αηνκηθέο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.
ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο». Σα θαηά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο
είλαη ππνρξεσηηθφ λα δεκνζηεχνληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία θαη
ππνρξεψζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε επηκεηξήζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Δπηθεθαιήο
Λήςεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απνθάζεσλ.
ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο». Ζ ηξνπνπνίεζε θαηαξγεί ηηο εηδηθέο νδεγίεο εθαξκνγήο αλαθνξηθά κε ηελ
ηαμηλφκεζε ηεο γεο σο κίζζσζε έηζη ψζηε λα παξακείλνπλ κφλν νη γεληθέο νδεγίεο εθαξκνγήο.
ΓΛΠ 18 «Έζνδα». Σν ΓΛΠ πξφζζεζε νδεγίεο (νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ην πξφηππν) πξνθεηκέλνπ λα
θαζνξίζεη εάλ κηα εηαηξεία ελεξγεί σο θαη’ νπζία ζπκβαιιφκελνο ή σο αληηπξφζσπνο. Σα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνληαη ππφςε είλαη εάλ ε εηαηξεία:
- Έρεη πξσηαξρηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ
- Δπσκίδεηαη ηνλ θίλδπλν ησλ απνζεκάησλ
- Έρεη επρέξεηα θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ
- Δπσκίδεηαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν
ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ». Οη φξνη κηαο ππνρξέσζεο ε νπνία κπνξεί
λα θαηαιήμεη, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ζε δηεπζέηεζε κέζσ ηεο έθδνζεο ζηνηρείσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά
ηελ πξναίξεζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, δελ επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ.
ΓΛΠ 7 «Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ». Ρεηά αλαθέξεηαη φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε
αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο ηακηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.
ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ». Με ηελ ηξνπνπνίεζε απηή, δηεπθξηλίδεηαη φηη
ε κεγαιχηεξε κνλάδα πνπ επηηξέπεηαη λα θαηαλεκεζεί ε ππεξαμία πνπ απνθηήζεθε ζε κηα ζπλέλσζε
επηρεηξήζεσλ, είλαη ν ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 8 πξηλ εθαξκνζηνχλ νη θαλφλεο
ζπγθέληξσζεο γηα ζθνπνχο δεκνζίεπζεο.
Γηεξκελεία 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ ελζώκαησλ παξαγώγσλ». Σν ΓΛΠ ηξνπνπνίεζε ην πεδίν
εθαξκνγήο ηεο δηεξκελείαο 9 πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζεη φηη δελ εθαξκφδεηαη ζε πηζαλέο
επαλεθηηκήζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ
απνθηψληαη θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ κεηαμχ εηαηξεηψλ ή επηρεηξήζεσλ ππφ θνηλφ έιεγρν ή
ζρεκαηηζκφ κηαο θνηλνπξαμίαο.
Γηεξκελεία 16 «Αληηζηαζκίζεηο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό». Ζ
ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη ζε κηα αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, ηα
κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ απφ νπνηαδήπνηε εηαηξεία ή εηαηξείεο εληφο ηνπ νκίινπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, δεδνκέλνπ φηη ηθαλνπνηνχληαη νη
απαηηήζεηο ην ΓΛΠ 39 ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ
ζπλδένληαη κε ηελ αληηζηάζκηζε ζε θαζαξή επέλδπζε.
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Σα παξαθάησ λέα θαη ηξνπνπνηεκέλα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή
ζηελ ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή πεξίνδν 1/1-31/12/10. Γελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα θαη δελ αλακέλεηαη
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ζηηο θαηαζηάζεηο, φηαλ εθαξκνζζνχλ.
• Γηεξκελεία 19 Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ κε ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο.
Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010.
• Γηεξκελεία 14(ηξνπνπνίεζε) Πεξηπηώζεηο πξνπιεξσκώλ όηαλ ππάξρνπλ ππνρξεώζεηο
ειάρηζησλ εηζθνξώλ. Διάρηζην απαηηνύκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή
ηνπο. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011.
• ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα,(Φάζε 1). Ζ θάζε 1 εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε
θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013.
• Σξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 Σαμηλόκεζε ησλ εθδόζεσλ δηθαησκάησλ. Αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε μέλν λφκηζκα. Σα δηθαηψκαηα απηά
αληηκεησπίδνληαη απφ ην ηζρχνλ πξφηππν σο παξάγσγα. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2010.
• Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΛΠ 24( Σξνπνπνίεζε). Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ. Δθαξκφδεηαη
γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ παξνχζα
ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε
δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο.
• Σνλ Μάην ηνπ 2010 ην ΓΛΠ εμέδσζε κηα ηξίηε ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ΓΠΥΑ κε ζθνπφ ηελ
εμάιεηςε αζπλεπεηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ. Οη εκεξνκελίεο εθαξκνγήο είλαη
δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ηξνπνπνίεζε. Δπηηξέπεηαη λσξίηεξε εθαξκνγή γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
• ΓΠΥΑ 1 Πξώηε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ, (Σξνπνπνίεζε), εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011.
• ΓΠΥΑ 3 πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ, (Σξνπνπνίεζε). Παξέρνληαη επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο γηα κε
εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ
κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 3 (2008). Παξέρεη δηεπθξηλήζεηο
γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο. Δπίζεο ππάξρεη αλαθνξά ζηελ ινγηζηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο ψζηε λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπ ηηκήκαηνο θαη ησλ εμφδσλ
πνπ θαηαρσξνχληαη κεηά ηελ ζπλέλσζε. Δθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή
κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010.
• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, (Σξνπνπνίεζε), Γίλεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε
ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΓΠΥΑ 7. Δθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011.
• ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, (Σξνπνπνίεζε), Αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε
ηνπ ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ή ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011.
• ΓΛΠ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, (Σξνπνπνίεζε) Αλαθέξεηαη ζηηο
ζπλεπαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ιφγσ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΛΠ 27 ζηα ΓΛΠ 21,
ΓΛΠ28 & ΓΛΠ31. Δθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010.
• ΓΛΠ 34 Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Παξέρεη θαζνδήγεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ
γλσζηνπνίεζεο ζην ΓΛΠ 34. Γίλεη έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε
ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο. Δθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
1 Ηαλνπαξίνπ 2011.
• Γηεξκελεία 13 Πξνγξάκκαηα Δπηβξάβεπζεο Πειαηώλ, (Σξνπνπνίεζε) εθαξκφδεηαη γηα ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011.
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• ΓΠΥΑ 7 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, Γλσζηνπνηήζεηο. (Σξνπνπνίεζε). Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011.
•ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε). Αλαβαιιόκελνο θόξνο: Αλάθηεζε ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθώλ
ζηνηρείσλ. Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ
2012.
2.2

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ έρνπλ ζπληαρζεί
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) θαη ηηο δηεξκελείεο φπσο
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Χο εκεξνκελία κεηάβαζεο ηνπ Οκίινπ ζηα Γ.Π.Υ.Π.
ε
νξίζηεθε ε 1 Ηαλνπαξίνπ 2004 νπφηε θαη ζπληάρζεθε ν Ηζνινγηζκφο Έλαξμεο.
Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε Δηαηξία θαη ν
κηινο ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν, πξνζαξκνζκέλεο κε ηηο θαηάιιειεο εμσινγηζηηθέο
εγγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ
ηζηνξηθνχ θφζηνπο, (ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ,νηθφπεδα, θηίξηα - θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο) κε εμαίξεζε ηα παξάγσγα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ηα νπνία απνηηκψληαη ζε εχινγεο αμίεο.
Ζ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο γεληθά απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο
απαηηεί ηε ρξήζε εθηηκήζεσλ θαη ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ
ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαη γλσζηνπνίεζε ησλ ελδερφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ
θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα έζνδα
θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Αλ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο βέιηηζηεο
γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο (ηνπ Οκίινπ), ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ
ηηο εθηηκήζεηο απηέο.
2.3

Δλνπνίεζε

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. θαη ησλ ινηπψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο είλαη νη θαησηέξσ:
ΔΓΡΑ

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΚΟΣΟ
ΤΜΜΔΣΟΥΖ

ΜΔΘΟΓΟ
ΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΣΑΣΑ
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.
ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΥΑΛΤΒΑ (*)

Θεζζαινλίθε

Δπεμεξγαζία-δηαλνκή
θαη πψιεζε
πξντφλησλ ράιπβα θαη
ζπλαθψλ κε ην
ράιπβα πξντφλησλ

50,00%
(Κνηλνπξαμία)

5.000.000,00

Αλαινγηθή

CORUS ΚΑΛΠΗΝΖ –
ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ.
ΤΛΗΚΧΝ
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ

Αζπξφππξγνο

Καηαζθεπή
κεηαιιηθψλ πάλει
πνιπνπξεζάλεο

50,00%
(Κνηλνπξαμία)

3.081.750,00

Αλαινγηθή

BALKAN IRON
GROUP S.R.L.

Βνπθνπξέζηη
Ρνπκαλίαο

Δπεμεξγαζία-δηαλνκή
θαη πψιεζε
πξντφλησλ ράιπβα θαη
ζπλαθψλ κε ην
ράιπβα πξντφλησλ

33,33%
(Κνηλνπξαμία)

800.000,00

Αλαινγηθή

(*) Απφ ηελ 5/10/2007 ε ζπκκεηνρή καο αλαπξνζαξκφζηεθε ζην 50% κεηά ηελ είζνδν ηεο «CORUS»,
κέινο ηνπ ηλδηθνχ πνιπεζληθνχ θνινζζνχ ζην ρψξν ησλ κεηάιισλ «TATA STEEL». Ζ ζπκθσλία
πεξηιακβάλεη λέεο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο ίλδνπ
ζηελ Θεζζαινλίθε. Σέινο, ζηηο 19/12/2008, ζχκθσλα κε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο λνκαξρίαο
νινθιεξψζεθε ε κεηνλνκαζία ηεο ζε «ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΛΤΒΑ».
εκεηψλνπκε φηη ζηηο 31/12/2006 ε εηαηξία είρε ελζσκαησζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ
κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ελψ ζηηο 31/12/2007 ζαλ θνηλνπξαμία.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηνχκελα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ
εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηνχκελεο δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ
ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Καηά ηελ
εμαγνξά κηαο επηρείξεζεο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ
παζεηηθνχ θαζψο θαη νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο.
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Σν θφζηνο ηεο εμαγνξάο, θαηά ην πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία ηνπ εμαγνξαδφκελνπ θαζαξνχ
ελεξγεηηθνχ (ελεξγεηηθφ – παζεηηθφ – ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο), θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία ηε ρξήζε
ζηελ νπνία έγηλε ε εμαγνξά.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν ηεο αλσηέξσ εχινγεο αμίαο, απηή ε δηαθνξά
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έγηλε ε εμαγνξά. Σα δηθαηψκαηα ηεο
κεηνςεθίαο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ αλαινγία ηνπο επί ηεο εχινγεο αμίαο. ε επφκελεο ρξήζεηο, ηπρφλ
δεκίεο κεξίδνληαη ζηε κεηνςεθία θαη’ αλαινγία, επηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμαγνξαδφκελσλ ή πσινχκελσλ ζπγαηξηθψλ εληφο ηεο ρξήζεσο,
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο απφ ή έσο ηελ εκεξνκελία
εμαγνξάο ή πψιεζεο, αληίζηνηρα. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί
ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ φκηιν. ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο «ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ.», ε ζπκκεηνρή ζηηο αλσηέξσ εηαηξίεο απνηηκάηαη ζηελ αμία
θηήζεσο, κείνλ ηπρφλ πξφβιεςε γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο.
Ζ ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ
αθνξά ηηο εμήο νληφηεηεο:
Θπγαηξηθή ηεο CORUS -ΚΑΛΠΗΝΖ – ΗΜΟ- Α.Β.Δ.Δ. ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ζηε Ρνπκαλία κε ηελ
επσλπκία CORUS – KALPINIS – SIMOS ROM S.R.L. θαη έδξα ην Βνπθνπξέζηη. Σν πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ εηαηξία είλαη 50%.Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 1.350,00
επξψ θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζε 1.350,00 επξψ. Γελ έγηλε ελνπνίεζε ιφγσ επνπζηψδνπο
ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100, παξ. 3 Ν. 2190/20.
Θπγαηξηθή ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ζηελ Βνπιγαξία κε ηελ επσλπκία KALPINIS – SIMOS
BULGARIA EOOD θαη έδξα ηε φθηα. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ εηαηξία είλαη
100%. Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 674 ρηι. επξψ θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζε
10.000,00 επξψ. Γελ έγηλε ελνπνίεζε ιφγσ επνπζηψδνπο ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ
ηνπ άξζξνπ 100, παξ. 3 Ν. 2190/20.
Θπγαηξηθή ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. ζηε εξβία κε ηελ επσλπκία ELASTRON SERBIA DOO
θαη έδξα ην Βειηγξάδη. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ εηαηξία είλαη 100%. Σν ζχλνιν
ηνπ ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 15 ρηι. επξψ θαη ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο ζε 15 ρηι. επξψ. Γελ έγηλε
ελνπνίεζε ιφγσ επνπζηψδνπο ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 100, παξ. 3
Ν. 2190/20.
2.4

πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο

Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηνπ νκίινπ είλαη ην επξψ θαη θαηά ζπλέπεηα νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε επξψ βάζεη
ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε
μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε
λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.
Σν λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη ην επίζεκν λφκηζκα ηεο
αληίζηνηρεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε ζπγαηξηθή. Γηα ηηο ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ
φπνπ ην λφκηζκα ηεο ρψξαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δελ είλαη ην επξψ, φια ηα ζηνηρεία Ηζνινγηζκνχ
ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ, θαηά ηελ ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο,
κεηαηξέπνληαη ζε επξψ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ,
ελψ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα κε ηελ κέζε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο. Ζ ζσξεπκέλε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ κεηαηξνπή θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο
ζηα ίδηα θεθάιαηα έσο ηελ πψιεζε, δηαγξαθή ή απναλαγλψξηζε θάπνηαο ζπγαηξηθήο, νπφηε θαη
κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
2.5 Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
(α) Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο
Θπγαηξηθέο είλαη ε εηαηξείεο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία. Οη ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο ελνπνηνχληαη πιήξσο κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο
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ηνπ ειέγρνπ, ελψ παχνπλ λα ελνπνηνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο ζηακαηάεη λα πθίζηαηαη.
Σα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ
νκίινπ θαζψο θαη ηα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απαιείθνληαη πιήξσο ζηηο ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο, ελψ φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν γίλνληαη νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. Οη
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ απνκείσζε.
(β) πλδεδεκέλεο – πγγελείο Δηαηξείεο
πλδεδεκέλεο είλαη νη εηαηξείεο πάλσ ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή αζθεί νπζηψδε επηξξνή θαη νη νπνίεο δελ
ζεσξνχληαη νχηε ζπγαηξηθέο νχηε θνηλνπξαμίεο. Γεληθά ε θαηνρή κεηαμχ 20% θαη 50% ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ, ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε νπζηψδνπο επηξξνήο. Οη επελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο
ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο.
(γ) Κνηλνπξαμίεο (Οληφηεηεο ππφ θνηλφ έιεγρν)
Ζ νληφηεηα ππφ θνηλφ έιεγρν είλαη κηα θνηλνπξαμία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ίδξπζε κηαο εηαηξίαο ζηελ
νπνία ν θάζε θνηλνπξαθηψλ ιακβάλεη έλα κεξίδην. Λεηηνπξγεί φπσο φιεο νη άιιεο νληφηεηεο εθηφο ηνπ
φηη ππάξρεη ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο κεηαμχ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ πνπ θαζνξίδεη ηνλ απφ θνηλνχ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νληφηεηαο απηήο. Ζ εηαηξία ελνπνηεί ην κεξίδην ηεο ζε
θνηλνπξαμίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο.
2.6

Δλζώκαηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο
αμίεο θηήζεο ηνπο (ηζηνξηθφ θφζηνο), κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηελ ηπρφλ απνκείσζε ηνπο.
Ζ αμία θηήζεσο ησλ νηθνπέδσλ θαη ησλ θηηξίσλ-θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηελ
εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηελ ηξέρνπζα αμία. Ο φκηινο αλέζεζε ηελ εθηίκεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ ζε
αλεμάξηεην εθηηκεηή κε ζθνπφ ηελ απνηχπσζε απηψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία
κεηάβαζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε
ησλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηνπ θφζηνπο
ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ
παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα
ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ (πιελ ησλ νηθνπέδσλ, ηα νπνία δελ απνζβέλνληαη)
ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα ηεο
σθέιηκεο δσήο, θαηά θαηεγνξία παγίνπ, έρεη σο εμήο:
Κηίξηα – Κηηξηαθέο Δγθαηαζηάζεηο θιπ

10 - 30 έηε

Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο θιπ

10 - 30 έηε

Μεηαθνξηθά Μέζα

10 - 20 έηε

Λνηπφο Δμνπιηζκφο

3,3 - 15 έηε

ηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο
(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή
δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
Έμνδα εγθαηαζηάζεσο
Σα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ ΓΛΠ δηεγξάθεζαλ.
Έμνδα θηήζεσο αθηλεηνπνηήζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηα έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο
κεηαθέξζεθαλ ζε αχμεζε ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ αθηλήησλ. Σα έμνδα αθηλεηνπνηήζεσλ ηα νπνία
κεηαθέξζεθαλ ζε αχμεζε ηεο αμίαο θηήζεσο ησλ αθηλήησλ ζηηο 31.12.2010 είλαη γηα ηνλ κηιν
1.025.614,41 € θαη γηα ηελ Δηαηξία 1.025.614,41 €.
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2.7

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

ηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα πνπ απνηηκψληαη ζην
θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, πεξίπνπ 3,3 έηε. Γαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ
αλάπηπμε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη.
2.8 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα είλαη αθίλεηα (εδαθηθέο εθηάζεηο ή θηίξηα ή κέξνο ελφο θηηξίνπ ή ακθφηεξα) πνπ
θαηέρνληαη (απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή απφ ηνλ κηζζσηή κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε) κε ζθνπφ λα απνθέξνπλ
ελνίθηα ή αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο ή ακθφηεξα, θαη φρη γηα:
Να ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή (εξγνζηάζηα) ή πξνκήζεηα αγαζψλ (απνζήθεο) ή γηα
δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο (θηίξηα γξαθείσλ).
Να πσιεζνχλ θαηά ηελ ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο.
Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηνπ θφζηνπο θηήζεο (φπσο αθξηβψο
θαη ηα ιεηηνπξγηθά αθίλεηα) θαη εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζην θφζηνο θηήζεο κεησκέλα κε ηηο
ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ζσξεπκέλεο δεκηέο απνκείσζεο.
2.9 Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερόκελα γηα πώιεζε θαη δηαθνπείζεο
δξαζηεξηόηεηεο
θνπφο ηνπ ππάξρνληνο Γ.Π.Υ.Π. 5 είλαη λα θαζνξίζεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πoπ θαηέρνληαη γηα πψιεζε θαη ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ δηαθνπεηζψλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Δηδηθφηεξα ην παξφλ Γ.Π.Υ.Π. απαηηεί:
α) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο σο θαηερφκελα γηα πψιεζε λα
απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο θαηά ην
θφζηνο πσιήζεσλ θαη λα παχζεη ε απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαη
β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηάηαμεο σο θαηερφκελα γηα πψιεζε λα
παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα δηαθνπεηζψλ
εθκεηαιιεχζεσλ λα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
2.10 Έιεγρνο απνκείσζεο ελζώκαησλ θαη αύισλ ζηνηρείσλ
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε
αμία κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο (ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ηα έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο
ρξήζεο. Ζ δεκηά ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή
αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ή ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, είλαη κεγαιχηεξε απφ ην
αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο.
2.11 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Σν ΓΠΥΑ 8 ην νπνίν αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ηνκείο, κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη εζσηεξηθά ζηνλ ιακβάλνληα ηηο
απνθάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο
επηρείξεζεο. Οη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηή ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε.
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα
παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο
απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή,
ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη
απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
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2.12 Κόζηνο Γαλεηζκνύ
Σα θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ηελ
έθδνζε δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηα Απνηειέζκαηα κε βάζε
ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ. Σα θφζηε δαλεηζκνχ
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ θαηά ην κέξνο
πνπ αλαινγεί ζηελ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδν ησλ ελζσκάησλ παγίσλ αλαγλσξίδεηαη ζε επαχμεζε ηεο
αμίαο ηνπο.
2.13 Υξεκαηννηθνλνκηθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία
(α) Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε
κεηαβνιέο θαηαρσξνχκελεο ζηα απνηειέζκαηα.
Πξφθεηηαη γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ θαηέρνληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο
(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξάγσγα, εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη θαζνξηζκέλα θαη απνηειεζκαηηθά
κέζα αληηζηάζκηζεο), είλαη απηά πνπ απνθηψληαη ή δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή ηελ
επαλαγνξά θαη ηέινο απηά πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ απφ αλαγλσξηζκέλα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ δηαρεηξίδνληαη κε ζθνπφ ηελ θεξδνζθνπία.
Καηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε νξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο ζηνηρείν πνπ απνηηκάηαη ζηελ εχινγε
αμία, κε αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο.
ηνλ Ηζνινγηζκφ ηνπ Οκίινπ νη ζπλαιιαγέο θαη ε απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ησλ παξαγψγσλ
απεηθνλίδνληαη ζε μερσξηζηά θνλδχιηα ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ησλ Τπνρξεψζεσλ κε ηίηιν «Παξάγσγα
Υξεκαηννηθνλνκηθά ηνηρεία». Οη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ θαηαρσξνχληαη
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο.
(β) Παξάγσγα Υξεκαηννηθνλνκηθά Πξντφληα θαη Μέζα Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλσλ
Ο κηινο θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ φπσο ζπκβφιαηα πξνζεζκηαθψλ
πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο. Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία
ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο. Γηα ζθνπνχο ρξήζεο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο, νη
αληηζηαζκίζεηο ηαμηλνκνχληαη σο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow hedges) φηαλ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζε ζρέζε κε έλα
αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, ή ζε ζρέζε κε κία πνιχ πηζαλή δέζκεπζε
Σν νιηθά αληηζηαζκηζκέλν κέξνο ηνπ θέξδνπο- δεκίαο κίαο επηκέηξεζεο ησλ παξαγψγσλ, αλαγλσξίδεηαη
θαη θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα εάλ πξφθεηηαη γηα αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ (cash
flow hedges) ελψ ην κε απνηειεζκαηηθφ κέξνο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο.
Σα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηηο
πεξηφδνπο πνπ ην αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν επεξεάδεη ηα θέξδε ή ηεο δεκίεο.
ηηο πεξηπηψζεηο αληηζηάζκηζεο πξνβιεπνκέλσλ κειινληηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ
αλαγλψξηζε ελφο κε λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ (απφζεκα θιπ) ή ππνρξέσζεο ηα θέξδε ε νη δεκίεο πνπ
είραλ θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπ πξνθχπηνληνο κε
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ.
(γ) Γηαθξαηνχκελεο σο ηελ ιήμε επελδχζεηο
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο θαη ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν κηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα
δηαθξαηήζεη σο ηελ ιήμε ηνπο.
(δ) Γηαζέζηκα γηα πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα
εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε δηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη εληφο δηαζηήκαηνο
12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, πνπ
είλαη ε εκεξνκελία πνπ ν κηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο
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αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ε νπνία πξνζαπμάλεηαη κε ηηο δαπάλεο νη νπνίεο είλαη
άκεζα επηξξηπηέεο ζηελ ζπλαιιαγή, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηελ ζπλαιιαγή
δαπάλεο, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο θαηαρσξνχκελεο ζηα
απνηειέζκαηα. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο
παχεη λα πθίζηαηαη θαη ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο. Σα
δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,
ελψ ηα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ηδίσλ θεθαιαίσλ
κέρξη ηα ζηνηρεία απηά λα πσιεζνχλ ή λα ππνζηνχλ απνκείσζε. Καηά ηελ πψιεζε ή ηελ απνκείσζε,
ηα θέξδε ή νη δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε
ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο ηνπο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη
εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο ε πξνεμφθιεζε κειινληηθψλ
ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κνληέια απνηίκεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο.
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν κηινο πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ην αλ ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ
έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηέηνηα έλδεημε απνηειεί ε
ζεκαληηθή κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο. Αλ ππάξρεη απνκείσζε, ε
ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη δεκηέο απνκείσζεο ησλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ απνηειεζκάησλ.
(ε) Αλαγλψξηζε, δηαγξαθή, πξνζδηνξηζκφο εχινγσλ αμηψλ
Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ
είλαη θαη ε εκεξνκελία πνπ ν κηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο
αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή
δαπαλψλ, κε εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο άκεζα επηξξηπηέεο ζηε ζπλαιιαγή δαπάλεο, γηα ηα ζηνηρεία
εθείλα πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα.
Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή
κεηαβηβάδεηαη θαη ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ
ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία.
Σα πξαγκαηνπνηεκέλα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο
ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο
κε κεηαβνιέο ζηα απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνθχπηνπλ.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε
ελεξγέο αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο. Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία
νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο, φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ
ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη κε
δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ θαηεγνξία
Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ
λα πξνζδηνξηζηεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο.
(ζη) Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν κηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ λα νδεγνχλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Γηα
κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε,
ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο
θηήζεο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε, ε ζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά
κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
2.14

Απνζέκαηα

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο ή παξαγσγήο ηνπο θαη
ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο.
Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο
απφθηεζεο ησλ απνζεκάησλ ή ηηο δαπάλεο παξαγσγήο ηνπο θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο ζην ρψξν
απνζήθεπζήο ηνπο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ.
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Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα
πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνχκελνπ ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο, φπνπ ζπληξέρεη
πεξίπησζε.
2.15

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά θαη ηηο θαηαζέζεηο φςεσο.
2.16

Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο εηαηξίαο θαη ηα απνζεκαηηθά απφ
ηελ έθδνζε ησλ κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. Σα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έθδνζε κεηνρψλ,
εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο
έθδνζεο, ζηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην.
εκεηψλνπκε φηη ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξίαο ηελ 29.06.2006 απνθάζηζε ηε κεηαηξνπή ησλ
κεηνρψλ ηεο απφ αλψλπκεο ζε νλνκαζηηθέο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ησλ κεηνρψλ νινθιεξψζεθε
ηελ 8.9.2006, νπφηε θαη μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζην
Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ.
2.17

Γαλεηζκόο

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα πνπ ε εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηνπο
γηα πάλσ απφ 12 κήλεο ζεσξνχληαη καθξνπξφζεζκα.
2.18

Φόξνο Δηζνδήκαηνο – Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπο ηξέρνληεο θαη αλαβαιιφκελνπο
θφξνπο, δειαδή θφξνπο ή θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
πξνέθπςαλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο
θνξνινγηθέο αξρέο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη επί φισλ ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ (δηαθνξά
κεηαμχ ινγηζηηθήο αμίαο έθαζηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο αληίζηνηρεο θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελεο αμίαο
απηψλ).
Δπί αλαπξνζαξκνγήο κε απνζβέζηκνπ παγίνπ ζηνηρείνπ (γήπεδα θιπ) ζηελ εχινγε αμία ηνπ, ν
αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο (πψιεζεο) απηνχ.
Ζ δαπάλε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ βαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία ινγίδεηαη. ηελ
πεξίπησζε φκσο πνπ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαζαξή ζέζε, ν αληίζηνηρνο
αλαβαιιφκελνο θφξνο θαηαρσξείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε.
Γελ ινγίδεηαη αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα κία θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ ελδέρεηαη λα γελλεζεί κφλν
χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δηαηξίαο.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο
ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε
απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο
λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο
ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν
θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ρξήζε.
Ζ θαηαρψξεζε ηεο απαίηεζεο γηα αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρεη
βεβαηφηεηα φηη ε Δηαηξία ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ θέξδε, ψζηε λα ζπκςεθίζεη ηελ παξνχζα
απαίηεζε κε ηελ κέιινπζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε.
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Ζ δεκηά ρξήζεσο (ή πεξηφδνπ) πνπ κεηαθέξεηαη ζε επφκελε ρξήζε (ή πεξίνδν) γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα
θνξνινγηθά θέξδε κίαο επφκελεο ρξήζεο (ή πεξηφδνπ) πεξηέρεη κία θνξνινγηθή απαίηεζε ίζε κε ην
θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζα σθειεζεί ε Δηαηξία ζηελ επφκελε ρξήζε (ή πεξίνδν) πνπ ζα γίλεη ν
ζπκςεθηζκφο απηφο. Ζ απαίηεζε απηή θαηαρσξείηαη φηαλ ζεσξείηαη βέβαην φηη ε επηρείξεζε ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ζην κέιινλ θέξδε ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηφο ν ζπκςεθηζκφο ηεο απαίηεζεο.
ηαλ ππάξρεη αιιαγή ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο νη θαηαρσξεκέλεο ζηα βηβιία θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο πξνζαξκφδνληαη αλάινγα. Οη δηαθνξέο πξνζαξκνγήο θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο.
2.19

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο:
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο.
β) Τπνρξεψζεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο
Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίδνληαη ζηελ
πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε ιήμε θάζε έηνπο αλαγλσξίδνληαο
ηα δηθαηψκαηα παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εξγαζίαο. Οη ππνρξεψζεηο
απηέο ππνινγίδνληαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο
πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Σα θαζαξά θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο ηεο ρξήζεο
πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ έγηλαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ρξήζεο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκηέο,θαζψο θαη ηνπο ηφθνπο ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ θαη
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ.
2.20

Πξνβιέςεηο

Πξνυπνζέζεηο θαηαρψξεζεο πξνβιέςεσλ:
Ννκηθή δέζκεπζε
πκβφιαην λνκνζεζία ή άιιε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ.
ή Σεθκεξησκέλε δέζκεπζε
Δίλαη κηα δέζκεπζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνεγνχκελε πξαθηηθή ηεο εηαηξίαο, ηελ δεκνζηεπζείζα
πξαθηηθή, ή ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα δήισζε.
Αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ
Πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο (παξνχζα δέζκεπζε)
Δίλαη πηζαλφλ απφ ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο λα ππάξμεη εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ
Οη πξνυπνζέζεηο θαηαρψξεζεο ησλ πξνβιέςεσλ πξέπεη λα ηζρχνπλ ζσξεπηηθά. Μηα πξφβιεςε
θαηαρσξείηαη κφλν εάλ ε ππνρξέσζε ππάξρεη αλεμάξηεηα ησλ κειινληηθψλ πξάμεσλ ηεο επηρείξεζεο.
Δάλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνθχγεη απφ ηνπ λα πξνβεί ζηε δαπάλε, δελ ππάξρεη ππνρξέσζε θαη δελ
θαηαρσξείηαη πξφβιεςε. Μηα απφθαζε ηνπ Γ.. δελ αξθεί γηα ηελ θαηαρψξεζε κηαο πξφβιεςεο δηφηη ην
Γ.. κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζε ηνπ. Μηα πξφβιεςε κπνξεί επίζεο λα αληηπξνζσπεχεη
κειινληηθή δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απφθηεζε κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ. ε απηέο
ηηο πεξηπηψζεηο ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο θεθαιαηνπνηείηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα
απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
πξνεμνθινχληαη κε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.
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2.21

Αλαγλώξηζε εζόδσλ

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξά
απφ Φ.Π.Α., εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο θαη ινγίδνληαη κφλν φηαλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη
κε ηε ζπλαιιαγή ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε.
Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ κηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο.
Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο :
(α) Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν κηινο έρεη κεηαβηβάζεη ζηνλ αγνξαζηή ηνπο νπζηαζηηθνχο
θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αγαζψλ, ην πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί
αμηφπηζηα θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β) Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε
κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.
(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηεο ρξνληθήο αλαινγίαο (αξρή δεδνπιεπκέλνπ) θαη κε ηε
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
(δ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα ησλ κεηφρσλ λα ηα
εηζπξάμνπλ (δειαδή κεηά ηελ έγθξηζε ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε).
2.22

Μηζζώζεηο

Οη κηζζψζεηο φπνπ νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ζηνλ
κηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά ν ηίηινο ηδηνθηεζίαο
κεηαβηβάδεηαη ή φρη. ηελ πεξίπησζε απηή ην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε ππνρξέσζε
θαηαρσξνχληαη ζην κηθξφηεξν ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ παξνρψλ πνπ έρεη εγγπεζεί ν
κηζζσηήο ή ηεο δίθαηεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη πιεξσκέο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ
κηζζψζεσλ πεξηιακβάλνπλ ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Σν
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δίλεη έλα ζηαζεξφ επηηφθην επί ηνπ ππφινηπνπ πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο.
Κξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ κηαο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθή ή ιεηηνπξγηθή, είλαη ε νπζία ηεο
ζπλαιιαγήο θαη φρη ν ηχπνο ηεο ζχκβαζεο.
Aλ απφ ηε ζπκθσλία κίζζσζεο πξνθχπηεη φηη ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο
θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηφηε ε κίζζσζε ηαμηλνκείηαη
σο ιεηηνπξγηθή κίζζσζε. Οη πιεξσκέο κηζζσκάησλ γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο
έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
2.23

Γηαλνκή κεξηζκάησλ

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
2.24

Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο

Οη Κξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ αξρηθά σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ φηαλ
ε είζπξαμε ηεο επηρνξήγεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε θαη ν κηινο ζα εθπιεξψζεη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα ηνπ Οκίινπ αλαγλσξίδνληαη σο
ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηηο ρξήζεηο πνπ αλαγλσξίδνληαη ηα αληίζηνηρα
έμνδα. Δπηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ
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αλαγλσξίδνληαη σο ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή
ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
2.25 Κέξδε αλά κεηνρή
Σα βαζηθά θέξδε, αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο, κε ην κέζν
ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο.
2.26 Μαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο / Τπνρξεώζεηο
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο είλαη άηνθεο ή θέξνπλ επηηφθην ρακειφηεξν
απφ ηα εθάζηνηε ηξέρνληα επηηφθηα ηεο αγνξάο, εκθαλίδνληαη ζηελ θαζαξή παξνχζα αμία ηνπο. Οη
δηαθνξέο πξνεμφθιεζεο, απεηθνλίδνληαη ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα ζηα Απνηειέζκαηα ηεο
εθάζηνηε ρξήζεσο ζηελ νπνία πξνθχπηνπλ.
2.27 πλδεδεκέλα κέξε
Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά ζηηο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο. Απηά ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ βαζηθά ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο θαη ηε Γηνίθεζε κίαο
επηρείξεζεο ή/θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, εηαηξείεο κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη/ή
Γηνίθεζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ή ζπγαηξηθέο απηψλ ησλ εηαηξηψλ.
2.28 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ
Πνιηηηθή ηνπ νκίινπ είλαη ε δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο βάζεο, ψζηε λα ππάξρεη εκπηζηνζχλε εθ
κέξνπο ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ θαη λα ππνζηεξίδεηαη ε κειινληηθή ηνπ αλάπηπμε. Ζ δηνίθεζε
παξαθνινπζεί ηα ίδηα θεθάιαηα ηα νπνία θαη εθιακβάλεη ζην ζχλνιφ ηνπο, κε εμαίξεζε ηα δηθαηψκαηα
κεηνςεθίαο, ψζηε ε ζρέζε ησλ μέλσλ (αθαηξνπκέλσλ ησλ θαηαζέζεσλ ηεο εηαηξίαο) κε ηα ίδηα
θεθάιαηα, λα δηακνξθψλεηαη ρακειφηεξα απφ 2 κε 2,5 πξνο 1.
Απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί λνκνζεζίαο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, Κ.Ν. 2190/1920, επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί
ζε ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ σο εμήο:
Ζ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο
ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη δελ
κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο απαγνξεχεηαη
απφ ηνλ Νφκν.
ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζε
πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο ή ηελ
πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ.
ηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξία κπνξεί λα ιπζεί κε
δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ.
Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ
απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο,
ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειέζκαηα εηο λένλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ
απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Ζ θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ
θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο απφ
ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη ππνρξεσηηθή.
Απηφ δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πιεηνςεθία
ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί αλσηέξσ
θαζαξψλ θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο
ηεηξαεηίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο.
Σέινο, κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο.
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H εηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ λνκνζεζία ζε
ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα.

3.

Δηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ

Ο κηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ :
•
•
•

Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Κίλδπλνο αγνξάο

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ εζηηάδεη ζηε κεηαβιεηφηεηα ησλ ρξεκαηαγνξψλ κε ζηφρν
ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ
απφδνζε.
Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη
θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ν κηινο, λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη
σο πξνο απηά. Σα ζπζηήκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη επαλεμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα
ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οκίινπ.
Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη εγθξίζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο.
Ο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ γίλεηαη απφ ην ηκήκα
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, ηα πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ γλσζηνπνηνχληαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Α. Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Λφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπ (θαλέλαο πειάηεο δελ μεπεξλά ην 5 % ησλ
ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ), ν κηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Βάζεη ηεο
πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο θαη ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε
επίπεδν Οκίινπ θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ
ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Γηα θάζε πειάηε έρνπλ νξηζηεί πηζησηηθά φξηα, ηα νπνία
επαλεμεηάδνληαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη αλ απαηηεζεί αλαπξνζαξκφδνληαη νη φξνη
πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαηά θαλφλα θαζνξίδνληαη κε βάζε ηα
ρνξεγνχκελα αζθαιηζηηθά φξηα πνπ ιακβάλνληαη γηα απηνχο απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Καηά ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ πειαηψλ, νη πειάηεο νκαδνπνηνχληαη αλάινγα κε ηα
πηζησηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπο θαη ηα ηπρφλ
πξνεγνχκελα πξνβιήκαηα εηζπξαμηκφηεηαο πνπ έρνπλ επηδείμεη. Οη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο
πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πειάηεο ρνλδξηθήο ηνπ Οκίινπ. Οη πειάηεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «πςεινχ
ξίζθνπ» ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθή θαηάζηαζε πειαηψλ θαη κειινληηθέο πσιήζεηο πξέπεη λα
πξνεηζπξάηηνληαη θαη λα εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ δηελεξγεί
πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο. Ζ πξφβιεςε απηή απνηειείηαη θπξίσο απφ δεκίεο απνκείσζεο ζπγθεθξηκέλσλ
απαηηήζεσλ πνπ εθηηκψληαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ζπλζεθψλ φηη ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά δελ έρνπλ
αθφκα νξηζηηθνπνηεζεί.
Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο
παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινχκελσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
Απαηηήζεηο πνπ εθηηκψληαη σο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο δηαγξάθνληαη.
Βάζεη ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ πνπ έρεη ν κηινο, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζην 20%
ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο. Σν πεξηζψξην απηφ ηνπ θηλδχλνπ πεξηνξίδεηαη αθφκε
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πεξηζζφηεξν θαζψο φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην δεηνχληαη επηπιένλ εκπξάγκαηεο ή άιιεο
εμαζθαιίζεηο (π.ρ εγγπεηηθέο επηζηνιέο).
Β. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ν κηινο λα κε δχλαηαη λα εθπιεξψζεη ηηο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν κηινο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη ηα αλαγθαία ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη επαξθή πηζησηηθά
φξηα απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, έηζη ψζηε λα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα
πθίζηαηαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηε ε θήκε ηνπ Οκίινπ. Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ
ξεπζηφηεηαο ν κηινο δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ
εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ηξηψλ κελψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη
δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο
ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε
ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη
γηα ην ζχλνιν ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ δελ πθίζηαηαη θακία εμαζθάιηζε – εγγχεζε πξνο ηηο
ηξάπεδεο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ Οκίινπ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαιχεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ κε βάζε ηελ ππνιεηπνκέλε
δηάξθεηα ηνπο θαηά ηελ 31.12.2010.
Δηαηξία:
Πνζά ζε επξώ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο & ινηπέο
ππνρξεψζεηο

19.105.124,01

27.000.000,00

46.105.124,01

9.780.185,33

4.516.911,19

14.297.096,52

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

28.885.309,34

31.516.911,19

60.402.220,53

Από 1 έσο 5 έηε

ύλνιν

Όκηινο:
Πνζά ζε επξώ

Έσο 1 έηνο

Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο & ινηπέο
ππνρξεψζεηο

26.694.374,22

ύλνιν ππνρξεώζεσλ

Από 1 έσο 5 έηε

ύλνιν

31.256.172,91

57.950.547,13

12.779.650,43

5.782.498,89

18.562.149,32

39.474.024,65

37.038.671,80

76.512.696,45

Σελ 31.12.2010 ε Δηαηξία θαη ν κηινο θαη δηαηεξνχζαλ δηαζέζηκα πνζνχ 27,98 εθ. θαη 27,03 εθ.
αληίζηνηρα.
Γ. Κίλδπλνο αγνξάο
Ο θίλδπλνο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ αγνξάδεη
ν κηινο, ζηνλ θίλδπλν ηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ζηηο νπνίεο ν κηινο
πξαγκαηνπνηεί ζπλαιιαγέο θαη ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πνπ ν κηινο δαλείδεηαη,
θίλδπλνη νη νπνίνη δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ. Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο
θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεη θαη λα νξηνζεηεί ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζηνπο
θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ
απνδφζεσλ.
Κίλδπλνο Γηαθύκαλζεο Σηκώλ Πξώησλ Τιώλ Μεηάιινπ (ζίδεξνο, ράιπβαο θιπ)
Ο κηινο πξαγκαηνπνηεί ηηο αγνξέο ηνπ θαηά θχξην ιφγν απφ ηε δηεζλή αγνξά ράιπβα ζχκθσλα κε
ηνπο ζπλήζεο φξνπο ηεο αγνξάο. Κάζε κεηαβνιή ζηηο ηηκέο αγνξάο ησλ πξψησλ πιψλ αθνκνηψλεηαη
ζηηο ηηκέο πψιεζεο κε απνηέιεζκα ζε πεξηφδνπο κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ
ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα κεηαβάιιεηαη ην πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ Οκίινπ. Αλαιπηηθφηεξα ζε
πεξηφδνπο φπνπ νη ηηκέο αθνινπζνχλ απμεηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα ηνπ Οκίινπ βειηηψλνληαη θαζψο ε
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απμεηηθή ηάζε κεηαθέξεηαη θαη ζηηο ηηκέο πψιεζεο. Αληίζηνηρα, φηαλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ
αθνινπζνχλ πησηηθή ηάζε ηα πεξηζψξηα ηνπ Οκίινπ κεηψλνληαη.
Ο κηινο δελ θαιχπηεη κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ (hedging) ην βαζηθφ απφζεκα ιεηηνπξγίαο
ηνπ κε απνηέιεζκα ηπρφλ απμνκείσζε ησλ ηηκψλ κεηάιισλ λα κπνξεί λα επεξεάζεη αληίζηνηρα ηα
απνηειέζκαηά ηνπ κέζσ ππνηίκεζεο ή ππεξηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ο κηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν απφ ηηο αγνξέο απνζεκάησλ πνπ
πξαγκαηνπνηεί ζε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα απφ ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, ην νπνίν
είλαη ην Δπξψ. Σν λφκηζκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη ηέηνηεο ζπλαιιαγέο είλαη ην δνιάξην ΖΠΑ θαη
γηα λα πεξηνξηζηεί ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, πξαγκαηνπνηνχληαη πξναγνξέο ζπλαιιάγκαηνο. Ο
δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ είλαη ζην ζχλνιν ηνπ ζε επξψ ελψ δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ζε μέλν λφκηζκα.
Γηα ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε μέλν λφκηζκα ηελ 31.12.2010, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί
ηζφπνζεο πξναγνξέο ζπλαιιάγκαηνο νη νπνίεο θαη έρνπλ ινγηζηηθνπνηεζεί. Καηά ζπλέπεηα δελ
πθίζηαηαη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο απφ ηε κεηαβνιή ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δνιαξίνπ.
Μηα ελίζρπζε θαηά 10% ηνπ EURO έλαληη ηνπ USD ή ηνπ RON ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζα κεηέβαιε ηελ
θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα θαηά ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ :

31.12.2010
Κ ΑΘ ΑΡ Ζ
ΘΔΖ

ΓΟΛ ΖΠΑ
ΝΔΟ ΛΔΗ ΡΟΤΜΑΝΗΑ

31.12.2009

ΑΠ Ο Σ Δ Λ Δ  Μ ΑΣ Α

Κ ΑΘ ΑΡ Ζ
ΘΔΖ

ΑΠ Ο Σ Δ Λ Δ  Μ ΑΣ Α

-349.881,24

-4.260,69

266.563,87

4.360,55

-81.592,23

-19.735,81

-73.883,99

-17.656,66

Αληίζεηα, κηα απνδπλάκσζε θαηά 10% ηνπ EURO έλαληη ηνπ USD ή ηνπ RON ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ζα
επέθεξε ην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ
Κίλδπλνο επηηνθίσλ
Ο θίλδπλνο επηηνθίσλ πξνθχπηεη θπξίσο απφ καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ
ζε € κε θπκαηλφκελν επηηφθην.
Ο κηινο ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ
απηνρξεκαηνδφηεζεο, ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη
ηα απνηειέζκαηά ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή
επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ν κηινο ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Ο
θίλδπλνο επηηνθίσλ κεηξηάδεηαη θαζψο κέξνο ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ νκίινπ αζθαιίδεηαη κε ηε ρξήζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ (Swaps επηηνθίσλ).
Ζ επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλ ηα επηηφθηα
(Euribor) ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά 1 % πςειφηεξα / ρακειφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 ζα ήηαλ ε
εμήο :

(Πνζά ζε εθαη.)
κηινο
Δηαηξία

Γάλεηα
31.12.2010
58,0
46,1

Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα πξν
θόξσλ ( + / - )
0,6
0,5

Απηφ ζα ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηξαπεδηθφ
δαλεηζκφ κε θπκαηλφκελν επηηφθην ζε €.
Μηθξφηεξε επίδξαζε ζηηο ηακηαθέο ξνέο ππάξρεη απφ ηα έζνδα απφ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε €.
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Ζ επίπησζε ζηα Απνηειέζκαηα θαη ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλ ηα επηηφθηα
πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ήηαλ θαηά κέζν φξν θαηά 1 % πςειφηεξα / ρακειφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξήζεο 2010 ζα ήηαλ ε εμήο :

(Πνζά ζε εθαη.)
κηινο
Δηαηξία

Καηαζέζεηο όςεσο θαη
πξνζεζκίαο
31.12.2010
28,0
27,0

Δπίδξαζε ζηα
απνηειέζκαηα πξν
θόξσλ ( + / - )
0,3
0,3

Απηφ ζα ζπλέβαηλε ιφγσ ηνπ πςειφηεξνπ / ρακειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εζφδνπ απφ
πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο.

4.

εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο

Ο κηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη
εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο
ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο
έρνπλ σο εμήο :
Φφξνη εηζνδήκαηνο
Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηα νπνία ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ
είλαη αβέβαηνο. Σελ 31.12.2010 ην ππφινηπν πξφβιεςεο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα ηελ
Δηαηξία θαη ηνλ κηιν αλήιζε ζε € 500 ρηι. θαη € 532,5 ρηι. αληίζηνηρα.

5. Αλάιπζε ηωλ ελζώκαηωλ πάγηωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο εμήο:

ΚΗΝΖΖ
ΠΑΓΗΩΝ
Λνγηζηηθή αμία
θηήζεσο
σξεπκέλε
απφζβεζε θαη
απνκείσζε
αμίαο
Αλαπαζβ.
Λνγ/θή αμία
31.12.09
Λνγηζηηθή αμία
θηήζεσο
σξεπκέλε
απφζβεζε θαη
απνκείσζε
αμίαο
Αλαπόζβ.
Λνγ/θή αμία
31.12.10

Οηθόπεδα &
θηίξηα

Μεηαθνξηθά
Μέζα& Μερ.
Δμνπιηζκόο

Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη. Τπό
εθηέιεζε

33.768.462,87

24.695.403,53

1.050.626,40

5.537.455,46

373.022,94

1.120.186,50

66.545.157,70

-3.681.715,35

-6.148.466,16

-684.611,93

0,00

-237.766,06

-8.842,08

-10.761.401,58

30.086.747,52

18.546.937,37

366.014,47

5.537.455,46

135.256,88

1.111.344,42

55.783.756,12

33.870.451,95

28.637.194,41

1.123.141,86

4.340.838,37

417.566,67

1.120.186,50

69.509.379,76

-4.431.594,26

-7.280.404,98

-796.335,34

0,00

-311.081,55

-10.315,76

-12.829,731,89

29.438.857,69

21.356.789,43

326.806,52

4.340.838,37

106.485,12

1.109.870,74

56.679.647,87
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ΚΗΝΖΖ
ΠΑΓΗΩΝ

Οηθόπεδα &
θηίξηα

Μεηαθνξηθά
Μέζα& Μερ.
Δμνπιηζκόο

Λνγηζηηθή
αμία
θηήζεσο
1.1.2009

30.150.184,39

17.253.670,45

Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο
Απνκείσζε
αμίαο
Πσιήζεηο –
δηαγξαθέο
Απνζβέζεηο
πσιεζέλησλδηαγξαθ.
Μεηαθνξά
ζηα πάγηα
Αλαπόζβ.
Λνγ/θή αμία
31.12.09
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο
Απνκείσζε
αμίαο
Πσιήζεηο –
δηαγξαθέο
Απνζβέζεηο
πσιεζέλησλδηαγξαθ.
πλ/θεο δηαθ.
Μεηαηξνπήο
ζε €
Μεηαθνξά ζε
άιιν ινγ/ζκν
Μεηαθνξά
ζηα πάγηα
Αλαπόζβ.
Λνγ/θή αμία
31.12.10

Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη. Τπό
εθηέιεζε

423.058,02

2.547.968,21

Απια
πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
101.169,75

Δπελδύζεηο ζε
αθίλεηα

ύλνιν

1.112.818,10

51.588.868,92

693.611,20

2.980.134,48

55.532,55

6.178.623,40

92.251,40

0,00

10.000.153,03

-741.160,61

-1.109.672,28

-111.394,15

0,00

-58.164,27

-1.473,68

-2.021.864,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.733,02

-1.366.673,24

-32.520,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.420.826,26

3.845,56

789.477,96

31.338,05

0,00

1.900,00

0,00

826.561,57

0,00

0,00

0,00

-3.189.136,15

0,00

0,00

-3.189.136,15

30.086.747,52

18.546.937,37

366.014,47

5.537.455,46

135.256,88

1.111.344,42

55.783.756,12

105.276,51

4.036.370,59

66.405,09

2.580.150,17

44.596,79

0,00

6.832.799,15

-749.883,13

-1.212.143,98

-111.724,43

0,00

-73.453,66

-1.473,68

-2.148.678,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-88.361,08

0,00

0,00

0,00

0,00

-88.361,08

0,00

80.202,13

0,00

0,00

0,00

0,00

80.202,13

-3.283,21

-15,60

-3,25

-1.960,11

-0,27

0,00

-5.262,44

0,00

0,00

-85,37

0,00

85,37

0,00

0,00

0,00

-6.200,00

6.200,00

-3.774.807,13

0,00

0,00

-3.774.807,13

29.438.857,69

21.356.789,43

326.806,51

4.340.838,39

106.485,11

1.109.870,74

56.679.647,87

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

ΚΗΝΖΖ
ΠΑΓΗΩΝ
Λνγηζηηθή αμία
θηήζεσο
σξεπκέλε
απφζβεζε θαη
απνκείσζε
αμίαο
Αλαπνζβ.
Λνγ/θή αμία
31.12.09
Λνγηζηηθή αμία
θηήζεσο
σξεπκέλε
απφζβεζε θαη
απνκείσζε
αμίαο
Αλαπόζβ.
Λνγ/θή αμία
31.12.10

Οηθόπεδα &
θηίξηα

Μεη/ξηθά
Μέζα & Μερ.
Δμνπιηζκόο

Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

30.150.564,94

18.333.142,94

806.721,62

2.843.750,65

260.469,51

1.120.186,50

53.514.836,16

-3.560.344,36

-4.627.677,22

-605.480,96

0,00

-178.480,92

-8.842,08

-8.980.825,54

26.590.220,58

13.705.465,72

201.240,66

2.843.750,65

81.988,59

1.111.344,42

44.534.010,62

30.254.741,44

21.077.656,46

858.543,28

2.464.730,02

301.858,44

1.120.186,50

56.077.716,14

-4.226.980,02

-5.376.917,37

-677.549,58

0,00

-231.333,93

-10.315,76

-10.523.096,66

26.027.761,42

15.700.739,09

180.993,70

2.464.730,02

70.524,51

1.109.870,74

45.554.619,48
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ΚΗΝΖΖ ΠΑΓΗΩΝ
Λνγηζηηθή αμία
θηήζεσο 1.1.2009
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο
Απνκείσζε αμίαο
Πσιήζεηο –
δηαγξαθέο
Απνζβέζεηο
πσιεζέλησλδηαγξαθ.
Μεηαθνξά ζε
αθίλεηα πξνο
πψιεζε
Μεηαθνξά ζηα
πάγηα
Αλαπόζβ. Λνγ/θή
αμία 31.12.09
Πξνζζήθεο
Απνζβέζεηο
Απνκείσζε αμίαο
Πσιήζεηο –
δηαγξαθέο
Απνζβέζεηο
πσιεζέλησλδηαγξαθ.
Μεηαθνξά ζηα
πάγηα
Αλαπόζβ. Λνγ/θή
αμία 31.12.10

Οηθόπεδα &
θηίξηα

Μεηαθνξηθά
Μέζα& Μερ.
Δμνπιηζκόο

27.116.615,41

12.327.550,23

Έπηπια &
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Αθηλεη. Τπό
εθηέιεζε

259.157,70

1.120.317,37

Απια
πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
93.261,01

Δπελδύζεηο
ε αθίλεηα

ύλνιν

1.112.818,10

42.029.719,82

127.662,18

2.717.988,28

21.884,96

4.515.515,36

32.342,48

0,00

7.415.393,26

-654.057,01

-763.627,60

-78.620,05

0,00

-43.614,90

-1.473,68

-1.541.393,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.363.495,80

-32.520,00

0,00

-1.900,00

0,00

-1.397.915,80

0,00

787.050,61

31.338,05

0,00

1.900,00

0,00

820.288,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.792.082,08

0,00

0,00

-2.792.082,08

26.590.220,58

13.705.465,72

201.240,66

2.843.750,65

81.988,59

1.111.344,42

44.534.010,62

104.176,51

2.836.074,60

45.621,66

2.503.510,73

41.388,93

0,00

5.530.772,43

-666.635,67

-828.854,78

-72.068,62

0,00

-52.853,01

-1.473,68

-1.621.885,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-85.361,08

0,00

0,00

0,00

0,00

-85.361,08

0,00

79.614,63

0,00

0,00

0,00

0,00

79.614,63

0,00

-6.200,00

6.200,00

-2.882.531,36

0,00

0,00

-2.882.531,36

26.027.761,42

15.700.739,09

180.993,70

2.464.730,02

70.524,51

1.109.870,74

45.554.619,48

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηχπνπ δεζκεχζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ. Σα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θαηά
θχξην ιφγν αγνξαδφκελα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ.
Ζ εηαηξεία θαη ν κηινο πξνρψξεζαλ ηελ 31/12/2008, ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηνπο
ζχκθσλα κε ην Ν.2065/1992, κφλν ζην Φνξνινγηθφ Μεηξψν Παγίσλ, επεηδή εθαξκφδνπλ ηα Γ.Π.Υ.Α.
θαη ηεξνχλ ηα βηβιία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο
λνκνζεζίαο (Τπ. Οηθνλνκηθψλ Πνι.1173/29.12.2008).
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δελ έρεη πξνβεί ζε κεηαβνιή ηεο ινγηζηηθήο εθηίκεζεο αλαθνξηθά κε ηελ
σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.

6. Επελδύζεηο ζε αθίλεηα
ΔΣΑΗΡΗΑ
31.12.2010

Οηθφπεδν νδνχ Θεβψλ
1.191,7 η.κ.
Γηακέξηζκα Φηιηππηάδνο
ύλνιν αμίαο
Απνζβεζζέληα
Αλαπόζβεζηε αμία

31.12.2009

1.090.712,82

1.090.712,82

29.473,68

29.473,68

1.120.186,50

1.120.186,50

(10.315,76)

(8.842,08)

1.109.870,74

1.111.344,42
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7.

πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ελνπνηνύκελωλ εηαηξηώλ

Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο ζηηο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο θαη θνηλνπξαμίεο, νη νπνίεο είλαη
φιεο κε εηζεγκέλεο έρνπλ σο εμήο:

Υώξα
εγθαηάζηαζεο
31.12.2010
ΣΑΣΑ
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.
ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΥΑΛΤΒΑ
CORUS ΚΑΛΠΗΝΖ –
ΗΜΟ- ΑΒΔΔ
ΤΛΗΚΧΝ
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ
BALKAN IRON
GROUP SRL

BALKAN IRON
GROUP SRL

Τπνρξεώζεηο

Έζνδα
πσιήζεσλ

Κέξδε (δεκίεο)
πξν θόξσλ

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο

Διιάδα

31.541.578,13

23.470.904,24

20.934.077,58

(223.245,63)

50%

Διιάδα

20.230.289,88

10.050.384,87

17.494.560,64

(1.940.453,90)

50%

Ρνπκαλία

2.482.416,04

615.217,78

206.089,27

(140.636,86)

Υώξα
εγθαηάζηαζεο
31.12.2009
ΣΑΣΑ
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.
ΚΔΝΣΡΟ
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ
ΥΑΛΤΒΑ
CORUS ΚΑΛΠΗΝΖ –
ΗΜΟ- ΑΒΔΔ
ΤΛΗΚΧΝ
ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ

Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία

Τπνρξεώζεηο

Έζνδα
πσιήζεσλ

Κέξδε (δεκίεο)

33,33%

Πνζνζηό
ζπκκεηνρήο

Διιάδα

30.054.613,23

21.795.011,55

17.428.758,49

(1.496.054,77)

50%

Διιάδα

22.740.438,87

11.025.701,27

21.825.888,68

(737.888,57)

50%

Ρνπκαλία

2.478.122,12

474.704,73

111.787,00

158.087,90
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8.

Αλάιπζε απαηηήζεωλ

Οη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

ΟΜΗΛΟ

Πειάηεο
Γξακκάηηα
Μεηαρξνλνινγεκέλεο
επηηαγέο
Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ
απαηηήζεσλ
ύλνιν εκπνξηθώλ
απαηηήζεσλ

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

24.610.661,15

22.368.488,98

22.182.173,28

20.194.171,16

227.822,27

463.872,81

45.018,15

402.494,39

19.766.025,10

23.747.046,20

14.992.667,42

18.734.320,81

(1.286.884,09)

(777.931,55)

(981.884,09)

(600.000,00)

43.317.624,43

45.801.476,44

36.237.974,76

38.730.986,36

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ αλαιχεηαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Αξρηθφ ππφινηπν
Πξφζζεηε πξφβιεςε
(απνηειέζκαηα)

777.931,55

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο

1.286.884,09

Σειηθό ππόινηπν

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

1.236.750,03

600.000,00

1.024.056,42

523.247,65

1.018.721,80

381.884,09

947.391,16

(14.295,11)

-1.477.540,28

0,00

-1.371.447,58

777.931,55

981.884,09

600.000,00

Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, θαζψο
απηέο δηαηξνχληαη ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ. ιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο
θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζή ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν
κέξνο (85% πεξίπνπ) ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξίαο είλαη αζθαιηζκέλεο έλαληη πηζησηηθνχ
θηλδχλνπ.
Oη απνζβεζζείζεο απαηηήζεηο παξαθνινπζνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο θαη ειέγρεηαη ε δπλαηφηεηα
γηα ηπρφλ είζπξαμε ηνπο.
Οη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Απαηηήζεηο απφ πξνζσπηθφ
Απαηηήζεηο απφ ινηπνχο
ζπλεξγάηεο - ηξίηνπο
Απαηηήζεηο απφ
ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Διιεληθφ Γεκφζην –
απαίηεζε θφξνπ
εηζνδήκαηνο
Διιεληθφ Γεκφζην –
απαίηεζε ινηπψλ θφξσλ

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

18.221,77

21.785,62

16.408,31

18.335,00

199.598,79

212.223,20

80.331,56

71.305,28

0,00

700.000,00

0,00

850.000,00

1.166.448,71

1.090.075,17

1.059.914,64

1.017.251,72

1.180.132,90

1.293.386,85

66.233,45

66.233,45

Απαίηεζε επηρνξεγήζεσλ

3.650.917,32

3.023.548,80

3.154.713,97

2.618.497,04

ύλνιν

6.215.319,49

6.341.019,64

4.377.601,93

4.641.622,49
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Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ

Γνζκέλεο εγγπήζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο
απαηηήζεηο
ύλνια

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

30.461,96

48.021,5

20.080,24

37.910,09

796.276,20

138.190,83

831.787,81

89.815,83

826.738,16

186.212,33

851.868,05

127.725,92

Οη δνζκέλεο εγγπήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, είλαη εγγπήζεηο πνπ
πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ
απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ππφθεηηαη ζε επαλεθηίκεζε εηεζίσο. Οη
δνζκέλεο εγγπήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ ζηελ επφκελε ρξήζε, εκθαλίδνληαη ζηηο ινηπέο
βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο.

9. Αλάιπζε απνζεκάηωλ
Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2010

31.12.2009

10.358.286,88

11.715.453,58

9.608.843,95

10.723.458,27

0,00

(307.915,99)

0,00

(270.000,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.884.533,09

5.835.374,96

5.398.378,28

5.299.673,83

0,00

(436.966,17)

0,00

(430.000,00)

Παξαγγειίεο

1.502.547,80

3.548.330,59

1.203.256,73

3.323.201,42

Πξψηεο χιεο - Αλαιψζηκα

2.922.567,66

2.346.102,11

0,00

0,00

Απνκείσζε πξψησλ πιψλ

0,00

(21.373,22)

0,00

0,00

Δκπνξεχκαηα
Απνκείσζε εκπνξεπκάησλ
Δκπνξεχκαηα ζε
απνηακίεπζε
Απνκείσζε εκπνξεπκάησλ
ζε απνηακίεπζε
Πξντφληα
Απνκείσζε πξντφλησλ

Παξαγσγή ζε εμέιημε
ύλνιν

31.12.2010

31.12.2009

0,00

0,00

0,00

0,00

20.667.935,43

22.679.005,86

16.210.478,96

18.646.333,52

Οη δεκηέο ιφγσ απψιεηαο απνζεκάησλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θινπέο, θιπ είλαη ηδηαίηεξα ρακειφο
ιφγσ ηεο θχζεο ησλ απνζεκάησλ. Τπαξθηφο είλαη κφλν ν θίλδπλνο ηεο νηθνλνκηθήο απνκείσζεο ιφγσ
ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ δηεζλψο. Ζ δηνίθεζε επαλεμεηάδεη ζπλερψο ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε
αμία ησλ απνζεκάησλ θαη ζρεκαηίδεη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο ψζηε ε αμία ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή. ηελ εμεηαδφκελε ρξήζε, ν φκηινο θαη ε εηαηξεία πξνέβε
ζε αληηζηξνθή ηεο δηελεξγεζείζεο ζηελ ρξήζε 2009 πξφβιεςεο απνκείσζεο απνζεκάησλ.

10.

Παξάγωγα
ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα
αγνξάο ζπλαιιάγκαηνο
(Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ /
Βξαρ. ππνρξεψζεηο )
Πνζά θαηαρσξεζέληα ζηα
απνηειέζκαηα

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

12.966,86

214.973,93

6.684,45

213.480,87

(205.104,34)

0,00

(204.518,06)

0,00
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11. Αλάιπζε ηωλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκωλ
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:

ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Σακείν

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

7196,72

14.381,82

1.469,05

9.313,82

Καηαζέζεηο φςεσο

27.971.526,14

16.921.771,12

27.025.308,77

16.317.509,94

ύλνιν

27.978.722,86

16.936.152,94

27.026.777,82

16.326.823,76

ηνλ κηιν θαη ζηελ εηαηξεία νη θαηαζέζεηο φςεσο κφλν ζε κηα ηξάπεδα μεπεξλνχλ ην 20% ηνπ
ζπλφινπ. Παξφια απηά δελ ππάξρεη ππαξθηφο θίλδπλνο ιφγσ ηεο πςειήο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο.

12. Αλάιπζε όιωλ ηωλ ινγαξηαζκώλ ηεο θαζαξήο ζέζεο
Σα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο σο αλαιχνληαη εμήο:
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2010

31.12.2009

Μεηνρηθφ θεθάιαην

18.648.000,00

14.918.400,00

18.648.000,00

14.918.400,00

Γηαθνξά απφ έθδνζε ππέξ ην
άξηην

14.900.777,70

14.900.777,70

14.900.777,70

14.900.777,70

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

3.445.833,53

3.444.106,95

3.334.000,00

3.334.000,00

Έθηαθηα απνζεκαηηθά
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά
εηδηθψλ δηαηάμεσλ
Γσξεάλ κεηνρέο απφ
θεθαιαηνπνίεζε θεξδψλ
Απνζεκαηηθά αθνξνιφγεησλ
εζφδσλ
Γηαθνξά απφ αλα/γή αμίαο
ινηπψλ πεξ. ζηνηρείσλ

1.540.800,00

5.270.400,00

1.540.800,00

5.270.400,00

11.985.901,87

11.985.901,87

11.885.777,86

11.885.777,86

344.862,50

344.862,50

0,00

0,00

404.315,87

404.315,87

404.315,87

404.315,87

0,00

(2.145,35)

0,00

0,00

15.245,22

214.973,92

8.962,81

213.480,87

(181.576,86)

(176.201,23)

0,00

0,00

ύλνιν Απνζεκαηηθώλ

17.555.382,13

21.486.214,53

17.173.856,54

21.107.974,60

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν

29.050.973,71

35.789.203,32

28.945.071,66

33.508.945,64

622.297,43

-5.489.762,82

257.013,81

-4.563.873,98

σξεπκέλα θέξδε

29.673.271,14

30.299.440,50

29.202.085,47

28.945.071,66

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ρσξίο δηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

80.777.430,97

81.604.832,73

79.924.719,71

79.872.223,96

0,00

0,00

0,00

0,00

80.777.430,97

81.604.832,73

79.924.719,71

79.872.223,96

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ελνπνίεζεο

Απνηειέζκαηα ρξήζεο

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
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Ζ Γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 30.06.2010 ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο κε
θεθαιαηνπνίεζε θνξνινγεζέλησλ έθηαθησλ απνζεκαηηθψλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ επξψ
3.729.600,00, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ επξψ 0,40 ζε επξψ 0,50.
Απφ ην πνζφ ηεο αχμεζεο, πνζφ επξψ 3.675.651,83 αθνξά ηελ θάιπςε ίδηαο ζπκκεηνρήο ηεο εηαηξίαο
ζε
επέλδπζε
ππαρζείζα
ζηνλ
επελδπηηθφ
λφκν
3299/2004
(Απφθαζε
ππαγσγήο
16985/ΓΒΔ2029/Ν.3299/04/22-12-2006). Παξάιιεια ελέθξηλε ηελ αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε
κεηνρήο απφ επξψ 0,50 ζε επξψ 1,00 κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ (reverse split)
απφ 37.296.000 ζε 18.648.000. Οη αλσηέξσ εηαηξηθέο πξάμεηο εγθξίζεθαλ κε ηελ απφ 28/07/2010 θαη
αξηζκ. πξση. Κ2-7573 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Σν
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Υ.Α. ζηε πλεδξίαζή ηνπ ηεο 06/09/2010, α) ελεκεξψζεθε γηα ηελ αχμεζε ηεο
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο απφ 0,40 ζε 0,50 θαη β) ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή πξνο δηαπξαγκάηεπζε
ζην Υξεκαηηζηήξην ησλ αλσηέξσ 18.648.000 λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 1,0 Δπξψ, εηο
αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηακέλσλ 37.296.000. Ζ έλαξμε δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λέσλ 18.648.000 θνηλψλ
νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, κε λέα νλνκαζηηθή αμία 1,0 Δπξψ,
νξίζηεθε ε 17/09/2010. Ζ ηηκή εθθίλεζήο ηνπο ζην Υ.Α. δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 26 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Υ.Α. φπσο ηζρχεη.

13. Αλάιπζε ηωλ πξνκεζεπηώλ θαη ινηπώλ ππνρξεώζεωλ
Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο ζε πξνκεζεπηέο αλαιχνληαη σο εμήο :

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Πξνκεζεπηέο

7.119.878,99

7.557.338,87

4.291.149,35

5.433.246,74

Γξακκάηηα πιεξσηέα

4.650.459,34

8.781.483,36

4.650.459,34

8.781.483,36

11.770.338,33

16.338.822,23

8.941.608,69

14.214.730,10

ύλνιν

Οη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο :

ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Αζθαιηζηηθνί ινγ/κνί &
ινηπνί θφξνη
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο /πξνβιέςεηο
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΗΑ
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

413.811,29

1.079.756,56

374.469,24

944.996,88

275.688,90
13.055,54
27.357,74
729.913,47

496.295,96
124.554,24
31.901,37
1.732.508,13

214.555,68
6.437,50
27.357,74
622.820,16

432.734,12
16.372,07
31.901,37
1.426.004,44

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πνζνχ επξψ 90.218,42 ζηνλ ηζνινγηζκφ αθνξνχλ ηελ
αλαινγία ππνρξέσζεο ηεο θνηλνπξαμίαο BALKAN IRON GROUP SRL πξνο ηνπο άιινπο δπν κεηφρνπο
ηεο, πιελ ηεο ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ.
ιεο νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη ε πξνεμφθιεζε ηνπο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.

14. Αλάιπζε ηωλ δαλείωλ
Οη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο :
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Μαθξνπξόζεζκα δάλεηα
ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Οκνινγηαθά δάλεηα

31.256.172,91

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2009

18.464.513,00

31.12.2010

31.12.2009

27.000.000,00

15.000.000,00

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

ΔΣΑΗΡΗΑ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

Σξαπεδηθά δάλεηα
Βξαρππξφζεζκν κέξνο
νκνινγηαθψλ δαλείσλ

23.984.940,14

17.220.006,35

18.105.124,01

10.111.896,49

2.709.434,08

8.683.353,33

1.000.000,00

8.500.000,00

ύλνιν

26.694.374,22

25.903.359,68

19.105.124,01

18.611.896,49

ΤΝΟΛΟ ΓΑΝΔΗΩΝ

57.950.547,13

44.367.872,68

46.105.124,01

33.611.896,49

ΟΜΗΛΟ
< 1 έηνο

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.12.10

26.694.374,22

Απ ό 1 έ η ν ο
κέρξη 2 έ ηε

Απ ό 2 έ η ε
κέρξη 5 έ ηε

23.239.496,24

8.016.676,67

> 5 έηε

0,00

ΔΣΑΗΡΗΑ
< 1 έηνο

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.12.10

19.105.124,01

Απ ό 1 έ η ν ο
κέρξη 2 έ ηε

Απ ό 2 έ η ε
κέρξη 5 έ ηε

21.000.000,00

6.000.000,00

> 5 έηε

0,00

ΟΜΗΛΟ
< 1 έηνο

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.12.09

25.903.359,68

Απ ό 1 έ η ν ο
κέρξη 2 έ ηε

2.366.706,66

Απ ό 2 έ η ε
κέρξη 5 έ ηε

16.097.806,34

> 5 έηε

0,00

ΔΣΑΗΡΗΑ
< 1 έηνο

Σξαπεδηθά δάλεηα 31.12.09

18.611.896,49
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Απ ό 1 έ η ν ο
κέρξη 2 έ ηε

0,00

Απ ό 2 έ η ε
κέρξη 5 έ ηε

15.000.000,00

> 5 έηε

0,00
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Οη κεηαβνιέο ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
ΚΗΝΖΖ ΓΑΝΔΗΩΝ
ΟΜΗΛΟ

Δ Σ ΑΗ Ρ Η Α

Γάλεηα 31.12.2009

44.367.872,68

33.611.896,49

Γάλεηα ιεθζέληα 01.01 – 31.12.2010

92.926.325,75

85.350.000,00

Σφθνη Πεξηφδνπ 01.01 – 31.12.2010

2.136.945,30

1.648.530,14

139.431.143,73

120.610.426,63

Γάλεηα εμνθιεζέληα 01.01 – 31.12.2010

(79.592.999,61)

(72.999.714,84)

Σφθνη θαηαβιεκέλνη 01.01 – 31.12.2010

(1.887.596,99)

(1.505.587,78)

Τπόινηπν Γαλείσλ 31.12.2010

57.950.547,13

46.105.124,01

15. Αλάιπζε ηωλ αλαβαιιόκελωλ θόξωλ
Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ δηελεξγείηαη ζην
επίπεδν ηεο θάζε επηκέξνπο Δηαηξίαο ηνπ Οκίινπ. Δθφζνλ πξνθχπηνπλ θαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο
ζπκςεθίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζην επίπεδν ηεο θάζε Δηαηξίαο.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (Α.Φ.Α.) θαη ππνρξεψζεηο (Α.Φ.Τ.) ζπκςεθίδνληαη φηαλ
ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζηνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη
ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ηελ
ίδηα θνξνινγηθή αξρή.
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη έρνπλ σο εμήο:
α) Γηα ηνλ κηιν

01.01.2009
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

1.1. – 31.12.09

31.12.2009

1.1 – 31.12.10

31.12.2010

-22.471,64

-9.039,17

-31.510,81

7.387,59

-24.123,22

-1.003.318,92

-692.025,78

-1.695.344,70

-350.150,31

-2.045.495,01

7.702,30
1.391.901,13

3.188,84
-1.180.088,06

10.891,14
211.813,07

-7.645,38
-179.384,06

3.245,76
32.429,01

Μαθξνπξφζεζκεο
απαηηήζεηο

0,00

1.438,49

1.438,49

-178.211,23

-176.772,74

Πειάηεο & ινηπέο
απαηηήζεηο

67.636,22

140.950,76

208.586,98

177.849,19

386.436,17

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

119.380,20

-3.150,43

116.229,77

-2.411,88

113.817,89

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο

-21.918,50

-45.206,15

-67.124,65

-55.376,57

-122.501,22

3.235,32

4.348,57

7.583,89

-16.364,77

-8.780,88

106.014,35

2.752.948,50

2.858.962,85

543.632,98

3.402.595,83

229,20

12.609,19

12.838,39

-8.649,18

4.189,21

-1.436,58
646.953,08

1.093,32
987.068,08

-343,26
1.634.021,16

1.474,78
-67.848,84

1.131,52
1.566.172,32

Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Έμνδα εγθαηάζηαζεο
Απνζέκαηα

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο
Φνξ. δεκηά ζπκςεθηζηέα
κε θνξ. θέξδε επνκέλσλ
ρξήζεσλ
Απφ κε πξαγκ/ζέληα θέξδε
ελδ/θψλ ζπλαιιαγψλ
Λνηπά
ύλνιν
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β) Γηα ηελ Δηαηξία

01.01.09
Άπια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Έμνδα εγθαηάζηαζεο
Απνζέκαηα
Μαθξνπξφζεζκεο
απαηηήζεηο
Πειάηεο & ινηπέο
απαηηήζεηο
Παξνρέο ζε
εξγαδνκέλνπο
Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο
ππνρξεψζεηο
Φνξ. δεκηά
ζπκςεθηζηέα κε θνξ.
θέξδε επνκέλσλ
ρξήζεσλ
Λνηπά
ύλνιν

1.1. – 31.12.09

31.12.09

1.1 – 31.12.10

31.12.10

-22.557,45

3.383,07

-19.174,38

3.157,99

-16.016,39

-747.728,63

-623.024,92

-1.370.753,55

-274.811,67

-1.645.565,22

0,00

4.306,68

4.306,68

-4.306,68

0,00

1.316.901,14

-1.126.716,37

190.184,77

-163.965,74

26.219,03

0,00

1.438,49

1.438,49

-179.040,33

-177.601,84

29.522,20

136.574,44

166.096,64

168.965,00

335.061,64

112.659,20

-5.404,50

107.254,70

-3.610,86

103.643,84

-19.940,41

-33.716,14

-53.656,55

-43.151,30

-96.807,85

0,00

6.249,58

6.249,58

-13.038,05

-6.788,47

0,00

2.405.436,62

2.405.436,62

226.079,41

2.631.516,03

0,00

0,00

0,00

524,02

524,02

668.856,05

768.526,95

1.437.383,00

-283.198,21

1.154.184,79

Ζ θνξνινγηθή δεκηά δεκηνπξγεί κία θνξνινγηθή απαίηεζε ίζε κε ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζα σθειεζεί
ε Δηαηξία ζηηο επφκελεο ρξήζεηο, φηαλ ζα ζπκςεθηζζεί κε ηα αληίζηνηρα θνξνινγηθά θέξδε. Ζ
θαηαρψξεζε ηεο απαίηεζεο γηα αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο έγηλε δηφηη νη Γηνηθήζεηο ηεο Δηαηξίαο
θαη ηνπ Οκίινπ έθξηλαλ φηη ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα γηα πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ ζηηο ρξήζεηο 20112015, ηθαλψλ λα δψζνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα ζπκςεθηζκφ ηεο παξνχζαο απαίηεζεο κε ηελ κέιινπζα
θνξνινγηθή ππνρξέσζε.
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16. Αλάιπζε ηωλ παξνρώλ ζε εξγαδόκελνπο κεηά ηελ έμνδν από ηελ
ππεξεζία
Ο κηινο αλέζεζε ζε αλαινγηζηή ηελ εθπφλεζε κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ θαη
ππνινγηζηνχλ ηα αλαινγηζηηθά κεγέζε, βάζεη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
(ΓΛΠ 19), πνπ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Καηά ηελ αλαινγηζηηθή απνηίκεζε ειήθζεζαλ ππφςε φιεο νη νηθνλνκηθέο θαη
δεκνγξαθηθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Οκίινπ.

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

2010

2009

2010

2009

Τπνρξεώζεηο Ηζνινγηζκνύ

569.756,06

581.948,84

518.219,18

536.273,51

Υξεώζεηο ζηα Απνηειέζκαηα

380.015,15

215.059,18

330.396,06

169.932,61

Παξνχζα αμία ρξεκαηνδνηνχκελσλ
ππνρξεψζεσλ
Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά
(θέξδε) / δεκηέο
Με θαηαρσξεζέλ θφζηνο
πξνυπεξεζίαο
Τπνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκό

722.641,47

776.204,07

653.203,79

710.772,69

(152.885,41)

-194.255,23

(134.984,61)

(174.499,18)

0,00

0,00

0,00

0,00

569.756,06

581.948,84

518.219,13

536.273,51

581.948,84

596.900,98

536.273,51

563.296,01

0,00

0,00

0,00

0,00

(392.207,93)

-230.011,32

(348.450,39)

-196.955,11

380.015,15

215.059,18

330.396,06

169.932,61

569.756,06

581.948,84

518.219,18

536.273,51

Αλάιπζε δαπαλώλ πνπ
αλαγλσξίζζεθαλ ζην ινγαξηαζκό
απνηειεζκάησλ
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο

66.276,35

49.805,99

49.969,67

36.352,41

Σφθνο ζηελ ππνρξέσζε

34.749,18

45.485,78

31.984,77

42.901,11

269.196,92

111.447,70

239.651,13

82.855,11

0,00

0,00

0,00

0,00

9.792,71

8.319,72

8.790,49

7.823,98

0,00

0,00

0,00

0,00

380.015,15

215.059,18

330.396,06

169.932,61

4,4%

4,5%

4,4%

4,5%

3,2%

3,2%

3,2%

3,2%

12,57

12,40

11,85

11,77

Μεηαβνιέο ζηελ θαζαξή
ππνρξέσζε αλαγλσξηζκέλε ζηνλ
Ηζνινγηζκό
Καζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο έηνπο
Δηζθνξέο εξγνδφηε
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ
χλνιν δαπάλεο πνπ αλαγλσξίζζεθε
ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο
πεξηόδνπ

Κφζηνο επηπιένλ παξνρψλ
Κφζηνο ηαθηνπνίεζεο απφ κεηαθνξέο
εξγαδνκέλσλ
Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο
Δπίδξαζε ηεξκαηηθψλ παξνρψλ
ύλνιν δαπάλεο πνπ
αλαγλσξίζζεθε ζην ινγαξηαζκό
απνηειεζκάησλ
Κύξηεο αλαινγηζηηθέο παξνρέο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνύο
ζθνπνύο
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ
Αλακελφκελνο κέζνο φξνο
ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο
θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο
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17. Αλάιπζε ηωλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεωλ
ΟΜΗΛΟ
31.12.2010

Τπνρξέσζε θφξνπ εηζνδήκαηνο
Πηζησηηθφ ππφινηπν θνξνινγηθψλ
δειψζεσλ πξνο επηζηξνθή
Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2009

0,00

0,00

0,00

0,00

(1.698.948,71)

(1.657.661,36)

(1.559.914,64)

(1.517.251,72)

532.500,00

532.500,00

500.000,00

500.000,00

0,00

35.086,19

0,00

0,00

(1.166.448,71)

(1.090.075,17)

(1.059.914,64)

(1.017.251,72)

Φφξνη ηέιε πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
ύλνια

ΔΣΑΗΡΗΑ

18. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Ο κηινο ιεηηνπξγεί κφλν ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα απηφ ησλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ. Λφγσ
φκσο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΠ 8, πνπ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14 θαη πηνζεηεί ηελ πξνζέγγηζε ηεο
παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ηνκείο, κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη εζσηεξηθά
ζηνλ ιακβάλνληα ηηο απνθάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο, ε εηαηξεία επαλαπξνζδηφξηζε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο
πιεξνθφξεζεο.
Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο πιεξνθφξεζεο ζα είλαη πιένλ νη εμήο:
Σνκέαο πάλει πνιπνπξεζάλεο
Σνκέαο ινηπψλ επηκεθψλ θαη πιαηεψλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ
α) Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο αλά ηνκέα 31.12.2010 θαη 31.12.2009 αληίζηνηρα

(Πνζά ζε €)

31.12.2010

ΠΑΝΔΛ

ΛΟΗΠΑ
Υ ΑΛ / Κ Α
ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Δ Γ Γ Ρ Α ΦΔ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
Κ ΑΣ /  Ζ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΘΔΖ

Π Δ Ρ Η Ο Τ  Η ΑΚ Α  Σ Ο Η Υ Δ Η Α
Δλζψκαηα θαη άυια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

3.131.561,18

52.331.730,84

Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

135.205,70
2.602.812,65
4.106.473,26

6.577.417,03
18.079.262,79
45.452.986,26

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

245.840,95
10.221.893,74

27.732.881,91
150.174.278,83

Κ ΑΘ ΑΡ Ζ Θ Δ  Ζ & Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Η 
Ίδηα θεθάιαηα
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
ύλνιν Παζεηηθνύ

5.089.952,51
366.714,17
179.440,70
2.639.428,75
1.946.357,61
10.221.893,74

78.779.974,87
30.889.458,74
5.603.058,20
24.054.945,47
10.846.841,55
150.174.278,83
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55.463.292,02
(3.078.356,40)
(14.140,01)
(13.548,74)

3.634.266,33
20.667.935,43
49.545.910,78
27.978.722,86
157.290.127,42

(3.092.496,41)

(13.548,74)

80.777.430,97
31.256.172,91
5.782.498,89
26.694.374,22
12.779.650,43
157.290.127,42
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(Πνζά ζε €)

31.12.2009

ΠΑΝΔΛ

ΛΟΗΠΑ
Υ ΑΛ / Κ Α
ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Δ Γ Γ Ρ Α ΦΔ 
ΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
Κ ΑΣ /  Ζ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΘΔΖ

Π Δ Ρ Η Ο Τ  Η ΑΚ Α  Σ Ο Η Υ Δ Η Α
Δλζψκαηα θαη αχια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

3.119.578,57

52.665.094,37

(916,82)

55.783.756,12

Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

56.836,40
2.334.915,08
5.678.415,81

1.766.908,70
20.397.239,11
48.923.223,06

12.838,39
(53.148,33)
(2.244.168,86)

2.926.658,66
22.679.005,86
51.267.394,84

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

252.459,55
11.442.205,41

16.683.693,39
140.436.158,63

Κ ΑΘ ΑΡ Ζ Θ Δ  Ζ & Τ Π Ο Υ Ρ Δ Ω  Δ Η 
Ίδηα θεθάιαηα
Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν Παζεηηθνύ

5.857.368,79
550.060,00
278.911,97
2.625.367,24
2.130.497,41
11.442.205,41

75.788.690,70
17.914.453,00
4.943.389,78
23.277.992,44
18.511.632,71
140.436.158,63
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16.936.152,95
149.592.968,42

(41.226,76)

(2.244.168,86)

81.604.832,74
18.464.513,00
5.222.301,75
25.903.359,68
18.397.961,26
149.592.968,42
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β) Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ αλά ηνκέα 1.1-31.12.2010 θαη 1.1-30.09.2009 αληίζηνηρα

1.1-31.12.2010

(Πνζά ζε €)

ΛΟΗΠΑ
ΥΑΛ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΠΑΝΔΛ

Πσιήζεηο

ΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ
ΤΝΟΛΗΚΩΝ
ΔΟΓΩΝ

8.747.280,32

82.451.250,58

(690.754,27)

90.507.776,63

-8.249.593,72

-73.366.167,07

855.405,97

-80.760.354,82

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

497.686,60

9.085.083,51

Άιια έζνδα

165.669,36

1.816.201,04

(215.191,59)

1.766.678,81

Έμνδα δηάζεζεο

-1.012.020,97

-6.211.314,88

65.884,90

-7.157.450,95

Έμνδα δηνίθεζεο

-351.187,98

-3.048.535,70

10.515,00

-3.389.208,68

Άιια έμνδα

-117.608,65

-615.129,16

-732.737,81

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ θαη ηόθσλ
(EBIT)

-817.461,64

1.026.304,81

234.703,18

13.750,12

1.952.878,28

1.966.628,40

-166.515,44

-2.587.294,61

-2.753.810,05

0,00

0,00

0,00

-970.226,96

391.888,48

-552.478,27

202.810,66

-266.423,22

-69.818,96

-767.416,30

125.465,27

-622.297,43

-767.416,30

125.465,27

-622.297,43

0,00

0,00

Κφζηνο πσιήζεσλ

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Μεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α)

9.747.421,81

Απνδηδόκελα ζε:
Μεηφρνπο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Λνπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από
θόξνπο (α) + (β)

0,00

-199.728,71

-199.728,71

-205.104,34

-767.416,30

-74.263,44

-827.401,77

-767.416,30

-74.263,44

-827.401,77

0,00

0,00

2.615.041,63

2.106.706,27

Απνδηδόκελα ζε:
Μεηφρνπο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ,
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ

-534.195,37
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1.1-31.12.2009

(Πνζά ζε €)

ΛΟΗΠΑ
ΥΑΛ/ΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΠΑΝΔΛ

ΔΓΓΡΑΦΔ
ΔΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ
ΤΝΟΛΗΚΩΝ
ΔΟΓΩΝ

Πσιήζεηο

10.912.944,34

85.289.643,77

(4.105.060,35)

92.097.527,76

Κφζηνο πσιήζεσλ

-9.832.881,28

-83.378.029,80

4.294.160,64

-88.916.750,44

1.080.063,06

1.911.613,97

157.268,36

4.392.749,93

(211.033,79)

4.338.984,50

Έμνδα δηάζεζεο

-978.364,86

-6.849.877,55

64.211,74

-3.867.877,67

Έμνδα δηνίθεζεο

-368.692,63

-3.509.445,05

10.260,00

-7.764.030,68

-67.984,65

-1.529.891,48

-1.597.876,13

-177.710,72

-5.584.850,18

-5.710.022,66

4.968,83

1.000.398,52

1.005.367,35

-196.702,41

-1.779.073,23

-1.975.775,64

0,00

0,00

0,00

-369.444,30

-6.363.524,89

-6.680.430,95

56.078,04

1.147.199,27

1.190.668,13

-313.366,26

-5.216.325,62

-5.489.762,82

-313.366,26

-5.216.325,62

-5.489.762,82

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

0,00

0,00

0,00

Λνπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (β)

0,00

38.772,70

-313.366,26

-5.177.552,92

-5.450.990,12

-313.366,26

-5.177.552,92

-5.450.990,12

0,00

0,00

0,00

96.668,33

-4.005.045,13

-3.908.376,80

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Άιια έζνδα

Άιια έμνδα
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ θαη ηόθσλ
(EBIT)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Μεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (α)

3.180.777,32

Απνδηδόκελα ζε:
Μεηφρνπο κεηξηθήο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από
θόξνπο (α) + (β)

38.772,70

38.772,70

Απνδηδόκελα ζε:
Μεηφρνπο κεηξηθήο
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ,
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ
απνζβέζεσλ
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Γεπηεξεχνλ ηνκέαο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ν γεσγξαθηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν
έρνπκε ηνπο ηνκείο πιεξνθφξεζεο :
- Πσιήζεηο Δζσηεξηθνχ (πεξίπνπ 86 %)
- Πσιήζεηο Δμσηεξηθνχ (πεξίπνπ 14 %)
Οη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12

1.1-31.12

2010

2009

2010

2009

Πσιήζεηο
Δκπνξεπκάησλ

38.272.649,88

42.521.089,44

34.666.106,62

39.121.506,46

Πσιήζεηο Πξντφλησλ

50.160.083,13

47.267.252,37

39.860.079,07

37.416.482,68

Λνηπέο Πσιήζεηο
ύλνιν Πσιήζεσλ

2.075.043,62

2.309.185,95

0,00

13,05

90.507.776,63

92.097.527,76

74.526.185,69

76.538.002,19

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12

1.1-31.12

2010

2009

2010

2009

Πσιήζεηο Δζσηεξηθνχ

77.375.022,56

Πσιήζεηο Δμσηεξηθνχ

13.132.754,07

9.431.736,02

8.104.820,79

5.418.738,53

ύλνιν Πσιήζεσλ

90.507.776,63

92.097.527,76

74.526.185,69

76.538.002,19

82.665.791,74

66.421.364,90

71.119.263,66

19. Αλάιπζε ηωλ ινηπώλ ινγαξηαζκώλ απνηειεζκάηωλ
(α) Άιια έζνδα
Σα άιια έζνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12
2010

1.1-31.12
2009

2010

2009

Έζνδα κεηαθνξηθψλ & δαπαλψλ
παξάδνζεο

982.819,48

1.213.979,08

804.049,28

1.024.625,81

Έζνδα ελνηθίσλ

213.332,26

205.448,26

422.700,00

410.600,00

73.393,25

66.530,13

75.346,39

68.072,98

Έζνδα απφ πξνκήζεηεο, κεζηηείεο θηι
Έζνδα Δπηρνξεγήζεσλ

276.882,77

220.219,11

215.756,48

168.580,74

Κέξδε πψιεζεο παγίσλ

49.253,55

2.502.179,99

49.253,55

2.502.179,99

Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ

26.414,77

87.792,30

4.040,39

82.662,99

Λνηπά έζνδα
ύλνιν ινηπώλ ιεηηνπξγηθώλ
εζόδσλ

144.582,73

42.835,63

135.473,85

41.629,36

1.766.678,81

4.338.984,50

1.706.619,94

4.298.351,87
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(β) Άιια έμνδα
Σα άιια έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010
Δπηζθαιείο απαηηήζεηο
Εεκηέο απφ πψιεζε παγίσλ
Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Ακνηβέο Γ..
Λνηπά έμνδα
ύλνιν ινηπώλ εμόδσλ
εθκεηάιιεπζεο

ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12
2009

2010

2009

542.747,65
0,00
2.616,69
0,00
187.373,47

1.018.721,80
206.010,83
43.328,56
0,00
329.814,97

378.884,09
0,00
2.275,45
0,00
159.939,65

947.391,16
195.133,87
40.661,96
0,00
292.900,95

732.737,81

1.597.876,16

541.099,19

1.476.087,94

(γ) Γαπάλεο
Οη δαπάλεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:

Ακνηβέο & έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
Κφζηνο απνζεκάησλ
ύλνιν

Ακνηβέο & έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
Κφζηνο
απνζεκάησλ
ύλνιν

ΚΟΣΟ
ΠΩΛΖΔΩΝ

ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12.10
ΔΞΟΓΑ
ΓΗΑΘΔΖ

ΔΞΟΓΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ

2.741.770,19

3.222.663,84

1.498.393,11

464.922,30

408.761,87

667.172,41

727.396,58
155.593,86
465.517,72
1.287.137,11
74.918.017,06
80.760.354,82

612.413,39
30.542,05
2.218.638,87
664.430,93
0,00
7.157.450,95

580.292,70
70.544,83
375.487,81
197.317,82
0,00
3.389.208,68

ΚΟΣΟ
ΠΩΛΖΔΩΝ

ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12.09
ΔΞΟΓΑ
ΓΗΑΘΔΖ

ΔΞΟΓΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ

2.772.203,73

3.472.022,49

1.594.348,94

462.384,12

492.235,79

737.165,63

712.967,68
173.482,39
181.567,70
1.169.551,85

645.064,93
21.411,82
2.480.651,70
652.643,95

838.360,40
39.981,81
458.351,70
199.669,19

83.444.592,97

0,00

0,00

88.916.750,44

7.764.030,68

3.867.877,67
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Ακνηβέο & έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
Κφζηνο
απνζεκάησλ
ύλνιν

Ακνηβέο & έμνδα
πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & έμνδα
ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη – ηέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
Κφζηνο απνζεκάησλ
ύλνιν

ΚΟΣΟ
ΠΩΛΖΔΩΝ

ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12.10
ΔΞΟΓΑ
ΓΗΑΘΔΖ

ΔΞΟΓΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ

1.995.887,91

2.649.996,61

1.101.448,77

396.513,43

321.031,69

596.504,85

443.602,89
110.422,59
420.809,24
839.422,25

425.189,69
15.301,04
1.673.330,85
613.563,93

549.587,50
46.807,28
333.830,04
168.899,58

62.135.270,85

0,00

0,00

66.341.929,16

5.698.413,81

2.797.078,02

ΚΟΣΟ
ΠΩΛΖΔΩΝ

ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12.09
ΔΞΟΓΑ
ΓΗΑΘΔΖ

ΔΞΟΓΑ
ΓΗΟΗΚΖΖ

2.068.365,01

2.965.267,22

1.204.847,54

424.965,26

380.302,73

648.025,09

462.225,46
134.782,10
134.423,25
766.010,18
70.665.632,12
74.656.403,38

463.000,49
9.896.,45
1.963.913,62
602.507,65
0,00
6.384.888,16

800.046,21
29.048,00
409.028,22
172.875,41
0,00
3.263.870,47

(γ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - έζνδα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010
Υξεσζηηθνί ηφθνη
Λνηπά ηξαπεδηθά έμνδα θαη
πξνκήζεηεο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Εεκηέο Παξαγψγσλ
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12
2009

2010

2009

1.919.836,70

1.290.401,30

1.648.530,14

1.186.234,33

454.514,27

494.925,91

184.950,02

178.254,35

377.180,72
2.278,36
2.753.810,05

190.448,43
0,00
1.975.775,64

363.946,38
2.278,36
2.199.704,90

161.838,62
0,00
1.526.327,30

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο:
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010
Πηζησηηθνί ηφθνη
Έζνδα ζπκκεηνρψλ &
ρξενγξάθσλ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Κέξδε παξαγψγσλ
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12
2009

2010

2009

1.561.966,26

575.152,78

1.532.225,80

561.143,38

0,00

0,00

0,00

0,00

404.662,14
0,00
1.966.628,40

430.214,57
0,00
1.005.367,35

353.405,67
0,00
1.885.631,47

346.352,71
0,00
907.496,09
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(γ) Έμνδν θφξνπ εηζνδήκαηνο
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12
Απνηέιεζκα πξν θφξσλ
(θνξνινγηθφ)
Γαπάλεο κε
αλαγλσξηδφκελεο
Έζνδα κε ππνθείκελα ζην
θφξν

1.1-31.12

2010

2009

2010

2009

(2.690.375,92)

(8.740.126,85)

(1.129.594,15)

(8.326.655,10)

806.298,72

847.250,56

700.000,00

1.737.780,17

(700.000,00)

(4.837.436,40)

(700.000,00)

(4.495.728,00)

(2.584.077,20)

(12.730.312,69)

(1.129.594,15)

(11.084.602,93)

(1.970,12)

(12.070,49)

0,00

0,00

(67.848,84)

987.068,08

(283.198,21)

768.526,96

0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

0,00

(655,62)

0,00

0,00

0,00

(165.000,00)

0,00

(150.000,00)

0,00

(368.673,84)

0,00

(368.673,84)

(69.818,96)

1.190.668,13

(283.198,21)

999.853,12

Φφξνο εηζνδήκαηνο
ηξέρνπζαο ρξήζεο
Αλαβαιιφκελε θνξνινγία
Πξφβιεςε θνξνινγίαο
αθνξ/ησλ απνζεκαηηθψλ
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ
Πξφβιεςε ελδερφκελσλ
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ
Έθηαθηε θνξνινγηθή
εηζθνξά Ν.3808/2009
Πξαγκαηηθή θνξνινγηθή
επηβάξπλζε

(δ) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / έμνδα κεηά απφ θφξνπο

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12
2010
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
ελνπνίεζεο
Απνηέιεζκα αληηζηάζκηζεο
ηακεηαθψλ ξνψλ κείνλ ηνλ
αλαινγνχληα θφξν
ύλνιν

20.

1.1-31.12
2009

2009

2010

(5.375,63)

(176.201,23)

0,00

0,00

(199.728,71)

214.973,93

(204.518,06)

213.480,87

(205.104,34)

38.772,70

(204.518,06)

213.480,87

Αλάιπζε ηωλ θεξδώλ αλά κεηνρή
ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12

1.1-31.12

2010

2009

2010

Καζαξά θέξδε αλαινγνχληα
ζηνπο κεηφρνπο

-622.297,43

-5.489.762,82

257.013,81

-4.563.873,98

Αξηζκφο κεηνρψλ

18.648.000

18.648.000

18.648.000

18.648.000

-0,0334

-0,2944

0,0138

-0,2447

Κέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή (€)

2009

Με ηελ απφ 28/07/2010 θαη αξηζκ. πξση. Κ2-7573 απφθαζε / έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζε € 18.648.000
απνηεινχκελν απφ 18.648.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο € 1 ε θάζε κηα. πλέπεηα
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απηψλ, ηα εηαηξηθά θαη ελνπνηεκέλα θέξδε / (δεκηέο) αλά κεηνρή ησλ ζπγθξηηηθψλ πεξηφδσλ
αλαπξνζαξκφζηεθαλ αλάινγα ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα.

21. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, πξνο θαη απφ ηα ζπλδεδεκέλα
κέξε, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
(α) Έζνδα
ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12
2010
Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Corus-Καιπίλεο-ίκνο
Α.Β.Δ.Δ.
Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Σαηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

2009
620.165,35

1.264.953,73

4.256.295,28

5.373.928,00

Πσιήζεηο Απνζεκάησλ ζε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

87.802,42

92.287,03

Έζνδα ελνηθίσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

422.700,00

410.400,00

0,00

12.100,00

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

4.089,44

1.761,96

Έζνδα κεηαθνξηθψλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ

2.602,00

3.278,40

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ

4.193,38

46,80

Πσιήζεσο παγίσλ ζε Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

Έζνδα επεμεξγαζίαο απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

2.091,45

3.000,90

5.399.939,32

7.161.756,82

(β) Έμνδα
ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12
2010

2009

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

749.898,73

799.805,14

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

916.737,44

763.426,29

Αγνξέο Απνζεκάησλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

756.150,50

393.222,95

651,45

38,00

0,00

40,40

Γαπάλεο επεμεξγαζίαο απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.
Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ
Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

11.185,46

2.708,39

Αγνξέο παγίσλ απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

259,00

0,00

Αγνξέο παγίσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

524,60

1.514,16

13.820,23

4.591,50

1.582,14

0,00

0,00

1.427,23

2.450.809,55

1.966.774,06

Γαπάλεο επεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
Γαπάλεο θχιαμεο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
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(γ) Απαηηήζεηο
ΔΣΑΗΡΗΑ

Απφ Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

1.1-31.12

1.1-31.12

2010

2009

1.748.225,32

2.388.330,98

27.097,45

128.631,12

Απφ Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.
Απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

0,00

0,00

Απφ Balkan Iron Group S.R.L.

160.000,00

150.000,00

Απφ Kalpinis Simos Bulgaria EOOD

710.000,00

700.000,00

Απφ Elastron Serbia Doo

0,00

0,00

2.645.322,77

3.366.962,10

(δ) Τπνρξεψζεηο
ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12

1.1-31.12

2010

2009

ε Corus-Καιπίλεο-ίκνο Α.Β.Δ.Δ.

0,00

0,00

ε Σάηα Έιαζηξνλ Α.Δ.

0,00

366.277,15

77.032,27

86.564,00

77.032,27

452.841,15

ε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

(ε) Έζνδα
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010

2009

Πσιήζεηο απνζεκάησλ ζε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

146.193,17

117.875,00

Έζνδα Δπεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

4.089,44

1.761,96

150.282,61

119.636,96

(ζη) Έμνδα
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010

2009

Αγνξέο απνζεκάησλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

929.643,90

488.329,12

Αγνξέο αλαισζίκσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

1.582,14

0,00

27.670,64

4.591,50

524,60

1.514,16

0,00

1.427,23

959.421,28

495.862,01

Γαπάλεο Δπεμεξγαζίαο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
Αγνξέο Παγίσλ απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
Γαπάλεο θχιαμεο απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.
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(δ) Απαηηήζεηο
ΟΜΗΛΟ
1.1 – 31.12

1.1-31.12

2010

2009

Απφ Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

0,00

0,00

(ε) Τπνρξεψζεηο
ΟΜΗΛΟ
1.1 – 31.12

1.1-31.12

2010

2009

ε Κέληξν Υαιχβσλ Α.Δ.Β.Δ.

106.475,10

116.489,50

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

1.1-31.12

1.1-31.12

2010
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ
ζηειερψλ
πλαιιαγέο θαη ακνηβέο ινηπψλ
ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ
Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε
ηεο δηνίθεζεο
Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε
θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

2009

2010

2009

432.500,00

429.000,00

432.500,00

429.000,00

1.152.461,22

965.890,90

603.567,33

496.785,67

185.886,22

178.404,19

185.886,22

178.404,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22. Ελδερόκελεο Τπνρξεώζεηο – Απαηηήζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ
νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. Ζ κεηξηθή Δηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2005. ε
εμέιημε βξίζθεηαη ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 2006-2007.
Ζ «CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ - ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ» έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηε ρξήζε
2007 θαη ε «ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΛΤΒΑ Α.Δ.» έρεη ειεγρζεί κέρξη θαη ηελ
ρξήζε 2006 θαη γηα ηε ρξήζε 2007 έρεη ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο πεξαίσζεο. Καηά ζπλέπεηα νη
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηηο κε ειεγρζείζεο θαη κε πεξαησζείζεο
ρξήζεηο.
Ο κηινο θαη ε εηαηξία έρνπλ ζρεκαηίζεη πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνχ επξψ
532,5 ρηι. θαη 500 ρηι. αληίζηνηρα.
Ο κηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο,
πξνκεζεπηέο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, σο εμήο:
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31.12.2010
Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε
ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο
Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε
απαηηήζεσλ απφ πειάηεο
Λνηπέο εγγπήζεηο
ύλνιν

ΟΜΗΛΟ

ΔΣΑΗΡΗΑ

21.731.887,44

15.660.856,11

1.518.000,00

1.518.000,00

1.654.541,15
24.904.428,59

0,00
17.178.856,11

23. Μεξίζκαηα
Με βάζε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα δηαλέκνπλ ζηνπο κεηφρνπο
ηνπιάρηζηνλ ην 35% ησλ θεξδψλ πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ηελ θξάηεζε ηνπ
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 30/06/2010 απνθάζηζε
ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηελ ρξήζε 2009 ιφγσ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο.

24. ηνηρεία γηα ην πξνζωπηθό
(α) Αξηζκφο πξνζσπηθνχ
Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
Μηζζσηνί
Ζκεξνκίζζηνη
ύλνιν πξνζσπηθνύ

ΔΣΑΗΡΗΑ
1.1-31.12

2010

2009

2010

2009

130
143
273

137
163
300

76
96
172

78
118
196

(β) Ακνηβέο πξνζσπηθνχ
Ο ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΟΜΗΛΟ
1.1-31.12
2010
Απνδνρέο εξγαδνκέλσλ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
Λνηπέο παξνρέο
ύλνιν

5.565.808,90
1.462.425,01
54.578,08
7.082.811,99
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1.1-31.12
2009
5.995.100,95
1.605.172,21
93.475,57
7.693.748,73

2010
4.258.158,61
1.121.306,96
37.471,66
5.416.937,23

2009
4.742.991,13
1.285.425,44
40.130,59
6.068.547,16
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25. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζωζε
Ζ ππνρξέσζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο είλαη ε αθφινπζε :
ΟΜΗΛΟ
31.12.2010
31.12.2009
Μέρξη 1 έηνο
Απφ 1 έσο 5 έηε
ύλνιν
Μείνλ κειινληηθέο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ρξεψζεηο
Σξέρνπζα αμία
ππνρξεώζεσλ
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Παξνύζα αμία
ππνρξεώζεσλ
ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο
Μέρξη 1 έηνο
Απφ 1 έσο 5 έηε
ύλνιν

ΔΣΑΗΡΗΑ
31.12.2010
31.12.2009

0,00
0,00
0,00

6.827,68
0,00
6.827,68

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

(156,16)

0,00

0,00

0,00

6.671,52

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

6.671,52
0,00
6.671,52

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26. Κξαηηθέο Επηρνξεγήζεηο
31.12.2010
ΟΜΗΛΟ
ΔΣΑΗΡΗΑ
Δπηρνξεγήζεηο επί
νινθιεξσζεηζψλ
επελδχζεσλ
Δπηρνξεγήζεηο ζηα έζνδα
ρξήζεο 2010 / 2009
Δπηρνξεγήζεηο ζηα έζνδα
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Τπόινηπν ζηα έζνδα
επόκελσλ ρξήζεσλ
Βξαρππξφζεζκν κέξνο
Μαθξνπξφζεζκν κέξνο
Λεθζείζα Πξνθαηαβνιή
Απαίηεζε Δπηρνξήγεζεο

ΟΜΗΛΟ

31.12.2009
ΔΣΑΗΡΗΑ

6.014.429,10

4.698.487,74

5.295.935,57

4.162.270,81

(276.882,77)

(215.756,48)

(220.219,11)

(168.580,74)

(335.623,29)

(268.282,77)

(115.404,18)

(99.702,03)

5.401.923,04
279.398,63
5.122.524,41
2.363.511,78
3.650.917,32

4.214.448,49
215.756,48
3.998.692,01
1.543.773,77
3.154.713,97

4.960.312,28
319.959,38
4.640.352,91
2.272.386,77
3.023.548,80

3.893.988,04
268.282,77
3.625.705,27
1.543.773,77
2.618.497,04

(α) ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. – ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ
ηηο 22/12/2006 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πεληαεηέο επελδπηηθφ πξφγξακκα πνζνχ 14,7
εθ. επξψ. Δπί ηνπ αλσηέξσ πνζνχ πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε 35%.
(β) CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ – ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. ΤΛΗΚΧΝ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ
ηηο 13/10/2008 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ λέν δηεηέο επελδπηηθφ
πξφγξακκα πνζνχ 2,43 εθ. επξψ. Δπί ηνπ πνζνχ απηνχ πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε 15%.
(γ) ΣΑΣΑ ΔΛΑΣΡΟΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΥΑΛΤΒΑ Α.Δ.
ηηο 23/07/2008 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ λέν δηεηέο επελδπηηθφ
πξφγξακκα πνζνχ 11,6 εθ. επξψ. Δπί ηνπ πνζνχ απηνχ πξνβιέπεηαη επηρνξήγεζε 25%.
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(δ) Δηζπξάμεηο έλαληη επηρνξεγήζεσλ
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ε εηαηξία ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. εηζέπξαμε πξνθαηαβνιή 1,54 εθ.€, ε νπνία
αληηζηνηρεί ζην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο επηρνξήγεζεο θάλνληαο ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα
εθάπαμ πξνθαηαβνιή. Ζ εηαηξία CORUS – ΚΑΛΠΗΝΖ – ΗΜΟ Α.Β.Δ.Δ. κέρξη ηελ 31/12/2010 έρεη
εηζπξάμεη πξνθαηαβνιή € 182.250,00 έλαληη ηεο επηρνξήγεζεο. ηηο 15/04/2009 ε εηαηξία ΣΑΣΑ
ΔΛΑΣΡΟΝ Α.Δ.Β.Δ. εηζέπξαμε πξνθαηαβνιή 1.457.226 €.
Ο αλσηέξσ επελδχζεηο πινπνηνχληαη ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο θαη ζηελ ΒΗ.ΠΔ. Θεζζαινλίθεο. Ζ
επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο
ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ζα εθαξκνζηνχλ ζην ζχλνιν ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ε Δηαηξία θαη ν
κηινο ινγηζηηθνπνηνχλ απαηηήζεηο επηρνξεγήζεσλ έλαληη νινθιεξσζεηζψλ επελδχζεσλ.
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ δαπάλεο αλαβάιινληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε
ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ φηαλ θαηαρσξείηαη θαη ε επηρνξεγνχκελε δαπάλε έηζη ψζηε λα ππάξρεη
αληηζηνίρηζε ησλ εζφδσλ κε ηε δαπάλε.

27 . πλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο
Οη ηζνηηκίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο
«BALKAN IRON GROUP SRL», απφ μέλν λφκηζκα ζε € είλαη νη εμήο:
31.12.2010
1 € = 4,2620 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο)
1 € = 4,2122 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ)
31.12.2009
1 € = 4,2363 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο)
1 € = 4,2399 RON (Ηζνηηκία ρξεζηκνπνηνχκελε ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ)

28. Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3401/2005
ΘΔΜΑ
Γ.Σ. ΥΟΛΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 9Μ 2010
Γ.Σ. ΑΝΑΝΔΧΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΛΑΜΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΗΠΧΝ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΛΑΜΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΗΠΧΝ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΛΛΧΝ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔΣΟΥΧΝ ΑΠΟ REVERSE
SPLIT ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
Γ.Σ. ΥΟΛΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 6Μ 2010
Γ.Σ. ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
(ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ)
Γ.Σ. ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ
ΠΡΟΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
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ΣΟΠΟ
ΚΑΣΑΥΩΡΗΖ
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
29/11/2010
25/10/2010
07/10/2010
06/10/2010
01/10/2010
17/09/2010
07/09/2010
27/08/2010
01/07/2010
30/06/2010
29/06/2010
07/06/2010
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www.ase.gr
Γ.Σ. ΥΟΛΗΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 3Μ 2010
Γ.Σ. ΥΟΛΗΑΜΟ ΔΣΖΗΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 2009

29.

www.elastron.gr &
www.ase.gr
www.elastron.gr &
www.ase.gr

28/05/2010
30/03/2010

Δηαζεζηκόηεηα Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ

Οη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ησλ εηαηξηψλ πνπ ελνπνηνχληαη, ε Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ε Έθζεζε
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010, έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν http://www.elastron.gr

30.

Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ
Γελ ζπλέηξεμαλ γεγνλφηα πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Αζπξφππξγνο, 22 Μαξηίνπ 2011

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΗΜΟ
Α.Γ.Σ. ΑΔ 063856

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ Γ/ΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΤΛΗΑΝΟ ΚΟΤΣΟΘΑΝΑΖ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 669589

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΒΑΗΛΖ ΜΑΝΔΖ
Α.Γ.Σ. ΑΔ 008927
ΑΡ. ΑΓΔΗΑ 0072242

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010

78

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31.12.2010

79

