
 

   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης 
   Αξία  κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία    Αξία  κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Χρήσεως 2003       Χρήσεως 2002

  Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.  Τόκοι δανείων κατασκευαστικής  περιόδου 119.170,52 95.336,42 23.834,10 119.170,52 0,00 119.170,52  Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
4.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.611.272,16 1.109.078,49 502.193,67 1.470.092,48 179.377,87 1.290.714,61    (Μετοχές κοινές    29.292.096 χ 0,30= 8.787.628,80)

1.730.442,68 # 1.204.414,91 526.027,77 1.589.263,00 179.377,87 1.409.885,13    (Μετοχές  προνομ.  3.812.930 χ 0,30= 1.143.879,00)
1. Καταβλημένο 9.931.507,80 15.890.412,48

  Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 Ι . Ασώματες ακινητοποιήσεις
 1.  Έξοδα ερευνών και Αναπτύξεως 288.703,70 230.962,96 57.740,74 288.703,70 36.000,00 252.703,70 9.931.507,80 15.890.412,48

288.703,70 # 230.962,96 57.740,74 288.703,70 36.000,00 252.703,70 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το  άρτιο 2.231.969,22 2.231.969,22
  ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις  
  1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 1.587.162,81 0,00 1.587.162,81 1.587.162,81 0,00 1.587.162,81 ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/μογής - Επιχορηγήσεις  επενδύσεων 
  3.  Κτίρια και Τεχνικά έργα 5.544.227,15 3.720.586,80 1.823.640,35 5.539.101,65 3.161.494,11 2.377.607,54  1.   Διαφορές από αναπρ/γη αξίας συμμετοχών  και χρ/φων  33.752,01 33.752,01
  4.  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/γικός εξ. 5.637.892,55 4.036.835,89 1.601.056,66 5.638.081,35 2.440.419,07 3.197.662,28  2.   Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ. στοιχείων 1.630.374,37 1.630.374,37
  5.  Μεταφορικά μέσα 14.336,60 5.869,91 8.466,69 19.911,99 7.869,53 12.042,46  2α  Διαφορά  από  μετατροπή  του Μετοχικού Κεφαλ.σε ΕΥΡΩ 139.900,92 139.900,92
  6.  Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 358.520,77 242.838,33 115.682,44 316.758,44 155.382,37 161.376,07  3.   Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 182.597,21 182.597,21

13.142.139,88 # 8.006.130,93 5.136.008,95 13.101.016,24 5.765.165,08 7.335.851,16 1.986.624,51 1.986.624,51
  IV. Αποθεματικά κεφάλαια

Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ ) 13.430.843,58 # 8.237.093,89 5.193.749,69 13.389.719,94 5.801.165,08 7.588.554,86  1.  Τακτικό αποθεματικό 99.185,00 99.185,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις  3.  Ειδικά αποθεματικά 117.388,11 117.388,11
 1.  Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις  4.  Έκτακτο αποθεματικό  70.248,82 70.248,82
 2.  Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 539.481,57 539.481,57  5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 265.549,69 265.549,69
 7.  Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις 23.984,07 26.748,52 552.371,62 552.371,62

563.465,64 566.230,09 V.Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 5.757.215,33 8.154.784,95 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -2.992.025,94 -2.046.116,56

Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων -7.453.338,89 -8.306.127,01
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο ζημιών -340.000,00
Ι. Αποθέματα -10.445.364,83 -10.692.243,57
1.  Εμπορεύματα 676.422,83 715.443,77
2.  Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα 777.260,21 1.247.472,97 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 4.257.108,32 9.969.134,26
3.  Παραγωγή σε εξέλιξη 334.368,66 362.319,02 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
4.  Πρώτες και βοηθητικές υλες-Αναλ/μα υλικά-Αντ/κά & είδη συσκ. 520.749,61 487.278,99 1. Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού 335.000,00
5.  Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 83.215,06 8.938,50   2.  Λοιπές προβλέψεις 308.693,91 40.356,91

2.392.016,37 2.821.453,25 643.693,91 40.356,91
ΙΙ.  Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  1.   Πελάτες 860.858,49 882.924,56 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
      Μείον: Προβλέψεις 165.000,00 695.858,49   1.   Προμηθευτές  438.554,34 571.640,01
  2.   Γραμμάτια εισπρακτέα 768,14 0,00   2.   Γραμμάτια πληρωτέα 737.257,15 835.605,01
  3.   Γραμμάτια σε καθυστέρηση 4.629,60 4.629,60   2α  Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 40.000,00 0,00
  3α. Επιταγές εισπρακτέες   3.   Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων 2.336.557,45 1.788.324,76
                         -  Στο Χαρτοφυλακιο 547.637,24 441.527,18   4.   Προκαταβολές πελατών 1.539.251,80 1.132.612,71
                         -  Στις Τραπεζες σε Εγγύηση 1.110.660,40 1.658.297,64 817.931,08 1.259.458,26   5.   Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 388.278,46 201.003,13
  3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 80.756,32 87.271,59   6.   Ασφαλιστικοί οργανισμοί 111.273,65 119.772,62

0,00 10.   Μερίσματα πληρωτέα  0,00 4.484,32
  9.  Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση 0,00 6.537,02 11α  Πιστωτές διάφοροι 976.706,01 295.580,60
10.  Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες κ' χρεώστες 136.723,19 80.597,20 6.567.878,86 4.949.023,16
      Μείον: Προβλέψεις 85.000,00 51.723,19 30.000,00 50.597,20  Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ ) 6.567.878,86 4.949.023,16
11.  Χρεώστες διάφοροι 171.112,27 153.733,48
12.  Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 18.055,52 37.862,29

2.681.201,17 2.483.014,00
ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.  Μετοχές 473,95 473,95

 
1. Ταμείο 23.123,65 29.368,27
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 107.945,48 92.799,31

131.069,13 122.167,58
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού  ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV )  5.204.760,62 5.427.108,78

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων  11.246,91 4.000,30  1.  Έσοδα επομένων χρήσεων 
3. Λοιποί μεταβατικοί  λ/σμοί  ενεργητικού 0,00 6.261,04  2.  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 30.569,54 43.525,87

11.246,91 10.261,34 30.569,54 43.525,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ( Β+Γ+Δ+Ε ) 11.499.250,63 15.002.040,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 11.499.250,63 15.002.040,20

0,00 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 5.002,71  1.  Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 0,00 5.002,71
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί  εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 0,00 31.993,62  2.  Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ/σεων και εμπραγμάτων Ασφαλειών 0,00 31.993,62

0,00 36.996,33 0,00 36.996,33

ΒΙΟΣΩΛ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) 
- 63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101. 



               ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης 

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2003 Ποσά  προηγούμενης χρήσεως 2002 Χρήσεως 2003       Χρήσεως 2002
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) 8.238.046,68 6.794.493,26 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Ζημίες) -2.697.636,83 -2.039.144,00
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων 7.502.900,00 6.131.878,51 (+) Υπολοιπο Ζημιων Προηγουμένων Χρήσεων -7.453.338,89 -8.306.127,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 735.146,68 662.614,75 (+) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου -263.883,25 0,00
ΠΛΕΟΝ :Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 71.694,63 41.762,15 ΣΥΝΟΛΟ : -10.414.858,97 -10.345.271,01
Σύνολο : 806.841,31 704.376,90
ΜΕΙΟΝ : ΠΛΕΟΝ: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -30.505,86 -6.972,56
1 . Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 863.548,22 978.461,00 Ζημίες χρήσεως εις νέο -10.445.364,83 -10.352.243,57
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - ανάπτυξης 0,00 11.691,78
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.129.119,75 1.992.667,97 1.199.925,60 2.190.078,38
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.185.826,66 -1.485.701,48
 ΠΛΕΟΝ :
1. Έσοδα συμμετοχών 0,00 8,79
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή  έσοδα 585,15 4.732,88

585,15 4.741,67
Μείον :  3. Χρεωστικοί τόκοι και  συναφή έξοδα    195.156,55 -194.571,40 172.109,75 -167.368,08
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -1.380.398,06 -1.653.069,56
II.ΠΛΕΟΝ : Eκτακτα Αποτελέσματα Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03:
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 40.568,74 2.558,30 282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θερμανσης 2.821.820,42
2. Έκτακτα κέρδη 0,00 4,88 287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 127.698,60
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 12.000,00 0,00 292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.495.593,10

52.568,74 2.563,18 515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 3.792.934,56
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 82.592,09 2.530,97 8.238.046,68
            2. Έκτακτες ζημιές 1.139,15 0,00 Επί  των  συνολικών  πωλήσεών   μας  ποσοστό  6,5% , αφορά  πωλήσεις  μας   
            3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 20.327,69 5.199,68  προς τη  συγγενή εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. 
            4. Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού 125.000,00
            5. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 492.000,00 721.058,93 -668.490,19 30.000,00 37.730,65 -35.167,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -2.048.888,25 -1.688.237,03
MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 954.366,84 781.801,59
               Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 305.618,26 430.894,62
               Aποσβέσεις  μη διενεργηθείσες στις προηγ. Χρήσεις # 648.748,58 648.748,58 350.906,97 350.906,97
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως (ζημία)  προ φόρων -2.697.636,83 -2.039.144,00

ΑΘΗΝΑ,  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

O Πρόεδρος του Ο Αντιπρόεδρος  και Η ΠροΪσταμένη Οικονομικών 
Διοικητικού  Συμβουλίου  Διευθύνων Σύμβουλος & Διοικητικών Υπηρεσιών

Αντώνης Π.Σβορώνος Διονύσιος Ν.Σβορώνος Παναγιώτα Κόλλια
Α.Δ.Τ   Σ 105886 Α.Δ.Τ.  Ρ 518363    Α.Δ.Τ. Φ 016059
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ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ  
 
 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.»

 
Το παρόν Προσάρτημα έχει συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου στα 

πλαίσια της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και την διευκόλυνση των 
υποψηφίων επενδυτών, με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.809/2004 της Επιτροπής της 
29ης Απριλίου 2004. Αποτελεί συμπληρωματική έκδοση του αρχικού Προσαρτήματος των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2003 όπως αυτό εγκρίθηκε με 
την υπ’αριθμ. 278/20.2.06 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.. 
Στην συμπληρωμένη έκδοση παρέχονται επεξηγηματικές πληροφορίες οι οποίες κρίνονται 
αναγκαίες για την πληρέστερη παρουσία των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Μετά την παράθεση των επεξηγηματικών σημειώσεων παρατίθενται οι βασικές 
λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρία πλέον αυτών που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 
στο υπόδειγμα του Προσαρτήματος με βάση τις διατάξεις το Κωδ.Νόμου 2190/1920. 

 
 1.   Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων . 
       *********************************************************************** 
       Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. 
       ***************************************************************************** 
 
α)     Άρθρο 42 α @ 3 :  Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των  

  ετησίων  οικονομικών  καταστάσεων,    που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση 
  με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη  της  @  2  
  του άρθρου αυτού. 

Δεν έγινε 
 

( β )   Άρθρο  42 β  @ 1 :  Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και  
 μορφής  εμφανίσεως  του  Ισολογισμού  και  του  λογαριασμού " αποτελέσματα  
 χρήσεως ". 

 Δεν έγινε
 
( γ ) Άρθρο 42 β  @ 2 :  Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου    

  σχετιζόμενου   με  περισσοτέρους υποχρεωτικούς  λογαριασμούς. 
 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
 
( δ ) Άρθρο 42 β  @ 3 :  Προσαρμογή στην δομή  και στους  τίτλους των λογαριασμών  

  με  αραβική    αρίθμηση,     όταν    η    ειδική   φύση  της επιχειρήσεως το απαιτεί.  
 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
 
( ε ) Άρθρο  42 β  @ 4 :  Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν 

  σε αραβικούς αριθμούς ,     για  τις   οποίες   ( συμπτύξεις ) συντρέχουν οι   
  προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής . 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση



 
2 

 
( στ ) Άρθρο  42 β  @ 5 :  Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να  

  καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα  με  τα  αντίστοιχα κονδύλια της παρούσης          
  χρήσεως .  
      Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 
         ************************************** 
( α ) Άρθρο  43 α  @ 1-α: Mέθοδοι  αποτιμήσεως   των   περιουσιακών στοιχείων και 

  υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις 
         τους.   
( 1 )  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως  ή  του 

 κόστους  ιδιοκατασκευής  τους   ή  της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους την 
31/12/2000 με βάση τον νόμο 2065/92,  η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον 
Νόμο αποσβέσεις.   
 Στις 31/12/02 πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
Ν.3091/2002, αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων στην αντικειμενική τους αξία.  
Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρία 000διενήργησε αποσβέσεις χρησιμοποιώντας 
τους κατώτερους συντελεστές που προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003. 

 
 ( 2 ) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτιμήσεως . 
 
 ( 3 ) Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην συνολικά χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής       
         κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους . Ως τρέχουσα τιμή για τις μετοχές Α.Ε. 
         που δεν είναι εισαγμένη στο χρηματιστήριο, λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία 
         τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό της, ο 
         ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι μετοχές εταιρειών 
         που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους,  
         συνολικού ποσού 473,95 €, λόγω της μη ουσιώδους σημασίας του ποσού αυτού. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ   
Εταιρία Μετοχές Αξία κτήσης 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 40.000 539.481,57 €
   
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.   

Εταιρία Μετοχές Αξία κτήσης 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 61 303,74 € 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10 170,21 €
ΣΥΝΟΛΟ  473,95 €

 
( 4 )  Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα ( εμπορεύματα, πρώτες ύλες,   

  αναλώσιμα κ.λ.π. ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της  
  τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους .  
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( 5 ) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα εκτός από τα υπολείμματα και  
         τα υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του 
         κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους  
         αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την  
         καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. 
 
( 6 ) Τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεως τους, μειωμένη με 
         τα προβλεπόμενα έξοδα πωλήσεως. 
 
( 7 ) Η μέση τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο της μέσης 

  μηνιαίας τιμής, η οποία ακολουθείται πάγια. 
 
( β ) Άρθρο  43 α  @ 1-α :  Βάσεις μετατροπής  σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων   

 εκφρασμένων  σε  ξένο  νόμισμα  ( Ξ . Ν .)  και λογιστικός χειρισμός των    
 συναλλαγματικών διαφορών. 

 
( 1 ) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη      

τιμή του Ξ.Ν της 31/12/2003  και προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές      
πιστωτικές 36.693,91 € που  μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό "Λοιπές Προβλέψεις 
" του Ισολογισμού. 

( γ ) Άρθρο  43  @ 2 :  Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές 
         αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.  
         Δεν έγινε 
 
( δ ) Άρθρο 43 @ 7-β :  Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του   

  κόστους παραγωγής των αποθεμάτων  ή των κινητών αξιών. 
 Δεν έγινε 
    
( ε) Άρθρο 43 @ 7-γ :  Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

  αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον 
         είναι αξιόλογη. 
 Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά 
 
( στ ) Άρθρο 43  @ 9 :  Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με  

  βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών   
  στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές    
  αναπροσαρμογής" . 

(1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων  της Εταιρίας, με βάσει του 
Ν.2065/1992, πραγματοποιήθηκε στη Χρήση 2000. 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3091/2002 στις 31/12/2002, πραγματοποιήθηκε 
αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των Ιδιοχρησημοποιημένων κτιρίων 
στην αντικειμενική τους αξία.  

(3) Στην κλειόμενη χρήση δεν πραγματοποιήθηκε αναπροσαρμογή. 
 
@ 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. 
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******************************************************** 
( α ) Άρθρο  42 ε   @   8  :  Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως  

  (πολυετούς αποσβέσεως ) . 

 Αξία  31/12/02   

Μεταβολές-
Κτήσεις, 
βελτιώσεις   

Πώληση 
31/12/03   Αξία 31/12/03 

Περιγραφή Παγίου        

  Β.Έξοδα εγκαταστάσεως         

3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου  119.170,52      119.170,52

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.470.092,48  141.179,68    1.611.272,16
      

 1.589.263,00  141.179,68    1.730.442,68

Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις        

1.Εξοδα ερευνών και Αναπτύξεως 288.703,70       288.703,70
        

ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις          

  1. Γήπεδα - Οικόπεδα 1.587.162,81      1.587.162,81

  2. Κτίρια και Τεχνικά έργα 5.539.101,65  5.125,50    5.544.227,15

 3. Μηχανήματα-
Τεχν.εγκαταστάσεις 5.638.081,35  719,00  907,80  5.637.892,55

  4. Μεταφορικά μέσα  19.911,99   5.575,39  14.336,60

  5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 316.758,44  41.762,33     358.520,77

        

 13.101.016,24  47.606,83  6.483,19  13.142.139,88

Γ1+Γ2 13.389.719,94  47.606,83  6.483,19  13.430.843,58

     

Β+Γ 14.978.982,94  188.786,51  6.483,19  15.161.286,26

        
        

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ        

Περιγραφή Παγίου        

 

Συνολικές 
Αποσβέσεις 

31/12/02  
Αποσβέσεις 

31/12/03  

Αποσβέσεις που 
έπρεπε να γίνουν 
σε προηγ.χρησεις  

Συνολικές 
Αποσβέσεις 

31/12/03 

  Β.Έξοδα 
εγκαταστάσεως         
3. Τόκοι δανείων 
κατασκ. περιόδου      95.336,42  95.336,42
4. Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως 179.377,87  360.000,00  569.700,62  1.109.078,49
 179.377,87  360.000,00  665.037,04  1.204.414,91
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ΓΙ.Ασώματες 
ακινητοποιήσεις        
 1. Έξοδα ερευνών 
και Αναπτύξεως 36.000,00    194.962,96  230.962,96
 36.000,00   194.962,96  230.962,96
ΓΙΙ.Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις          
  1.Γήπεδα - 

Οικόπεδα        
  2.Κτίρια & Τεχνικά 

έργα 
3.161.494,1

1  145.942,69  413.150,00  3.720.586,80
  3.Μηχανήματα-

Τεχν.εγκατ\σεις 
2.440.419,0

7  423.916,82  1.172.500,00  4.036.835,89
  4.Μεταφορικά 

μέσα  7.869,53  1.401,37    5.869,91
      Αποσβέσεις   

πωληθέντων   (3.400,99)  0,00  
 5. Επιπλα  & 

λοιπός 
εξοπλισμός 155.382,47  23.105,86  64.350,00  242.838,33

 
5.765.165,1

8  590.965,75  1.650.000,00  8.006.130,93

Γ1+Γ2 
5.801.165,1

8  590.965,75  1.844.962,96  8.237.093,89

            

Β+Γ 
5.980.543,0

5  950.965,75  2.510.000,00  9.441.508,80
 
Οι «Αποσβέσεις που έπρεπε να γίνουν σε προηγούμενες χρήσεις» αφορούν 

αποσβέσεις ασωμάτων ακινητοποιήσεων και ενσωμάτων παγίων, τις οποίες η Εταιρία από 
τις χρήσεις 1992 – 1999 δεν πραγματοποιούσε. Το ποσό των ανωτέρω αποσβέσεων έχει 
βαρύνει τα Αποτελέσματα Προηγούμενων Χρήσεων.    

 
 ( β ) Άρθρο 43  @ 5-δ :  Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων. 
 Δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 2003 πρόσθετες Αποσβέσεις
 
 
( γ ) Άρθρο 43  @ 5-ε :  Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων στοιχείων 
 Δεν σχηματίσθηκαν
 
 
( δ ) Άρθρο 43  @ 3-ε :  Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων    

  εγκαταστάσεως ( πολυετούς αποσβέσεως ) που αφορούν την χρήση . 
 
 
( α )   ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
hΠρογράμματα Η\Υ 4.252,50 € 

hΈξοδα αυξήσεως Κεφαλαίου 136.927,18 € 

    Σύνολο 141.179,68 € 
 
( ε ) Άρθρο  43  @ 3-γ :   Το ποσό και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών  
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 διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή ( δόσεων )  
 και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων  ή πιστώσεων,    
 χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων . 

 Δεν υπάρχουν
 
( στ ) Άρθρο  43  @ 4 εδαφ.α'   και  β' :  Aνάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων  
       "’Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως " , " Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής  
 ιδιοκτησίας " και " Υπεραξία επιχειρήσεως ( GOODWILL ) " . 
   

Δεν έγιναν μεταβολές 
 
@ 4 . Συμμετοχές 
********************* 
( α )   Άρθρο  43  @ 1-β :   συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 
 

α ) Συνδεμένες επιχειρήσεις
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΥΜ/ΧΗ % ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦ. 
31/12/2002 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. ΤΑΥΡΟΣ 24,9% 539.481,57 2.141.461,78 
 
Η ανωτέρω δεν ελέγχεται από ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. 
 
   

( β ) Άρθρο  43 α  @  1-ιε :   Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  στις  
  οποίες  περιλαμβάνονται   και  οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 
 
 
 
@.5.Αποθέματα 
******************** 
( α ) Άρθρο  43 α  @1-ια :  Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους   

  κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 , για λόγους φορολογικούς . 
 Δεν έγινε παρέκκλιση           
 
 
( β ) Άρθρο 43 α @ 1-ι :   Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων   

  ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται . 
 Δεν υπάρχουν
 
@ 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
********************************* 
( α ) Άρθρο 43 α  @ 1-δ :  Κατηγορίες μετοχών , στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό  

  κεφάλαιο . 
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Οι Β’ Επαναληπτικές Έκτακτες  Γενικές Συνελεύσεις της 22/10/2003 μεταξύ άλλων 
αποφάσισαν τα εξής: 

α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής από 0,48€ ανά μετοχή σε 0,30€ ανά μετοχή, και 

β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση 19.863.016 νέων κοινών 
μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ ανά μετοχή. 

Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.2003 έχει ως εξής: 
Ι)Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο:  

Είδος μετοχών Αριθμός μετοχών Ονομαστική Αξία (€) Αξία μετοχών (€) 
Μετοχές 31/12/03       
-  Κοινές                    29.292.096 0,30 8.787.628,80
-  Προνομιούχες         3.812.930 0,30 1.143.879,00
Σύνολο 33.105.026 9.931.507,80

 
ΙΙ)Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο:
Είδος μετοχών Αριθμός μετοχών Ονομαστική Αξία (€) Αξία μετοχών (€) 

Μετοχές 31/12/03       
-  Κοινές                    19.863.016 0,30 5.958.904,80

 
Η προβλέπόμενη αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη 

χρήση 2004. Σχετική έγκριση δόθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου (ΦΕΚ 12163/14.11.03) 
και από το Χ.Α. με την υπ’ αριθμ. 7154/20.2.04 απόφασή του. 

 
( β )   Άρθρο  43 α  @  1-γ :  Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για 
αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου . 
 
Δεν έγινε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
 ( γ ) Άρθρο 43 α  @ 1-ε  και  42 ε  @  10 :  Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε  

  αυτούς δικαίωμα . 
 Δεν εκδόθηκεν μέσα στην κλειόμενη χρήση. 
 
( δ ) Άρθρο  43 α @  1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση . 
 Δεν αποκτήθηκαν
 
 
@ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις  
***************************************** 
( α ) Άρθρο  42 ε  @   14   εδαφ. δ :  Ανάλυση του λογαριασμού " Λοιπές προβλέψεις " 

  αν το ποσό του είναι σημαντικό. 
 1.Προβλέψεις για Συναλλαγματικές διαφορές από : 
   Αποτίμηση Δανείων σε Ξ.Ν.    36.628,10 
   Αποτίμηση Υποσχετικών σε Ξ.Ν.          65,81
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                                  36.693,91 
         2.Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων :                        272.000,00 
      Σύνολο                            308.693,91 

 
 
( β ) Άρθρο  43 α  @  1-ζ :  Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν 

  εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. 
 Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις          

  για συνδεμένες επιχειρήσεις . 
 Δεν υπάρχουν
 
( γ ) Άρθρο  43 α  @  1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών  φόρων και ποσά  

  φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των   
  προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις  
  προβλέψεις . 

Στην τρέχουσα Χρήση περατώθηκε ο φορολογικός Έλεγχος των Χρήσεων 1992 -
1997. Από τον έλεγχο καταλογίσθηκε οριστικά το ποσό των 249.706 € από 
Φόρους Λογιστικών Διαφορών και των αντιστοίχων προσαυξήσεων, με το οποίο 
ποσό θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της Χρήσης 2003. 

 
( δ ) Άρθρο  43 α  @ 1-στ :  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη . 
 Δεν υπάρχουν
 
( ε ) Άρθρο  43 α  @ 1-στ  :  Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες . 
 Δεν υπάρχουν
 
@ 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί 
*********************************** 
 Άρθρο 42 ε  @ 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών 
 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα " και  " Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" . 
 
  
β) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  

Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής                   5.616,98 € 
Ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού              2.078,18 € 
Τηλεπικοινωνίες   8.138,03 € 
Έξοδα διακ\σμων Εισαγωγών 3.280,00 € 
ΔΙΑΦΟΡΑ 2.403,41 € 
Τόκοι FBB 2.039,78 € 
ΕΤΒΑ Β’ εξαμήνου 2003 3.000,00 € 
Τόκοι Κύπρου 4.013,16 € 
Σύνολο 30.569,54 € 
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   @ 9. Λογαριασμοί τάξεως 
   ****************************** 

 Άρθρο  42 ε  @ 11 :  Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που 
 δεν  καλύπτεται  η  υποχρέωση  αυτή  από  τις  πληροφορίες  της επόμενης. 
Δεν υπάρχουν
 
 

   @ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 
   *********************************************************************** 

       - Άρθρο  42 ε  @  9 :  Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν  
  από την εταιρεία. 

Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίσταται  προσημείωση υποθήκης ύψους 
1.920.000 ΕΥΡΩ υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων 
την 31.12.03 ανέρχεται σε 1.543.601,63 ΕΥΡΩ 

 
 

    @ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
   ******************************************************************************* 

( α ) Άρθρο 43α @ 1-1γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της  
  εταιρείας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Αμοιβές  μελών Δ.Σ σε € 165.801,49 € 
Αμοιβές λοιπών στελεχών σε €    225.640,13 € 
Σύνολο 391.441,62 € 

                                                           
( β ) Άρθρο 43 α @ 1-ιγ : υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για  

  βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και 
  διευθύνσεως της εταιρείας. 

 Δεν υπάρχουν
 
( γ ) Άρθρο 43 α  @ 1-ιδ :  Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα   

  διοικήσεως ( μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές ). 
 Δεν υπάρχουν
@ 12.Αποτελέσματα Χρήσεως 
************************************* 
( α ) Άρθρο  43 α @ 1-η : Κύκλος εργασιών  κατά  κατηγορίες δραστηριότητος και  

  γεωγραφικές αγορές.  ( Ο κύκλος  εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο  
  άρθρο  42 ε  @  15  εδαφ. α' )   

 Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία δραστηριότητας έχει ως εξής : 
  

Βιομηχανική δραστηριότητα  : 4.445.112,11 € 
Εμπορική δραστηριότητα:    3.792.934,57 € 
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Σύνολο 8.238.046,68 € 
 
 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
(ποσά σε χιλ.€) 

ΑΤΤΙΚΗ 4.934,20 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 200,52 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 452,62 

ΗΠΕΙΡΟΣ 340,00 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 108,05 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 689,52 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 63,30 

ΘΡΑΚΗ 88,43 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 370,06 

ΚΡΗΤΗ 315,95 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 101,79 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ 176,89 

ΕΥΒΟΙΑ 147,18 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 68,65 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 86,49 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 94,40 

ΣΥΝΟΛΑ 8.238,05 

                                            
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε χιλ.€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Θέρμανση Κλιματισμός Λοιπά 
Συνολικά 
ποσά 

Πωλήσεις 5.919 1.953 366 8.238
Μείον κόστος πωληθέντων (5.237) (2.031) (235) (7.503)
Μικτό κέρδος 682 (78) 131 735
 Άλλα έσοδα περιόδου   72
   
Δαπάνες Διάθεσης  811 267 51 (1.129)
Λειτουργικές δαπάνες ( Διοίκησης)   (863)
Άλλα  λειτουργικά  έξοδα -έσοδα   (669)
Αποσβέσεις μη διενεργ. σε προηγ.χρήσεις   (649)
Λειτουργικό αποτέλεσμα   (2.503)
Χρηματοοικονομικό κόστος   (195)
Αποτελέσματα προ φόρων   (2.698)
Φόροι εισοδήματος   (294)
Αποτελέσματα μετά φόρων   (2.992)

 
 

    Συνολικά 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέρμανση Κλιματισμός Λοιπά ποσά 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 378 125 23 526
Ενσώματα πάγια 3.732 1.231 231 5.194
Αποθέματα 1.417 639 253 2.309
Συμμετοχές 405 134 - 539
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  
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Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία   132
Υποχρεώσεις (3.525) (1.163) (218) (4.906)
Μη κατανεμόμενες  υποχρεώσεις  (2.336)
Καθαρό σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.418 1.630 413 4.257

 
 
   Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03 : 

282.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 2.821.820,42 € 
287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 127.698,60 € 
292.3 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής 

χρήσης        1.495.593,10 € 
514.4 Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού  

και συναφών ειδών 3.792.934,56 € 
 

( β ) Άρθρο  43 α  @ 1-β  :   Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια  της  
  χρήσεως  προσωπικού   κατά  κατηγορίες  αυτού,    με  το συνολικό     κόστος  
  τους.  Διευκρινίζεται ότι,  στο " Διοικητικό ( υπαλληλικό ) προσωπικό "          
  περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατικό          
  προσωπικό " οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 
( 1 ) Μέσος όρος προσωπικού άτομα  102 
( 2 ) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :   
 Διοικητικό (υπαλληλικό)  άτομα  39 
 Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα  63 
 Συνολικά άτομα   102 
    
( 3 ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   
 Διοικητικού ( υπαλληλικού ) προσωπικού                 
 Μισθοί         € 1.139.382,77 
 Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και βοηθήματα          € 284.897,17 
 Σύνολο € 1.424.279,94 
    
 Εργατικού προσωπικού   
 -   Ημερομίσθια € 908.305,37 
 -   Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα € 282.272,92 
 Σύνολο     € 1.190.578,29 
 Γενικό Σύνολο € 2.614.858,23 

  
Στις ανωτέρω αμοιβές και έξοδα προσωπικού περιλαμβάνονται και οι αμοιβές (μισθοί) 

της Διοίκησης που αναφέρονται στην ανωτέρω Παράγραφο 11 α. 
 
 
( γ ) Άρθρο  42ε @  15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων  

  ( δηλαδή των λογαριασμών " Έκτακτα και ανόργανα έξοδα " και " Έκτακτα και  
  ανόργανα έσοδα " ) 
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( 1 ) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις   351,08 € 
Συναλλαγματικές διαφορές 233,52 € 
Απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων       81.976,62  
Διάφορα   30,87  
Σύνολο 82.592,09 € 

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   
Συναλλαγματικές διαφορές 40.568,66 € 
Διάφορα 0,08 € 
Σύνολο 40.568,74 € 

 

 
 
( δ ) Άρθρο 42 ε @ 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών  Έσοδα προηγούμενων   

  χρήσεων " , " Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων " και " Έξοδα  
  προηγουμένων χρήσεων " . 

 

 

(1) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων  
Φόροι –τέλη προηγουμένων χρήσεων 19.811,60 € 
Διάφορα 516,09 € 
Σύνολο 20.327,69 € 

                         
 

@13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή 
της αρχής της πιστής εικόνας. 

(δ) Άρθρο  43 α@1-ιζ :Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις ΄η που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των 
τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.  

Διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του ΚΝ2190/1920 και τις σχετικές παραγράφους 
της Σ.Σ.Ε. που έχει υπογραφεί μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης της Εταιρίας. Το 
ύψος της πρόβλεψης για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 125.000€ ενώ σωρρευτικά ανέρχεται 
στο ποσό των 335.000€. Η διαφορά 210.000€ βαρύνει τα αποτελέσματα Προηγούμενων 
Χρήσεων. 

 
 

Παράθεση σημαντικών Λογιστικών Αρχών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων, τον καθορισμό των ετήσιων αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης είναι 
οι εξής: 

1. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

 Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 
προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός 
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τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 Η  Εταιρεία  έχει  δραστηριότητα  στην  παραγωγή και διάθεση  θερμαντικών  σωμάτων 
(καλοριφέρ), κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και λοιπών προϊόντων κλιματισμού, την  
παραγωγή  και  εμπορία  λοιπών  ειδών  σχετικών  με  τη θέρμανση  και  τον κλιματισμό  
καθώς  και  την  παραγωγή  νεροχυτών,  η οποία  έχει  συρρικνωθεί.  
 

2. Ενσώματα Πάγια 
 

Το κόστος των Ενσώματων Παγίων καταχωρείται στο κόστος κτήσης μείον τις 
σωρρευμένες αποσβέσεις, τις προβλέψεις υποτίμησης πλέον τις από τον Νόμο 
υποχρεωτικές αναπροσαρμογές. 

Οι Αποσβέσεις υπολογίζονται με την μέθοδο της Σταθερής Απόσβεσης με βάση το 
κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: 

   
Οικόπεδα 0 
Κτίρια 20 έτη 
Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα 9 έτη 
Εξοπλισμός 6,5 έτη 

 
 
      
 
 
3. Άΰλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι  

δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν   την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού   
πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται   ως κεφαλαιουχική δαπάνη  και 
προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 
σταθερή μέθοδο, και αποσβένεται σε 5 χρόνια . 

Οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα όταν γίνονται. Κόστη που 
αναλαμβάνονται για προγράμματα ανάπτυξης (σχετιζόμενα με τον σχεδιασμό και τον 
έλεγχο νέων ή βελτιωμένων προϊόντων), καταχωρούνται ως άϋλα  περουσιακά στοιχεία 
όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορική 
και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

Τα κόστη ανάπτυξης με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν, 
αποσβένονται από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος με τη σταθερή 
μέθοδο και μέσα σε μία περίοδο που δεν ξεπερνά τα 5 έτη. 

 
4. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως ή 

παραγωγής τους και   της καθαρής ρευστοποιήσιμής  τους αξίας. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία  είναι  η  εκτιμώμενη  τιμή πώλησης, μειωμένη των τυχόν άμεσων 
εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται 
µε τη μέθοδο του σταθµικού µέσου κόστους και περιλαµβάνει τις άμεσες δαπάνες 
απόκτησης των αποθεµάτων. Το  κόστος των  ετοίμων  προϊόντων και ημιτελών  
αποθεμάτων  περιλαμβάνει  τις δαπάνες  παραγωγής τους  (κόστος υλικών, το άμεσο 
εργατικό κόστος και αναλογία του  γενικού κόστους  παραγωγής). Το κόστος δανεισμού δεν 
περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 

 
5. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία 

συμπίπτει με την ονομαστική αξία. 
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6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής  ρευστοποιησιμότητας  
και χαμηλού  ρίσκου. 

 
 
7. Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα μετατρέπονται σε Ευρώ µε  

τη  συναλλαγµατική   ισοτιµία  που  ισχύει  κατά  την  ημεροµηνία  της συναλλαγής.  Κατά  
την  ηµεροµηνία του  ισολογισµού,  τα  νοµισµατικά  περιουσιακά  στοιχεία  και  οι 
υποχρεώσεις,  που  είναι  εκπεφρασµένες σε  ξένα   νοµίσµατα ,  μετατρέπονται  σε  Ευρώ  
µε  τη  συναλλαγµατική   ισοτιµία  που ισχύει κατά την ηµεροµηνία  αυτή 

 
 
8. Δανεισμός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 

κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 
 
 
9. Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, 

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλεμένες. 
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλεμένο 
κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή.  

 
 
10. Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις  δηµιουργούνται  όταν η  Εταιρεία έχει  νοµική  ή  τεκµαιρόµενη  

υποχρέωση,  ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι  θα απαιτηθεί  
εκροή  οικονοµικού οφέλους για την  τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 
 
 
11. Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακατωμένους φόρους,  εκπτώσεις και επιστροφές. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα   αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη.  
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(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου.  
 
(γ) Έσοδα από δικαιώματα. 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλεμένου, σύμφωνα με την ουσία 

των σχετικών συμβάσεων. 
 
(δ) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, 

δηλαδή όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί. 
 
 
12. Αυτοτέλεια των χρήσεων 
 
Για την οριοθέτηση των χρήσεων χρησιμοποιούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί 

Ενεργητικού και Παθητικού. Η Εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδά της σε 
δεδουλευμένη βάση.  

 
 
 
 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2006 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
 

Αντώνης Π.Σβορώνος 
Α.Δ.Τ   Σ 105886 

Ο Αντιπρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

Διονύσιος Ν.Σβορώνος 
Α.Δ.Τ.  Ρ 518363 

Η Προϊσταμένη Οικονομικών 
& Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
 

Παναγιώτα Χ. Κόλλια 
Α.Δ.Τ. Φ 016059 

Α.Α.Ο.Ε.Ε 0000889 / Α’ τάξης 
 
 
 

 
                    



 

   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2003 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης
   Αξία  κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία    Αξία  κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Χρήσεως 2004 Χρήσεως 2003

  Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.  Τόκοι δανείων κατασκευαστικής  περιόδου 119.170,52 119.170,52 0,00 119.170,52 95.336,42 23.834,10  Ι. Κεφάλαιο μετοχικό
4.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.891.599,28 1.447.050,25 444.549,03 1.611.272,16 1.109.078,49 502.193,67    (Μετοχές κοινές    41.883.586 χ 0,30= 12.565.075,80)

2.010.769,80 1.566.220,77 444.549,03 1.730.442,68 ## 1.204.414,91 526.027,77    (Μετοχές  προνομ.  3.812.930 χ 0,30= 1.143.879,00)
1. Καταβλημένο 13.708.954,80 9.931.507,80

  Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 Ι . Ασώματες ακινητοποιήσεις
 1.  Έξοδα ερευνών και Αναπτύξεως 288.703,70 288.703,70 0,00 288.703,70 230.962,96 57.740,74 13.708.954,80 9.931.507,80

288.703,70 288.703,70 0,00 288.703,70 ## 230.962,96 57.740,74 ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το  άρτιο 2.231.969,22 2.231.969,22
  ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις  
  1.  Γήπεδα - Οικόπεδα 2.301.386,07 0,00 2.301.386,07 1.587.162,81 0,00 1.587.162,81 ΙΙΙ. Διαφορές αναπρ/μογής - Επιχορηγήσεις  επενδύσεων 
  3.  Κτίρια και Τεχνικά έργα 5.545.427,15 3.835.005,13 1.710.422,02 5.544.227,15 3.720.586,80 1.823.640,35  1.   Διαφορές από αναπρ/γη αξίας συμμετοχών  και χρ/φων  33.752,01 33.752,01
  4.  Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/γικός εξ. 5.692.014,15 4.292.856,74 1.399.157,41 5.637.892,55 4.036.835,89 1.601.056,66  2.   Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπών περ. στοιχείων 1.630.374,37 1.630.374,37
  5.  Μεταφορικά μέσα 898,07 494,98 403,09 14.336,60 5.869,91 8.466,69  2α  Διαφορά  από  μετατροπή  του Μετοχικού Κεφαλ.σε ΕΥΡΩ 139.900,92 139.900,92
  6.  Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 402.873,83 274.914,58 127.959,25 358.520,77 242.838,33 115.682,44  3.   Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 182.597,21 182.597,21
  7.  Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.891,08 1.891,08 1.986.624,51 1.986.624,51

13.944.490,35 8.403.271,43 5.541.218,92 13.142.139,88 ## 8.006.130,93 5.136.008,95
  IV. Αποθεματικά κεφάλαια

Σύνολο Ακινητοποιήσεων ( ΓΙ + ΓΙΙ ) 14.233.194,05 8.691.975,13 5.541.218,92 13.430.843,58 ## 8.237.093,89 5.193.749,69  1.  Τακτικό αποθεματικό 99.185,00 99.185,00
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις  3.  Ειδικά αποθεματικά 117.388,11 117.388,11

 4.  Έκτακτο αποθεματικό  70.248,82 70.248,82
 2.  Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 539.481,57 539.481,57  5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 265.549,69 265.549,69
 7.  Λοιπές μακροπρ/σμες απαιτήσεις 24.519,79 23.984,07 552.371,62 552.371,62

564.001,36 563.465,64 V.Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 6.105.220,28 5.757.215,33 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -1.492.510,98 -2.992.025,94

Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων -9.731.141,57 -7.453.338,89
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα -11.223.652,55 -10.445.364,83
1.  Εμπορεύματα 963.249,98 676.422,83
2.  Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα και υπολείμματα 1.018.240,30 777.260,21 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) 7.256.267,60 4.257.108,32
3.  Παραγωγή σε εξέλιξη 342.505,38 334.368,66 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
4.  Πρώτες και βοηθητικές υλες-Αναλ/μα υλικά-Αντ/κά & είδη συσκ. 651.289,78 520.749,61 1. Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού 420.000,00 335.000,00
5.  Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 146.734,23 83.215,06   2.  Λοιπές προβλέψεις 302.000,00 308.693,91

3.122.019,67 2.392.016,37 722.000,00 643.693,91
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.  Απαιτήσεις ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
  1.   Πελάτες 925.998,93 860.858,49   1.   Προμηθευτές  612.482,99 438.554,34
      Μείον: Προβλέψεις 120.000,00 805.998,93 165.000,00 695.858,49   2.   Γραμμάτια πληρωτέα 869.154,18 737.257,15
  2.   Γραμμάτια εισπρακτέα 768,14   2α  Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 40.000,00
  3.   Γραμμάτια σε καθυστέρηση 4.629,60 4.629,60   3.   Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρ.υποχρεώσεων 2.416.750,96 2.336.557,45
  3α. Επιταγές εισπρακτέες   4.   Προκαταβολές πελατών 505.294,91 1.539.251,80
                         -  Στο Χαρτοφυλακιο 1.010.821,02 547.637,24   5.   Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 259.804,87 388.278,46
                         -  Στις Τραπεζες σε Εγγύηση 989.693,54 2.000.514,56 1.110.660,40 1.658.297,64   6.   Ασφαλιστικοί οργανισμοί 140.766,84 111.273,65
  3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 80.756,32 80.756,32 11α  Πιστωτές διάφοροι 145.666,26 976.706,01
  4.  Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 4.949.921,01 6.567.878,86
10.  Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες κ' χρεώστες 136.541,23 136.723,19  Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ ) 4.949.921,01 6.567.878,86
      Μείον: Προβλέψεις 100.000,00 36.541,23 85.000,00 51.723,19
11.  Χρεώστες διάφοροι 23.579,81 171.112,27
12.  Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 20.672,56 18.055,52

2.972.693,01 2.681.201,17
ΙΙΙ.Χρεόγραφα
1.  Μετοχές 473,95 473,95
 IV. Διαθέσιμα  
1. Ταμείο 23.913,50 23.123,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 296.014,61 107.945,48

319.928,11 131.069,13
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού  ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV )  6.415.114,74 5.204.760,62

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    1.  Έσοδα επομένων χρήσεων 
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων  8.948,42 11.246,91  2.  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 45.643,86 30.569,54

8.948,42 11.246,91 45.643,86 30.569,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ( Β+Γ+Δ+Ε ) 12.973.832,47 11.499.250,63 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 12.973.832,47 11.499.250,63

0,00 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί  εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 51.789,50 0,00  2.  Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγ/σεων και εμπραγμάτων Ασφαλειών 51.789,50 0,00

51.789,50 0,00 51.789,50 0,00

ΒΙΟΣΩΛ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑ∆ΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (βάσει του κανονισμού 809/2004 ΕΚ) 
- 64η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101. 
(Π ά  ΕΥΡΩ)



               ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης Ποσά κλειόμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2004 Ποσά  κλειόμενης χρήσης 2003 Χρήσεως 2004 Χρήσεως 2003
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλεύσεως
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) 9.005.916,70 8.238.046,68 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (Ζημίες) -1.387.528,38 -2.697.636,83
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων 7.692.892,65 7.502.900,00 (+) Υπόλοιπο Ζημιών Προηγούμενων Χρήσεων                   10.445.364,83 -7.453.338,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.313.024,05 735.146,68 (-) Συμψηφισμός Υπεραξίας Ν2065/92                                   714.223,26 -9.731.141,57
ΠΛΕΟΝ :Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 54.818,07 71.694,63 (+) Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων -6.366,00 -263.883,25
Σύνολο : 1.367.842,12 806.841,31 ΣΥΝΟΛΟ : -11.125.035,95 -10.414.858,97

ΜΕΙΟΝ : 863.548,22
1 . Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 917.819,55 0,00 ΠΛΕΟΝ: Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -98.616,60 -30.505,86
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.098.325,38 2.016.144,93 1.129.119,75 1.992.667,97 Ζημίες χρήσεως εις νέο -11.223.652,55 -10.445.364,83
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -648.302,81 -1.185.826,66
 ΠΛΕΟΝ :
1. Έσοδα συμμετοχών 1.888,38 0,00
2. Έσοδα χρεωγράφων 1.111,07 585,15
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή  έσοδα 325,92 585,15

3.325,37 195.156,55 -194.571,40
Μείον :  3. Χρεωστικοί τόκοι και  συναφή έξοδα    191.331,25 -188.005,88 -1.380.398,06
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως -836.308,69

40.568,74 Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03:
II.ΠΛΕΟΝ : Eκτακτα Αποτελέσματα 0,00 282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θερμανσης 3.195.531,11
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 42.284,30 12.000,00 287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 31.365,33
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 52.568,74 292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.955.472,30

42.284,30 515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 3.823.547,96
Μείον : 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.053,89 82.592,09 9.005.916,70
            2. Έκτακτες ζημιές 5.290,36 1.139,15 Επί  των  συνολικών  πωλήσεών   μας  ποσοστό  4,2% , αφορά  πωλήσεις  μας   
            3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 42.339,75 20.327,69  προς τη  συγγενή εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. 
            4. Προβλέψεις αποζημιώσεως προσωπικού 85.000,00 125.000,00
            5. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 0,00 133.684,00 -91.399,70 492.000,00 721.058,93 -668.490,19
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) -927.708,39 -2.048.888,25
MEION:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 822.506,79 954.366,84
               Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 362.686,80 305.618,26
               Aποσβέσεις  μη διενεργηθείσες στις προηγ. Χρήσεις 459.819,99 459.819,99 ## 648.748,58 648.748,58
Καθαρά Αποτελέσματα χρήσεως (ζημία)  προ φόρων -1.387.528,38 -2.697.636,83

ΑΘΗΝΑ,  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2006

O Πρόεδρος του Ο Αντιπρόεδρος  και Η ΠροΪσταμένη Οικονομικών 
Διοικητικού  Συμβουλίου  Διευθύνων Σύμβουλος & Διοικητικών Υπηρεσιών

Αντώνης Π.Σβορώνος Διονύσιος Ν.Σβορώνος Παναγιώτα Χ. Κόλλια
Α.Δ.Τ   Σ 105886 Α.Δ.Τ.  Ρ 518363    Α.Δ.Τ. Φ 016059

Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0000889/ Α' τάξης

               

                  





ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ  
 
 
 
 

       Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΤΟΥ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.»

 
Το παρόν Προσάρτημα έχει συνταχθεί για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου στα 

πλαίσια της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και την διευκόλυνση των 
υποψηφίων επενδυτών, με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.809/2004 της Επιτροπής της 
29ης Απριλίου 2004. Αποτελεί συμπληρωματική έκδοση του αρχικού Προσαρτήματος των 
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2004 όπως αυτό εγκρίθηκε με 
την υπ’αριθμ. 278/20.2.06 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.. 
Στην συμπληρωμένη έκδοση παρέχονται επεξηγηματικές πληροφορίες οι οποίες κρίνονται 
αναγκαίες για την πληρέστερη παρουσία των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Μετά την παράθεση των επεξηγηματικών σημειώσεων παρατίθενται οι βασικές 
λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρία πλέον αυτών που περιλαμβάνονται υποχρεωτικά 
στο υπόδειγμα του Προσαρτήματος με βάση τις διατάξεις το Κωδ.Νόμου 2190/1920. 

 
 1.   Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων . 
       *********************************************************************** 
       Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. 
       ***************************************************************************** 
 
α)     Άρθρο 42 α @ 3 :  Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των  

  ετησίων  οικονομικών  καταστάσεων,    που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση 
  με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη  της  @  2  
  του άρθρου αυτού. 

Δεν έγινε 
 

( β )   Άρθρο  42 β  @ 1 :  Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και  
 μορφής  εμφανίσεως  του  Ισολογισμού  και  του  λογαριασμού " αποτελέσματα  
 χρήσεως ". 

 Δεν έγινε
 
( γ ) Άρθρο 42 β  @ 2 :  Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου    

  σχετιζόμενου   με  περισσοτέρους υποχρεωτικούς  λογαριασμούς. 
 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
 
( δ ) Άρθρο 42 β  @ 3 :  Προσαρμογή στην δομή  και στους  τίτλους των λογαριασμών  

  με  αραβική    αρίθμηση,     όταν    η    ειδική   φύση  της επιχειρήσεως το απαιτεί.  
 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
 
( ε ) Άρθρο  42 β  @ 4 :  Συμπτύξεις λογαριασμών του Ισολογισμού που αντιστοιχούν 



  σε αραβικούς αριθμούς ,     για  τις   οποίες   ( συμπτύξεις ) συντρέχουν οι   
  προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής . 

 Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
 
( στ ) Άρθρο  42 β  @ 5 :  Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να  

  καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα  με  τα  αντίστοιχα κονδύλια της παρούσης          
  χρήσεως .  
      Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 

 
 
 
 
 
 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 
         ************************************** 
( α ) Άρθρο  43 α  @ 1-α: Mέθοδοι  αποτιμήσεως   των   περιουσιακών στοιχείων και 

  υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις 
         τους.   
( 1 )  Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως  ή  του 

 κόστους  ιδιοκατασκευής  τους   ή  της αναπροσαρμοσμένης αξίας τους την 
31/12/2004 με βάση τον νόμο 2065/92,  η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από τον 
Νόμο αποσβέσεις (Π.Δ. 299/2003).   
  

 ( 2 ) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεως υποτιμήσεως . 
 
 ( 3 ) Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής       
         κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους . Ως τρέχουσα τιμή για τις μετοχές Α.Ε. 
         που δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, λήφθηκε η εσωτερική λογιστική αξία 
         τους, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό της, ο 
         ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι μετοχές εταιρειών 
         που είναι εισαγμένες στο χρηματιστήριο, αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως τους,  
         συνολικού ποσού 473,95 €, η οποία είναι μικρότερη της τρέχουσας τιμής. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ   
Εταιρία Μετοχές Αξία κτήσης 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 40.000 539.481,57 €
   
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.   

Εταιρία Μετοχές Αξία κτήσης 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 61 303,74 € 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 10 170,21 €
ΣΥΝΟΛΟ  473,95 €

 



 
 
( 4 )  Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα ( εμπορεύματα, πρώτες ύλες,   

  αναλώσιμα κ.λ.π. ) αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της  
  τιμής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους .  

 
 
( 5 ) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόμενα αποθέματα εκτός από τα υπολείμματα και  
         τα υποπροϊόντα, αποτιμήθηκαν στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ του 
         κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους  
         αναπαραγωγής τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη και από την  
         καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους. 
 
( 6 ) Τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πωλήσεως τους, μειωμένη με 
         τα προβλεπόμενα έξοδα πωλήσεως. 
 
 
( 7 ) Η μέση τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο της μέσης 

  μηνιαίας τιμής, η οποία ακολουθείται πάγια. 
 
( β ) Άρθρο  43 α  @ 1-α :  Βάσεις μετατροπής  σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων   

 εκφρασμένων  σε  ξένο  νόμισμα  ( Ξ . Ν .)  και λογιστικός χειρισμός των    
 συναλλαγματικών διαφορών. 

 
( 1 ) Δεν υπήρχαν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. 
 
 
( γ ) Άρθρο  43  @ 2 :  Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές 
         αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.  
         Δεν έγινε 
 
( δ ) Άρθρο 43 @ 7-β :  Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του   

  κόστους παραγωγής των αποθεμάτων  ή των κινητών αξιών. 
 Δεν έγινε 
    
( ε) Άρθρο 43 @ 7-γ :  Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των 

  αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον 
         είναι αξιόλογη. 
 Δεν είναι αξιόλογη η διαφορά 
 
( στ ) Άρθρο 43  @ 9 :  Με βάση τις διατάξεις του Ν2065/1992, στην παρούσα χρήση 

αναπροσαρμόστηκε η αξία των γηπέδων και προέκυψε υπεραξία ύψους 
714.223,26€, η οποία μεταφέρθηκε σε μείωση των σωρευμένων ζημιών 
προηγούμενων χρήσεων, ενώ για τα κτίρια δεν υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση 
αναπροσαρμογής 



§3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. 4
(α) Άρθρο 42 ε § 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως)

Αξία  31/12/03

Μεταβολές-
Κτήσεις, 
βελτιώσεις Αναπροσαρμογή Πώληση 31/12/04 Αξία 31/12/04

Περιγραφή Παγίου
  Β.Έξοδα εγκαταστάσεως 
3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου 

119.170,52 119.170,52
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.611.272,16 280.327,12 1.891.599,28

1.730.442,68 280.327,12 2.010.769,80
ΓΙ.Ασώματες ακινητοποιήσεις
1.Εξοδα ερευνών και Αναπτύξεως

288.703,70 288.703,70

ΓΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις  
  1. Γήπεδα - Οικόπεδα 1.587.162,81 714.223,26 2.301.386,07
  2. Κτίρια και Τεχνικά έργα 5.544.227,15 1.200,00 5.545.427,15
 3. Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις 5.637.892,55 54.121,60 5.692.014,15
  4. Μεταφορικά μέσα 14.336,60 -8.971,16 4.467,37 898,07
  5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 358.520,77 44.353,06 402.873,83
  6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.891,08 1.891,08

13.142.139,88 92.594,58 714.223,26 4.467,37 13.944.490,35
Γ1+Γ2 13.430.843,58 92.594,58 714.223,26 4.467,37 14.233.194,05

Β+Γ 15.161.286,26 372.921,70 714.223,26 4.467,37 16.243.963,85



ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ
Περιγραφή Παγίου

Συνολικές Αποσβέσεις
31/12/03

Αποσβέσεις 
31/12/04

Αποσβέσεις 
πωληθέντων 
31/12/04

Συνολικές 
Αποσβέσεις 
31/12/04

  Β.Έξοδα εγκαταστάσεως 

3. Τόκοι δανείων κατασκ. περιόδου 

95.336,42 23.834,10 119.170,52
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

1.109.078,49 337.971,76 1.447.050,25
1.204.414,91 361.805,86 1.566.220,77

ΓΙ.Ασώματες ακινητοποιήσεις
 1. Εξοδα ερευνών και Αναπτύξεως

230.962,96 57.740,74 288.703,70

230.962,96 57.740,74 288.703,70
ΓΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

  1. Γήπεδα - Οικόπεδα
  2. Κτίρια και Τεχνικά έργα 3.720.586,80 114.418,33 3.835.005,13
  3. Μηχανήματα-Τεχν.εγκατ\σεις 4.036.835,89 256.020,85 4.292.856,74
  4. Μεταφορικά μέσα 5.869,91 5.374,93 494,98
 5. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 242.838,33 32.076,25 274.914,58

8.006.130,93 402.515,43 5.374,93 8.403.271,43
Γ1+Γ2 8.237.093,89 460.256,17 5.374,93 8.691.975,13

Β+Γ 9.441.508,80 822.062,03 5.374,93 10.258.195,90

 



 
 ( β ) Άρθρο 43  @ 5-δ :  Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων. 
 Δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 2004 πρόσθετες Αποσβέσεις
 
 
( γ ) Άρθρο 43  @ 5-ε :  Προβλέψεις για υποτίμηση ενσωμάτων παγίων στοιχείων 
 Δεν σχηματίσθηκαν
 
 
( δ ) Άρθρο 43  @ 3-ε :  Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων    

  εγκαταστάσεως ( πολυετούς αποσβέσεως ) που αφορούν την χρήση . 
 
 
( α )   ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
h Μηχανολογική κάλυψη προδιαγραφών Κλιματισμού 1.077,62 € 

h Πρόγραμμα ATLANTIS 126.740,00 € 

h Πρόγραμμα 3.2 Λογισμικό προϊόν ΚΚΜ 75.000,00 € 

h Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου 77.509,50 € 

    Σύνολο 280.327,12 € 

 
( ε ) Άρθρο  43  @ 3-γ :   Το ποσό και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών  

 διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση κατά την πληρωμή ( δόσεων )  
 και / ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων  ή πιστώσεων,    
 χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων . 

 Δεν υπάρχουν
 
( στ ) Άρθρο  43  @ 4 εδαφ.α'   και  β' :  Aνάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων  
       "’Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως " , " Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής  
 ιδιοκτησίας " και " Υπεραξία επιχειρήσεως ( GOODWILL ) " . 
   

Δεν έγιναν μεταβολές 
 
@ 4 . Συμμετοχές 
********************* 
( α )   Άρθρο  43  @ 1-β :   συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων 
 

α ) Συνδεμένες επιχειρήσεις
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΥΜ/ΧΗ % ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦ. 
31/12/2003 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. ΤΑΥΡΟΣ 24,9% 539.481,57 2.150.738,03 
 
Η ανωτέρω δεν ελέγχεται από ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. 
 
   



( β ) Άρθρο  43 α  @  1-ιε :   Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  στις  
  οποίες  περιλαμβάνονται   και  οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση 
 
 
 
@.5.Αποθέματα 
******************** 
( α ) Άρθρο  43 α  @1-ια :  Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους   

  κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43 , για λόγους φορολογικούς . 
 Δεν έγινε παρέκκλιση           
 
 
( β ) Άρθρο 43 α @ 1-ι :   Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων   

  ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται . 
 Δεν υπάρχουν
 
@ 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
********************************* 
( α ) Άρθρο 43 α  @ 1-δ :  Κατηγορίες μετοχών , στις οποίες διαιρείται το Μετοχικό  

  κεφάλαιο . 
Στις 22/3/2004 ολοκληρώθηκε η αύξηση  του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 
3.777.447€  με καταβολή μετρητών, η οποία είχε αποφασισθεί με την  από 
22/10/2003 απόφαση  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας 
και είχε  εγκριθεί με την υπ' αριθμ.7154/20.2.2004  απόφαση του Δ.Σ  του Χ.Α. 
 

Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.2004 έχει ως εξής: 
Ι)Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο:  

Είδος μετοχών Αριθμός μετοχών Ονομαστική Αξία (€) Αξία μετοχών (€) 
Μετοχές 31/12/04       
-  Κοινές                    41.883.586 0,30 12.565.075,80
-  Προνομιούχες         3.812.930 0,30 1.143.879,00
Σύνολο 45.696.516 13.708.954,80

 
 
 
( β )   Άρθρο  43 α  @  1-γ :  Εκδοθείσες μετοχές μέσα στην χρήση για 
αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου . 
 
Στην παρούσα χρήση έγινε αύξηση του Μ.Κ., όπως αναφέρεται παραπάνω και 

εξεδόθησαν 12.591.490 κοινές μετοχές. 
 
 
 ( γ ) Άρθρο 43 α  @ 1-ε  και  42 ε  @  10 :  Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σε  

  αυτούς δικαιώματα . 



 Δεν εκδόθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση. 
 
( δ ) Άρθρο  43 α @  1-ιστ : Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση . 
 Δεν αποκτήθηκαν
 
@ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις  
***************************************** 
( α ) Άρθρο  42 ε  @   14   εδαφ. δ :  Ανάλυση του λογαριασμού " Λοιπές προβλέψεις " 

  αν το ποσό του είναι σημαντικό. 
 Πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων 302.000,00€. 
 
( β ) Άρθρο  43 α  @  1-ζ :  Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν 

  εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. 
 Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις          

  για συνδεμένες επιχειρήσεις . 
 Δεν υπάρχουν
 
( γ ) Άρθρο  43 α  @  1-ιβ : Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών  φόρων και ποσά  

  φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των   
  προηγούμενων χρήσεων , εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις  
  προβλέψεις . 

Δεν υπάρχουν 
 

( δ ) Άρθρο  43 α  @ 1-στ :  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη . 
 Δεν υπάρχουν
 
( ε ) Άρθρο  43 α  @ 1-στ  :  Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες . 
 Δεν υπάρχουν
 
@ 8.Μεταβατικοί λογαριασμοί 
*********************************** 
 Άρθρο 42 ε  @ 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών 
 "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα " και  " Έξοδα χρήσεως δουλευμένα" . 
β) Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   

Προμήθεια GREEVES AIRCONDITIONING   25.000,00 € 
Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής                   8.262,20  
Ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού              1.401,08 € 
Τηλεπικοινωνίες   3.099,72 € 
Έξοδα διακ\σμων Εισαγωγών 4.200,00 € 
ΔΙΑΦΟΡΑ 1.930,47 € 
Τόκοι Κύπρου 1.750,39 € 
Σύνολο 45.643,86 € 

 
  



   @ 9. Λογαριασμοί τάξεως 
   ****************************** 

 Άρθρο  42 ε  @ 11 :  Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που 
 δεν  καλύπτεται  η  υποχρέωση  αυτή  από  τις  πληροφορίες  της επόμενης 

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών 24.989,50 €
Εγγυήσεις για εξασφάλιση εκτέλεσης όρων συμβάσεων με προμηθευτές 26.800,00 €
 51.789,50 €

 
 

   @ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 
   *********************************************************************** 

       - Άρθρο  42 ε  @  9 :  Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν  
  από την εταιρεία. 

Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίσταται  προσημείωση υποθήκης ύψους 
1.920.000 ΕΥΡΩ υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων 
την 31.12.04 ανέρχεται σε 1.540.725,20 ΕΥΡΩ 

 
 

    @ 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
   ******************************************************************************* 

( α ) Άρθρο 43α @ 1-1γ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της  
  εταιρείας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Αμοιβές  μελών Δ.Σ σε € 161.184,60 € 
Αμοιβές λοιπών στελεχών σε €    221.544,39 € 
Σύνολο 382.728,99 € 

                                                           
( β ) Άρθρο 43 α @ 1-ιγ : υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για  

  βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και 
  διευθύνσεως της εταιρείας. 

 Δεν υπάρχουν
 
( γ ) Άρθρο 43 α  @ 1-ιδ :  Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα   

  διοικήσεως ( μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές ). 
 Δεν υπάρχουν 
 
 
@ 12.Αποτελέσματα Χρήσεως 
************************************* 
( α ) Άρθρο  43 α @ 1-η : Κύκλος εργασιών  κατά  κατηγορίες δραστηριότητος και  

  γεωγραφικές αγορές.  ( Ο κύκλος  εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο  
  άρθρο  42 ε  @  15  εδαφ. α' )   

 
 
 
 



 
 Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία δραστηριότητας έχει ως εξής : 
  

Βιομηχανική δραστηριότητα  : 5.182.368,74 € 
Εμπορική δραστηριότητα:    3.823.547,96 € 
Σύνολο 9.005.916,70 € 

 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

(ποσά σε χιλ.€) 
ΑΤΤΙΚΗ 5.531,81 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 202,26 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 487,92 

ΗΠΕΙΡΟΣ 359,28 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 135,14 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 777,76 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 36,81 

ΘΡΑΚΗ 82,64 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 357,24 

ΚΡΗΤΗ 429,11 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 100,04 

ΕΠΤΑΝΗΣΑ 150,19 

ΕΥΒΟΙΑ 135,80 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 42,61 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 53,65 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 123,66 

ΣΥΝΟΛΑ 9.005,92 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
(ποσά σε χιλ.€) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Θέρμανση Κλιματισμός Λοιπά 
Συνολικά 
ποσά 

Πωλήσεις 6.630 2.177 199 9.006
Μείον κόστος πωληθέντων (5.725) (1.838) (129) (7.693)
Μικτό κέρδος 905 338 70 1.313
 Άλλα έσοδα περιόδου   55
   
Δαπάνες Διάθεσης  808 265 25 (1.098)
Λειτουργικές δαπάνες ( Διοίκησης)   (918)
Άλλα  λειτουργικά  έξοδα -έσοδα   (91)
Αποσβέσεις μη διενεργ. σε προηγ.χρήσεις   (460)
Λειτουργικό αποτέλεσμα   (1.199)
Χρηματοοικονομικό κόστος   (188)
Αποτελέσματα προ φόρων   (1.387)
Φόροι εισοδήματος   (105)
Αποτελέσματα μετά φόρων   (1.492)
 
 
 
 



 
 
    Συνολικά 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέρμανση Κλιματισμός Λοιπά ποσά 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 327 107 10 444
Ενσώματα πάγια 4.079 1.339 123 5.541
Αποθέματα 1.894 776 305 2.975
Συμμετοχές 406 133 - 539
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.322 763 70 3.155
Μη κατανεμόμενα περιουσιακά στοιχεία   320
Υποχρεώσεις (2.430) (798) (73) (3.906)
Μη κατανεμόμενες  υποχρεώσεις  (2.417)
Καθαρό σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 6.598 2.320 435 7.256
  

 
 
   Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03 : 

282.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 3.195.531,11 € 
287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 31.365,33 € 
292.3 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής 

χρήσης        1.955.472,30 € 
514.4 Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού  

και συναφών ειδών 3.823.547,96 € 
 

( β ) Άρθρο  43 α  @ 1-β  :   Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά την διάρκεια  της  
  χρήσεως  προσωπικού   κατά  κατηγορίες  αυτού,    με  το συνολικό     κόστος  
  τους.  Διευκρινίζεται ότι,  στο " Διοικητικό ( υπαλληλικό ) προσωπικό "          
  περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατικό          
  προσωπικό " οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 
( 1 ) Μέσος όρος προσωπικού άτομα  120 
( 2 ) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες :   
 Διοικητικό (υπαλληλικό)  άτομα  46 
 Εργατοτεχνικό προσωπικό άτομα  74 
 Συνολικά άτομα   120 
    
( 3 ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   
 Διοικητικού ( υπαλληλικού ) προσωπικού                
 Μισθοί         € 1.103.689,01 
 Κοινωνικές Επιβαρύνσεις και βοηθήματα          € 274.889,93 
 Σύνολο € 1.378.578,94 
    
 Εργατικού προσωπικού   
 -   Ημερομίσθια € 1.046.248,95 
 -   Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα € 323.577,97 
 Σύνολο     € 1.369.826,92 
 Γενικό Σύνολο € 2.748.405,86 



  
Στις ανωτέρω αμοιβές και έξοδα προσωπικού περιλαμβάνονται και οι αμοιβές (μισθοί) 

της Διοίκησης που αναφέρονται στην ανωτέρω Παράγραφο 11 α. 
 
 
 
 
 
( γ ) Άρθρο  42ε @  15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων  

  ( δηλαδή των λογαριασμών " Έκτακτα και ανόργανα έξοδα " και " Έκτακτα και  
  ανόργανα έσοδα " ) 

 
( 1 ) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα   

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις   601,79 € 
Συναλλαγματικές διαφορές 236,68 € 
Διάφορα   215,42 € 
Σύνολο 1.053,89 € 

(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   
Συναλλαγματικές διαφορές 39.026,35 € 
Πώληση αυτοκινήτου 1.997,82 € 
Διάφορα 1.260,13 € 
Σύνολο 42.284,30 € 

 

 
 
( δ ) Άρθρο 42 ε @ 15-β : Ανάλυση των λογαριασμών  Έσοδα προηγούμενων   

  χρήσεων " , " Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων " και " Έξοδα  
  προηγουμένων χρήσεων " . 

 

 

(1) Έξοδα προηγουμένων χρήσεων  
Φόροι –τέλη προηγουμένων χρήσεων 37.781,76 € 
Διάφορα 4.557,99 € 
Σύνολο 42.339,75 € 

                         
 

@13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρμογή 
της αρχής της πιστής εικόνας. 

(δ) Άρθρο  43 α@1-ιζ :Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις ΄η που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των 
τρίτων και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.  

Διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του ΚΝ2190/1920 και τις σχετικές παραγράφους 
της Σ.Σ.Ε. που έχει υπογραφεί μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης της Εταιρίας. Το 
ύψος της πρόβλεψης για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 85.000€. 

 
Παράθεση σημαντικών Λογιστικών Αρχών 



 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων, τον καθορισμό των ετήσιων αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης είναι 
οι εξής: 

1. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

 Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 
προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός 
τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 
και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 Η  Εταιρεία  έχει  δραστηριότητα  στην  παραγωγή και διάθεση  θερμαντικών  σωμάτων 
(καλοριφέρ), κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και λοιπών προϊόντων κλιματισμού, την  
παραγωγή  και  εμπορία  λοιπών  ειδών  σχετικών  με  τη θέρμανση  και  τον κλιματισμό  
καθώς  και  την  παραγωγή  νεροχυτών,  η οποία  έχει  συρρικνωθεί.  
 

2. Ενσώματα Πάγια 
 

Το κόστος των Ενσώματων Παγίων καταχωρείται στο κόστος κτήσης μείον τις 
σωρρευμένες αποσβέσεις, τις προβλέψεις υποτίμησης πλέον τις από τον Νόμο 
υποχρεωτικές αναπροσαρμογές. 

Οι Αποσβέσεις υπολογίζονται με την μέθοδο της Σταθερής Απόσβεσης με βάση το 
κόστος ή το αναμορφωμένο ποσό ως εξής: 

   
Οικόπεδα 0 
Κτίρια 20 έτη 
Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα 9 έτη 
Εξοπλισμός 6,5 έτη 

 
 
      
 
 
3. Άΰλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι  

δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν   την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού   
πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται   ως κεφαλαιουχική δαπάνη  και 
προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 
σταθερή μέθοδο, και αποσβένεται σε 5 χρόνια . 

Οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα όταν γίνονται. Κόστη που 
αναλαμβάνονται για προγράμματα ανάπτυξης (σχετιζόμενα με τον σχεδιασμό και τον 
έλεγχο νέων ή βελτιωμένων προϊόντων), καταχωρούνται ως άϋλα  περουσιακά στοιχεία 
όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραμμα θα έχει επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορική 
και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

Τα κόστη ανάπτυξης με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν, 
αποσβένονται από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος με τη σταθερή 
μέθοδο και μέσα σε μία περίοδο που δεν ξεπερνά τα 5 έτη. 

 
4. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως ή 

παραγωγής τους και   της καθαρής ρευστοποιήσιμής  τους αξίας. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία  είναι  η  εκτιμώμενη  τιμή πώλησης, μειωμένη των τυχόν άμεσων 
εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται 
µε τη μέθοδο του σταθµικού µέσου κόστους και περιλαµβάνει τις άμεσες δαπάνες 
απόκτησης των αποθεµάτων. Το  κόστος των  ετοίμων  προϊόντων και ημιτελών  
αποθεμάτων  περιλαμβάνει  τις δαπάνες  παραγωγής τους  (κόστος υλικών, το άμεσο 



εργατικό κόστος και αναλογία του  γενικού κόστους  παραγωγής). Το κόστος δανεισμού δεν 
περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 

 
5. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία 

συμπίπτει με την ονομαστική αξία. 
 
6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής  ρευστοποιησιμότητας  
και χαμηλού  ρίσκου. 

 
 
7. Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα μετατρέπονται σε Ευρώ µε  

τη  συναλλαγµατική   ισοτιµία  που  ισχύει  κατά  την  ημεροµηνία  της συναλλαγής.  Κατά  
την  ηµεροµηνία του  ισολογισµού,  τα  νοµισµατικά  περιουσιακά  στοιχεία  και  οι 
υποχρεώσεις,  που  είναι  εκπεφρασµένες σε  ξένα   νοµίσµατα ,  μετατρέπονται  σε  Ευρώ  
µε  τη  συναλλαγµατική   ισοτιµία  που ισχύει κατά την ηµεροµηνία  αυτή 

 
 
8. Δανεισμός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα 

κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. 
 
 
9. Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, 

καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλεμένες. 
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλεμένο 
κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή.  

 
 
10. Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις  δηµιουργούνται  όταν η  Εταιρεία έχει  νοµική  ή  τεκµαιρόµενη  

υποχρέωση,  ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι  θα απαιτηθεί  
εκροή  οικονοµικού οφέλους για την  τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

 
 
 
11. Αναγνώριση εσόδων 



 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακατωμένους φόρους,  εκπτώσεις και επιστροφές. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα   αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισμένη.  

 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου.  
 
(γ) Έσοδα από δικαιώματα. 
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλεμένου, σύμφωνα με την ουσία 

των σχετικών συμβάσεων. 
 
(δ) Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, 

δηλαδή όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί. 
 
 
12. Αυτοτέλεια των χρήσεων 
 
Για την οριοθέτηση των χρήσεων χρησιμοποιούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί 

Ενεργητικού και Παθητικού. Η Εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδά της σε 
δεδουλευμένη βάση.  

 
 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2006 
 
      
Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 

Αντώνης Π.Σβορώνος 
Α.Δ.Τ   Σ 105886 

Ο Αντιπρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

Διονύσιος Ν.Σβορώνος 
Α.Δ.Τ.  Ρ 518363 

Η Προισταμένη Οικονομικών 
& Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
 

Παναγιώτα Χ. Κόλλια 
Α.Δ.Τ. Φ 016059 

Α.Α.Ο.Ε.Ε 0000889 / Α’ τάξης 
 
 



ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  
 
 
 
Προς τους κ.κ. Μετόχους και τον Σύμβουλο έκδοσης  ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης βιομηχανικής Εταιρείας  «ΒΙΟΣΩΛ» 
 
Ελέγξαμε  τις συνημμένες αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   . της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2003, οι 
οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την 
κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης την κατάσταση ταμειακών ροών και το σχετικό 
προσάρτημα, όπως απαιτείται  από  τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Παραρτήματος Ι του 
Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σκοπούς του ενημερωτικού Δελτίου. Η 
ευθύνη της σύνταξης των αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της 
εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν για το σκοπό της έκδοσης του ενημερωτικού Δελτίου και 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο , της 20ης Φεβρουαρίου 2006 με βάσει τις 
παρατηρήσεις του ελέγχου μας.  Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη 
διατύπωση γνώμης επί των αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο 
διενεργηθέντα έλεγχο για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου.  
 

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό 
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα 
ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και 
παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών 
αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της 
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που 
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας, αφού η 
αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων έχει παντελώς εξαλείψει τις παρατηρήσεις του 
ελέγχου μας. 

 
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31/12/2003 και τα αποτελέσματα των 
εργασιών της καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμιακές ροές της χρήσης που 
έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις 
του Κ.Ν. 2190/20. 
 
 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  
 
 
 
 
Προς την ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ  . 
 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, στις οποίες περιλαμβάνεται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης η 
συμμετοχή της σε συγγενή Ανώνυμη Εταιρία, της χρήσεως που έληξε την 31/12/2005, στα 
πλαίσια του Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευθύνη της σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται 
στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο 
διενεργηθέντα έλεγχο.  
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και 
την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να 
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 
εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις 
οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για 
τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας.  
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια 

την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31/12/2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών της 
καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμιακές ροές της Εταιρείας της περιόδου 
που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 

 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
  

 
 
 



 

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΗΗ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  
 
 
 
Προς τους κ.κ. Μετόχους και τον Σύμβουλο έκδοσης  ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ, της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης βιομηχανικής Εταιρείας  «ΒΙΟΣΩΛ» 
 
Ελέγξαμε  τις συνημμένες αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ   . της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2004, οι 
οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την 
κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης την κατάσταση ταμειακών ροών και το σχετικό 
προσάρτημα, όπως απαιτείται  από  τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Παραρτήματος Ι του 
Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σκοπούς του ενημερωτικού Δελτίου. Η 
ευθύνη της σύνταξης των αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της 
εταιρίας, οι οποίες συντάχθηκαν για το σκοπό της έκδοσης του ενημερωτικού Δελτίου και 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο , της 20ης Φεβρουαρίου 2006 με βάσει τις 
παρατηρήσεις του ελέγχου μας.  Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη 
διατύπωση γνώμης επί των αναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο 
διενεργηθέντα έλεγχο για τους σκοπούς του ενημερωτικού δελτίου.  
 

Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό 
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα 
ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και 
παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών 
στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών 
αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της 
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που 
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας, αφού η 
αναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων έχει παντελώς εξαλείψει τις  παρατηρήσεις 
του ελέγχου μας. 

 
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες αναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31/12/2004 και τα αποτελέσματα των 
εργασιών της καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμιακές ροές της χρήσης που 
έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις 
του Κ.Ν. 2190/20. 
 
 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 

                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ 
 
 
                                                                                     Αθήνα 24 Μαρτίου 2006 
 
 
 
Προς : “ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ” 
   ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ 8 
   ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. : 106 77 
 
 
 
Μετά την υποβληθείσα από 24 Φεβρουαρίου 2006 , έκθεση ελέγχου μας,    για τον  
 
διενεργηθέντα Έλεγχο, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/29.4.2004,  
 
στην Εταιρεία  “ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” , επιπρόσθετα σας  
 
υποβάλλουμε και αναδιατυπωμένες , τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , για τις  
 
 εταιρικές χρήσεις που έληξαν την 31/12/2003 και 31/12/2004, οι οποίες αποτελούνται  
 
από τον Ισολογισμό την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, την κατάσταση  
 
μεταβολών καθαρής θέσης την κατάσταση ταμειακών ροών και το σχετικό προσάρτημα,  
 
όπως απαιτείται  από  τις διατάξεις της παραγράφου 20.1 του Παραρτήματος Ι του  
 
Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους σκοπούς του ενημερωτικού  
 
Δελτίου.  Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις   ανασυντάχθηκαν για το σκοπό της  
 
έκδοσης του ενημερωτικού Δελτίου και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο , της  
 
εταιρείας την 20η Φεβρουαρίου 2006 με βάσει τις παρατηρήσεις του ελέγχου μας.    

 
Τέλος χορηγούμε νέες εκθέσεις ελέγχου στις ανωτέρω αναδιατυπωμένες οικονομικές  
 

καταστάσεις , αφού η αναδιατύπωση αυτών έχουν  παντελώς  εξαλείψει  τις   
 
παρατηρήσεις του ελέγχου μας. 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 10741 
  

 
 
 



ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΌ 1/1/2003 ΕΩΣ 31/12/2003

1.1.-31.12.2003 1.1.-31.12.2002
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Ζημίες προ φόρων (2.697.637) (2.039.144)
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 954.367 781.802 
Τόκοι έξοδα 195.156 172.140 
Χρηματοοικονομικά έσοδα (585) (4.742)
Ζημίες πώλησης παγίων 1.139 
Προβλέψεις 488.337 30.000 

(1.059.223) (1.059.944)
Εισπραχθείσες/(Πληρωθείσες) μακροπρόθεσμες εγγυήσεις 2.764 
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων 429.437 (345.722)
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων (414.012) 294.227 
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων 709.999 242.735 
Αύξηση/(μείωση) προκαταβολών από συγγενή 320.660 539.965 
Αύξηση/(μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού 125.000 

114.625 (328.739)
Καταβληθέντες τόκοι (199.641) (172.110)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος προηγ. χρήσεων (263.883)
Καθαρές εισροές Λειτουργικών δραστηριοτήτων (348.899) (500.849)

Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων 
Εκροές για την απόκτηση άυλων παγίων (141.180) (2.368)
Εκροές για την απόκτηση ενσώματων παγίων (47.022) (118.751)
Εισροές από την εκποίηση ενσώματων παγίων 847 
Εισροές από μερίσματα 0 
Τόκοι  εισπραχθέντες 585 4.742 
Καθαρές εκροές επενδυτικών δραστηριοτήτων (186.770) (116.377)
Ταμειακές Ροές Χρηματοδοτικών Δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 

Εισπράξεις/(Πληρωμές) βραχυπροθέσμων δανείων 544.570 548.232 
Καθαρές εισροές (εκροές) χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων 544.570 548.232 

Αύξηση διαθεσίμων 8.901 (68.994)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 122.168 191.162 
Διαθέσιμα κατά τη λήξη της περιόδου 131.069 122.168 

               ΑΘΗΝΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006

               Ο Πρόεδρος του  Ο Αντιπρόεδρος και Η Προισταμένη Οικονομικών
         Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος & Διοικητικών Υπηρεσιών

Παναγιώτα Χ. Κόλλια
          Αντώνης Π.Σβορώνος Διονύσιος Ν.Σβορώνος Α.Δ.Τ. Φ 016059
              Α.Δ.Τ   Σ 105886 Α.Δ.Τ.  Ρ 518363 Α.Α.Ο.Ε.Ε 0000889 / Α’ τάξης



ΒΙΟΣΩΛ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
63η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Τακτικό 

αποθεματικό

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων
Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο καθαρής 

θέσης

Υπόλοιπα 31.12.2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ) 15.890.412,48 2.231.969,22 99.185,00 1.929.676,07 510.135,06 -10.692.243,57 9.969.134,26

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2003
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημών -5.958.904,68 5.958.904,68 0,00

Αποτελέσματα χρήσεως 2003 -2.180.025,94 -2.180.025,94

Αναδιατυπώσεις βάσει των παρατηρήσεων ελέγχου 
Αποσβέσεις λογισθείσες λιγώτερες στις ασώματες ακινητοποιήσεις -1.180.000,00 -1.180.000,00

Αποσβέσεις λογισθείσες λιγώτερες στα ενσώματα πάγια -1.650.000,00 -1.650.000,00

Υποτίμηση αποθεμάτων -202.000,00 -202.000,00

Υποτίμηση επισφαλών απαιτήσεων -165.000,00 -165.000,00

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού -335.000,00 -335.000,00

Υπόλοιπα 31.12.2003 (Συμφωνα με τον αναδιατυπωμένο Ισολογισμό για το 
σκοπό της έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου)

9.931.507,80 2.231.969,22 99.185,00 1.929.676,07 510.135,06 -10.445.364,83 4.257.108,32

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2006

O Πρόεδρος του Ο Αντιπρόεδρος & Η ΠροΪσταμένη Οικονομικών 
Διοικητικού  Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος & Διοικητικών Υπηρεσιών

Αντώνης Π.Σβορώνος Διονύσιος Ν.Σβορώνος Παναγιώτα Κόλλια
Α.Δ.Τ   Σ 105886 Α.Δ.Τ.  Ρ 518363   Α.Δ.Τ. Φ 016059

Α.Α.Ο.Ε.Ε. 9997047043/ Α' τάξης
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