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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών  ενέκρινε το περιεχόμενο του 
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης 

του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ΠΔ 348/1985.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνιστά στο επενδυτικό κοινό την 
προσεκτική ανάγνωση και μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας, των 
λογιστικών και αναμορφωμένων αποτελεσμάτων, των προβλέψεων της Εκδότριας για τη 
χρήση 2004, των καταστάσεων ταμειακών ροών καθώς και την Χρηματοοικονομική Θέση 
της Εταιρίας όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την μερική ή ολική κάλυψη της παρούσας 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, καθώς και του προορισμού των νέων κεφαλαίων. 
Η παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κρίνεται αναγκαία αλλά όχι επαρκής για την 

οικονομική εξυγίανση και θετική προοπτική της Εκδότριας. 
 

Σύμφωνα με απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για μετοχές υπό επιτήρηση, η Τράπεζα 
Πειραιώς ΑΕ ως Ανάδοχος της παρούσας έκδοσης αναλαμβάνει υποχρεώσεις αναδοχής 
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3α του ΠΔ 350/1985 (Απόφαση Χ.Α. 
αριθ. 64/29.3.2001), Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ενέχουν υποχρέωση εγγύησης κάλυψης του 

ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ KAI ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ  

 
 
 
 

 
ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 
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I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Α. ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 
Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. (στο εξής «η Εταιρία» ή «η ΒΙΟΣΩΛ» ή «η εκδότρια») διαπραγματεύεται από τις 
23.9.1999 κατόπιν Απόφασης του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής  «Χ.Α.») στην 
κατηγορία μετοχών «Υπό Επιτήρηση». Σύμφωνα με την  Απόφαση 64 του Χ.Α. οι εταιρίες που οι 
μετοχές τους διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» σε περίπτωση Αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών θα πρέπει να αναθέτουν την σύνταξη του 
Ενημερωτικού τους Δελτίου σε Ανάδοχο που να αναλαμβάνει τις ευθύνες του Άρθρου 3α του ΠΔ 
350/85. 
 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως Ανάδοχος έχει αναλάβει αποκλειστικά και μόνο τις ευθύνες του 
Άρθρου 3α του ΠΔ 350/85 διενεργώντας προς τούτο παράλληλα οικονομικό- λογιστικό και νομικό 
έλεγχο από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και νομικό ελεγκτή αντίστοιχα.  
 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση κάλυψης αδιάθετων μετοχών της 
παρούσας αύξησης. 
 
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνονται στοιχεία και αναλύσεις που περιέχονται :    α. στις 
οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ για τις χρήσεις 1998-2002 και την περίοδο 01.01.-30.09.2003  
β. στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ για τις χρήσεις 2000 και 2001 γ. στις 
οικονομικές καταστάσεις της συνδεδεμένης ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.ΕΜ. (στο εξής «η ΗΦΑΙΣΤΟΣ») για 
τις χρήσεις 2001 και 2002. Οι υπό α,β,γ  ανωτέρω καταστάσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά 
τακτικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.  
 
Στο Παράρτημα περιλαμβάνεται και η συνοπτική λογιστική κατάσταση της ΒΙΟΣΩΛ περιόδου 01.01-
31.12.2003 ελεγμένη από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή της Εταιρίας.  
 
Ο Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος που διενεργήθηκε κατ΄ εντολή του Κυρίου Αναδόχου 
αφορούσε τους ισολογισμούς χρήσεων 2001 και 2002 και την λογιστική κατάσταση περιόδου 01.01-
30.09.2003 της Εταιρίας, τους ισολογισμούς της χρήσης 2001 της ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τον ενοποιημένο 
ισολογισμό της χρήσης 2001.  
 
Ο Νομικός Έλεγχος που διενεργήθηκε κατ΄ εντολή του Κυρίου Αναδόχου καλύπτει την περίοδο από 
01.01.2001 έως 08.01.2004. 
 
Β.ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
Για την παρούσα Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου με καταβολή μετρητών, που αποφασίστηκε στις Β΄ 
Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της 22.10.2003 (στο 
εξής «οι Γ.Σ.») της Εταιρίας δεν έχουν γίνει καταβολές μετρητών από τους μετόχους. 
 
Κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας θεωρούνται οι κ.κ. Αντώνιος Π. Σβορώνος, Διονύσιος Ν.Σβορώνος και η 
συγγενής εταιρία Ένωσις Α.Ε. (στο εξής «η ΕΝΩΣΙΣ»). Οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος 
Σβορώνος είναι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας αντίστοιχα. Οι κ.κ. 
Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος συμμετέχουν στην ΕΝΩΣΙΣ κατέχοντας ο μεν πρώτος 
ποσοστό 34,74% των κοινών μετοχών και 15,57% των προνομιούχων μετοχών, ο δε δεύτερος 
ποσοστό 33,07% των κοινών μετοχών και 16% των προνομιούχων μετοχών. Επίσης κατέχουν και 
σε αυτή θέσεις Προέδρου και Αντιπροέδρου.  
 
Οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος (κάτοχος 592.943 κοινών μετοχών και 321.598 προνομιούχων μετοχών 
στις Γ.Σ.) και Διονύσιος Σβορώνος (κάτοχος 842.729 κοινών μετοχών και 159.409 προνομιούχων 
μετοχών στις Γ.Σ.) δηλώνουν (δήλωσαν στις Γ.Σ.) ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν όλο το ποσοστό 
μετοχών που κατείχαν μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης και την  εισαγωγή των νέων μετοχών 
στο Χ.Α.. Οι ανωτέρω δυο (2) μέτοχοι κατείχαν (και εξακολουθούν να κατέχουν) άμεσα αθροιστικά 
το 4,9% των κοινών και το 12,61% των προνομιούχων μετοχών στις Γ.Σ. 
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Στις Γ.Σ. ανάλογη δήλωση κατέθεσε και η κα. Παναγιώτα Κόλλια, ως εκπρόσωπος της ΕΝΩΣΙΣ, 
(κάτοχος 1.558.840 κοινών μετοχών και 9.515 προνομιούχων μετοχών στις Γ.Σ.) η οποία είναι ο 
μόνος μέτοχος που κατείχε (και εξακολουθεί να κατέχει) ποσοστό ανώτερο του 5% στις κοινές 
μετοχές (συγκεκριμένα 5,32%). Επίσης κατείχε και ποσοστό 0,25% των προνομιούχων μετοχών. 
 
Άπαντες οι ανωτέρω δηλώνουν επίσης ότι : 

• θα συμμετάσχουν στην αύξηση αθροιστικά με ολόκληρο το ποσοστό δικαιωμάτων που 
αναλογεί και  

• προτίθενται να διατηρήσουν τα ποσοστά τους όπως θα διαμορφωθούν μετά την 
άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναλογούν για έξι μήνες μετά την εισαγωγή των 
νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση. 

 
Ετσι  οι κύριοι μέτοχοι   θα καλύψουν αθροιστικά 2.091.021 μετοχές που τους αναλογούν βάσει του 
δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση. 

 
Οι λοιποί μέτοχοι μέλη της οικογένειας Σβορώνου (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής) και η 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ, (αναφέρονται στο κεφάλαιο «5.10 Μέτοχοι» και στην ενότητα Δ.2), δήλωσαν (μετά τις 
Γ.Σ.) όλοι ανεξαιρέτως ότι προτίθενται να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με 
όλα τα δικαιώματα τους. Ετσι οι λοιποί μέτοχοι μέλη της οικογένειας Σβορώνου και η ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
προτίθενται να καλύψουν αθροιστικά 804.357 μετοχές που τους αναλογούν βάσει του δικαιώματος 
προτίμησης στην παρούσα αύξηση. Επιπλέον δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να δεσμευθούν για την 
διακράτηση των μετοχών που θα κατέχουν για την περίοδο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και 
την εισαγωγή των μετοχών στο Χ.Α. 
 
Οι μέτοχοι κ.κ.Αντώνιος Π. Σβορώνος, Διονύσιος Ν.Σβορώνος, , Αγγελική Π. Σβορώνου, Γεώργιος 
Σβορώνος, Μαρίνα Σβορώνου, Ουρανία Σβορώνου και Αγγελική Ν. Σβορώνου και οι εταιρίες 
ΕΝΩΣΙΣ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ (βλ. πίνακα κεφ. 5.10 και ενότητα Δ.2), εφόσον προκύψουν αδιάθετες μετοχές 
σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου, δηλώνουν την βούληση τους να 
συμμετάσχουν συνολικά με ποσό € 1.000.000 πλέον των δικαιωμάτων τους, ήτοι 3.333.334 
μετοχές. Δηλαδή πέραν των 2.895.378 νέων μετοχών που τους αναλογούν δηλώνουν την βούληση 
τους να αναλάβουν αθροιστικά και άλλες 3.333.334 μετοχές εφόσον είναι αδιάθετες. 
 
Σημειώνεται ότι στους μετόχους μέλη της οικογένειας Σβορώνου και στις ΕΝΩΣΙΣ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
αναλογεί  βάσει του δικαιώματος προτίμησης ποσοστό 14,58% των μετοχών της παρούσας 
αύξησης. Εφόσον υπό την αίρεση της πραγματοποίησης των προθέσεων των λοιπων μετόχων 
μελών της οικογενείας Σβορώνου και της ΗΦΑΙΣΤΟΣ και της ανωτέρω δήλωσης βούλησης υπάρξει 
πλήρης κάλυψη της αύξησης, τότε το ποσοστό συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου θα διαμορφωθεί σε 31,36%. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις που είχε η Εταιρία στην παρούσα 
περίοδο (30.1.2004) έναντι μετόχων της:  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
(ποσά σε €) ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 
Αντώνιος Ν. Σβορώνος – Διονύσιος Π. Σβορώνος   590.000,00 - 
ΕΝΩΣΙΣ - 242.667 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. - 1.035.348 
ΣΥΝΟΛΟ 590.000,00 1.278.015 

 
Oι υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι των κύριων μετόχων της αφορούν σε ταμειακές διευκολύνσεις 
που έχουν παρασχεθεί προς αυτή.  
 
Οι υποχρεώσεις που έχει η Εταιρία προς  την μέτοχο ΗΦΑΙΣΤΟΣ αφορούν:  
1. σε υποχρεώσεις ύψους € 287.000  της Εταιρίας απέναντι στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως προμηθευτή. 
2. σε ταμειακές διευκολύνσεις που έχει παράσχει η ΗΦΑΙΣΤΟΣ προς την Εταιρία ύψους € 

748.348. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες για την ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τις σχέσεις της με την ΒΙΟΣΩΛ αναφέρονται στην 
ενότητα Δ.7. 
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Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της αύξησης του κεφαλαίου θα καλυφθούν, σύμφωνα με την Διοίκηση 
της Εταιρίας, οι εξής υποχρεώσεις προς τους μετόχους:  
 

(1) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς κ.κ. Α. Σβορώνο και Δ. Σβορώνο ύψους € 590.000. 
(2) Ταμειακές Διευκολύνσεις από ΕΝΩΣΙΣ € 240.000  
(3) Ταμειακές Διευκολύνσεις από ΗΦΑΙΣΤΟΣ € 440.000  

 
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και αφού γίνουν επενδύσεις στο 
απαιτούμενο λογισμικό και επεμβάσεις στη παραγωγική διαδικασία συνολικού ποσού € 500.000 
περίπου (βλ. κεφ. 2.6 Προορισμός Νέων Κεφαλαίων), θα επιστραφούν βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προς τους μετόχους κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής: 
 

(1) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς κ.κ. Α. Σβορώνο και Δ. Σβορώνο ύψους € 590.000. 
(2) Ταμειακές Διευκολύνσεις από ΕΝΩΣΙΣ € 240.000  
(3) Ταμειακές Διευκολύνσεις από ΗΦΑΙΣΤΟΣ € 440.000  

 
Η εξόφληση αυτή των υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 
2004 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των νέων κεφαλαίων (Κεφάλαιο 2.6 Προορισμός 
Νέων Κεφαλαίων) 
 
Οι κύριοι μέτοχοι δεσμεύονται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου δεν θα 
καταβληθούν στους ίδιους ή σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν ποσά μεγαλύτερα από τα ποσά 
που θα καταθέσουν για τη συμμετοχή τους στην αύξηση συνολικά οι ίδιοι και οι εταιρίες στις οποίες 
μετέχουν. 
 
Οι ανωτέρω καταβολές θα αποτελέσουν μέρος της εξόφλησης των βραχυπροθέσμων 
υποχρεώσεων συνολικού ύψους € 2.500 χιλ. 
 
Γ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η προσαρμογή της τιμής των μετοχών της εκδότριας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 45/12.07.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής «Δ.Σ.») του Χ.Α. όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί από την υπ’ αριθμ. 81/29.11.01 Απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. 
 
Η προσαρμογή της τιμής της μετοχής θα γίνει σε συνδυασμό με την 24/273/16.6.2003 Απόφαση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής «Ε.Κ.»). 
 
Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Δ.1 Γενικά 
 
Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές πρέπει 
να λάβουν προσεκτικά υπ’ όψιν τους και τους επενδυτικούς παράγοντες και τα λοιπά στοιχεία που  
αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την πιθανή επένδυσή τους 
σε μετοχές της Εταιρίας. Οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά τα αποτελέσματα, την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας ή ακόμη και απευθείας την 
τιμή της μετοχής της. 
 
Επισημαίνεται ότι η μελέτη αυτού του κεφαλαίου και μόνον δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι 
επενδυτές μία ολοκληρωμένη εικόνα για την λήψη επενδυτικής απόφασης.  Ως εκ τούτου, η 
απόφαση για πιθανή επένδυση σε μετοχές που προσφέρονται οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των 
πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συμπεριληφθεί κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται στο 
Υπόδειγμα του Ενημερωτικού Δελτίου, προβλέπεται από το Π.Δ. 348/85 και έχει εφαρμογή στην 
περίπτωση της Εκδότριας. 
 
Στο Ενημερωτικό Δελτίο έχουν: 
1. συμπεριληφθεί ως έχει όλες οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του οικονομικού και 

νομικού ελέγχου (οι οποίες διενεργήθηκαν κατ΄εντολή του Αναδόχου από ανεξάρτητους 
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ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και νομικούς αντίστοιχα) που κατά την κρίση του Αναδόχου είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση και την περιουσιακή διάρθρωση της 
Εταιρίας,  

2. συμπεριληφθεί οι συνέπειές τους για την Εταιρία  
3. πραγματοποιηθεί όλες οι συνήθεις και αποδεκτές με την υφιστάμενη πρακτική αναμορφώσεις 

των αποτελεσμάτων και της καθαρής θέσης της Εταιρίας, ώστε να προκύπτει η πραγματική της 
οικονομική κατάσταση. 

 
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει επίσης δηλώσεις και εκτιμήσεις σχετικά με το μέλλον και την 
εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας στο πλαίσιο συζήτησης σχετικά με το 
μέλλον, τη στρατηγική, το σχεδιασμό και τις προθέσεις της.  Οι εκτιμήσεις αυτές αντανακλούν τις 
τρέχουσες απόψεις της Εταιρίας σχετικά με μελλοντικά γεγονότα, βασίζονται σε συγκεκριμένες 
παραδοχές και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες.  Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες / κίνδυνοι 
οι οποίοι ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματοποιηθησόμενα αποτελέσματα της 
Εταιρίας και τις εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται να διαφέρουν σημαντικά από τις 
δηλώσεις και τις εκτιμήσεις αυτές σχετικά με το μέλλον. 
 
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι οι όποιες δηλώσεις και αξιολογικές κρίσεις του Αναδόχου εμφανίζονται 
στο παρόν και σε άλλα κεφάλαια του Ενημερωτικού Δελτίου έχουν στηριχθεί στα στοιχεία των 
ανεξάρτητων ελέγχων, νομικού, οικονομικού και σε στοιχεία που έχουν δοθεί από την Εταιρία και 
δεν αποτελούν εγγυητικές δηλώσεις ούτε προτροπή για επένδυση. Ο Ανάδοχος συστήνει στο 
επενδυτικό κοινό να χρησιμοποιήσει όλα τα στοιχεία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και να 
διαμορφώσει ιδία άποψη για την Εταιρία.   
 
 
Δ.2 Συνέπειες τυχόν Μερικής Κάλυψης Παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου  
 
Η Εταιρία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1972. Η οικογένεια Σβορώνου (ιδρυτές, Μέλη Δ.Σ., κύριοι 
μέτοχοι και μέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ) και η συνδεδεμένη εταιρία ΈΝΩΣΙΣ κατείχαν συνολικά στις Γ.Σ. 
μετοχές της τάξης του 11,00% στις κοινές και 21,33% στις προνομιούχες μετοχές. 
 
Συμμετοχή στην Εταιρία (σύμφωνα με τις Γ.Σ.) έχει και η συνδεδεμένη εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ (βλέπε 
κατωτέρω) κατά 0,96% στις κοινές μετοχές και κατά 13,36% στις προνομιούχες μετοχές. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός τον κοινών και προνομιούχων μετοχών που 
κατέχουν τα μέλη της οικογενείας Σβορώνου καθώς και οι εταιρίες ΕΝΩΣΙΣ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ  
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 ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Αντώνιος Π. Σβορώνος 592.943 2,02% 321.598 8,43% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος 842.729 2,88% 159.409 4,18% 
Γεώργιος Σβορώνος  12.240 0,04% 6.365 0,17% 
Αγγελική Ν. Σβορώνου 0 0,00% 70.000 1,84% 
Αγγελική Π Σβορώνου 203.404 0,69% 12.320 0,32% 
Ουρανία Σβορώνου 220 0,00% 8.525 0,22% 
Μαρίνα Σβορώνου 11.417 0,04% 225.305 5,91% 
ΕΝΩΣΙΣ 1.558.840 5,32% 9.515 0,25% 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 281.280 0,96% 509.520 13,36% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.503.073 11,96% 1.322.557 34,69% 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 29.292.096 100,00% 3.812.930 100,00% 

 
Οι ανωτέρω εξακολουθούν κατ΄ ελάχιστο να κατέχουν σήμερα τον ίδιο αριθμό μετοχών που 
κατείχαν στις Γ.Σ. 
 
 Μεταξύ των μετόχων υφίστανται οι εξής συγγενικές σχέσεις  : 
Οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος είναι πρώτoι εξάδελφοι.  
Η κα. Ουρανία Σβορώνου είναι σύζυγος Γερασίμου Γεωργίου Σβορώνου, πρώτου εξαδέλφου του 
Νικ. Σβορώνου, πατρός του Διονυσίου Σβορώνου. 
Η κα. Μαρίνα Σβορώνου είναι κόρη του Γερασίμου Γεωργίου Σβορώνου.  
Η κα Αγγελική Π. Σβορώνου είναι αδελφή του κου. Αντωνίου Σβορώνου  
Η κα. Αγγελική Ν. Σβορώνου είναι αδελφή του κου Διονυσίου Σβορώνου.  
 
Οι συμμετοχές της οικογένειας Σβορώνου στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ και στην ΕΝΩΣΙΣ αναφέρονται στις 
παραγράφους Δ.7 και Δ.8. 
 
Όπως αναφέρεται στην ενότητα Β. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ δηλώσεις συμμετοχής 
στην παρούσα αύξηση έχουν κατατεθεί στις Γ.Σ. μόνο από τους κυρίους μετόχους που 
εκπροσωπούν αθροιστικά το 10,22% των κοινών και το 12,86% των προνομιούχων μετοχών.  
 
Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη  οι προθέσεις συμμετοχής άλλων μετόχων μελών της οικογένειας 
Σβορώνου καθώς και της ΗΦΑΙΣΤΟΣ , το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης κεφαλαίου αφορά 
μετόχους που κατέχουν συνολικά το 88,04% των κοινών και 65,31% των προνομιούχων μετοχών 
της Εταιρίας. 
 
Τυχόν επισταμένη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας από τους επενδυτές ή/και 
τυχόν υστέρηση της τιμής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. -προ ή κατά την 
διάρκεια εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης- έναντι της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών σε 
συνδυασμό και με άλλους μη ελεγχόμενους παράγοντες, ενδέχεται να επηρεάσουν τους επενδυτές 
ως προς την λήψη απόφασης για την συμμετοχή τους στην παρούσα αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 
 
Σε περίπτωση που η βούληση των μετόχων μελών της οικογένειας Σβορώνου και των 
συνδεδεμένων εταιριών ως προς την συμμετοχή τους στην κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών μέχρι 
του ποσού του € 1.000.000 αθροιστικά πραγματοποιηθεί και υφίσταται μερική κάλυψη και στη 
συνέχεια το Δ.Σ. δεν επιτύχει την πλήρη κάλυψη της αύξησης κεφαλαίου (σύμφωνα με τις Γ.Σ.), η 
παρούσα αύξηση θα μειωθεί κατόπιν νέων Γ.Σ. σύμφωνα με το Άρθρο 13α του Ν.2190/1920 μέχρι 
του ποσού κάλυψης της.  
 
Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται κανενός είδους εγγύηση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών από την 
Ανάδοχο Τράπεζα Πειραιώς. Η τελευταία έχει αναλάβει σύμφωνα με την χρηματιστηριακή 
νομοθεσία αποκλειστικά και μόνο ευθύνες που απορρέουν από το Άρθρο 3α του ΠΔ 350/85. 
 
Συνέπεια της ανωτέρω τυχόν μερικής κάλυψης θα είναι η μη ολοκλήρωση του προγράμματος 
χρήσης των αντληθησομένων κεφαλαίων της παρούσας αύξησης, που το μεγαλύτερο μέρος τους 
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προορίζεται για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κίνησης και μείωση των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων (βλέπε Κεφ.2.5.) 
 
Η μη ολοκλήρωση του προγράμματος χρήσης των κεφαλαίων της παρούσας αύξησης, με την σειρά 
της αφενός θα προκαλέσει αναθεώρηση των προβλέψεων της τρέχουσας χρήσης 2004 καθώς θα 
υπάρξουν – εκτός των άλλων – αναθεωρήσεις επί τα χείρω στα προβλεπόμενα για το 2004 
κονδύλια κόστους πωληθέντων, χρεωστικών τόκων κλπ  με αποτέλεσμα την επαύξηση των ζημιών 
και την μείωση των ιδίων κεφαλαίων , αφετέρου δεν θα βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας της 
Εταιρίας. 
 
Εφόσον στην παρούσα αύξηση πραγματοποιηθούν μόνο (χωρίς την συμμετοχή τρίτων μετόχων – 
μερική κάλυψη) οι προθέσεις συμμετοχής για την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης των λοιπών 
μετόχων μελών της οικογένειας Σβορώνου και της ΗΦΑΙΣΤΟΣ και η βούληση συμμετοχής (σε 
περίπτωση μερικής κάλυψης)των κυρίων μετόχων, των λοιπών μετόχων της οικογένειας Σβορώνου 
και της ΗΦΑΙΣΤΟΣ μέχρι του ποσού €1.000.000 εκατ. σε συνδυασμό με την δήλωση συμμετοχής 
των κυρίων μετόχων στις Γ.Σ.  θα συγκεντρωθούν € 1.868,613,6 που αντιστοιχούν σε 6.228.712 
μετοχές. Τα κεφάλαια αυτά είναι επαρκή για την πραγματοποίηση ορισμένων βασικών επενδύσεων 
(€ 500.000 σε πρώτη φάση για των αναβάθμιση μηχανογραφικών υποδομών, την βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και την αυτοματοποίηση της παραγωγής) και την αποπληρωμή 
σημαντικού μέρους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της, κυρίως προς τους κυρίους μετόχους 
(μετοχοποίηση ήδη καταβληθεισών ταμειακών διευκολύνσεων) σύμφωνα με τη σειρά χρήσης 
κεφαλαίων που δόθηκε από την Εταιρία. Εφ’ όσον δε, η αύξηση ολοκληρωθεί, δίνει επιπλέον τη 
δυνατότητα περαιτέρω επενδύσεων, μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ενίσχυση του 
κεφαλαίου κίνησης.  
 
Η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων και η μείωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας οδηγεί σε βελτίωση 
της οικονομικής της θέσης. Όμως, έχοντας ως δεδομένο ότι η Εταιρία παρουσιάζει αρνητικά 
λειτουργικά αποτελέσματα και ταμειακές ροές, η βελτίωση της οικονομικής της θέσης είναι μεν 
αναγκαία, αλλά δεν είναι από μόνη της ικανή για την ανάκαμψή της.   
 
Οι θετικές προοπτικές της Εταιρίας εξαρτώνται κυρίως, εκτός από την παρούσα αύξηση, από την 
ευόδωση των επιχειρηματικών της σχεδιασμών, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν 
Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
Δ.3 Οικονομικά Αποτελέσματα – Ίδια Κεφάλαια 
 
Σημειώνεται ότι κατά τις χρήσεις 1998 – 2002, η Εταιρία εμφάνισε αυξομειώσεις στον κύκλο 
εργασιών, στο μικτό κέρδος, στο μικτό περιθώριο κέρδους και αύξηση των εξόδων διοικητικής 
λειτουργίας και διάθεσης. Συνεπεία των ανωτέρω το λειτουργικό της αποτέλεσμα παρουσίαζε 
συνεχή μείωση. Ειδικότερα, στις χρήσεις 2001 και 2002 το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρίας 
ήταν αρνητικό. Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η εμφάνιση ζημιών χρήσης (με εξαίρεση τη χρήση 
2000). Σε περίπτωση δε που ελαμβάνοντο υπόψη οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών – 
Λογιστών (Κεφάλαιο IV ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ), θα προέκυπταν τα 
Αναμορφωμένα Αποτελέσματα τα οποία θα ήταν ζημιές σημαντικού ύψους. Οι συσσωρευμένες 
ζημιές είχαν σαν αποτέλεσμα τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας να παρουσιάσουν σημαντική μείωση τις 
χρήσεις 2001 και 2002 με περαιτέρω μείωση για τα Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας.  
 
Παρά τη σημαντική μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 2001 και 2002, ο 
δείκτης Ξενα / Ίδια Κεφάλαια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (<1). Σημειώνεται ωστόσο ότι κατά την 
τελευταία τριετία ο δείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια αυξάνεται αφενός λόγω της μείωσης των Ιδίων 
Κεφαλαίων συνεπεία συσσωρευμένων ζημιών και αφετέρου λόγω της αύξησης των 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ανάλογη εξέλιξη παρουσιάζει και δείκτης Τραπεζικές 
Υποχρεώσεις προς Ίδια Κεφάλαια ο οποίος παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (<1) αλλά κατά την 
τελευταία τριετία αυξάνεται. Ο δείκτης επιδεινώνεται περαιτέρω αν ο υπολογισμός του δείκτη Ξένα 
προς Ίδια Κεφάλαια γίνει βάσει Αναμορφωμένων Ιδίων Κεφαλαίων. Ο δείκτης της γενικής 
ρευστότητας κατά την τελευταία τριετία μειώνεται. Η μείωση  αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 
η Εταιρία αντιμετωπίζει προβλήματα σε κεφάλαιο κίνησης καθώς οι λειτουργικές ταμειακές ροές της 
είναι αρνητικές. Ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας επιδεινώνεται σημαντικά γεγονός που 
καταδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εταιρία κάλυψης αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης 
(βλέπε κεφ. 7.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες). 
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Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η Εταιρία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 1998-2002. Ο 
φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 1998 έως και 2001 διεξάγεται, ενώ η Εταιρία έχει αιτηθεί από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. το φορολογικό έλεγχο και της χρήσης 2002. Η ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου των χρήσεων 1998-2002 ενδέχεται να μειώσει περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας.  
 
Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται η εξέλιξη των Αποτελεσμάτων και των Ιδίων 
Κεφαλαίων καθώς επίσης και τα αναμορφωμένα στοιχεία των Αποτελεσμάτων και Ιδίων Κεφαλαίων 
της Εταιρίας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή των χρήσεων 2001 και 
2002 καθώς και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή των χρήσεων 1998, 1999 και 2000. Οι 
παρατηρήσεις των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών αναφέρονται στο κεφάλαιο IV ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.   
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ  

(ποσά σε χιλ. €) 1998 1999 2000 2001 2002 1.1. -
30.9.2003 2003  2004 (Π) 

Kύκλος Eργασιών Eταιρίας 6.833 7.084 6.385 5.878 6.794 5.291 8.238 10.850 
Mικτό Kέρδος (προ 
αποσβέσεων) 

2.033 1.851 1.853 880 1.070 712 - 1.833 

(% στον κύκλο Eργασιών) 29,8% 26,1% 29,0% 15,0% 15,7% 13,5% - 16,9% 

Mικτό Kέρδος (μετά από 
αποσβέσεις) 

2.033 1.843 1.608 436 663 410 735 - 

(% στον κύκλο Eργασιών) 29,8% 26,0% 25,2% 7,4% 9,8% 7,8% 8,9% - 
Λειτουργικό Aποτέλεσμα 
(προ αποσβέσεων) 

622 288 9 (539) (1.055) (802) - (137) 

(% στον κύκλο Eργασιών) 9,1% 4,1% 0,1% (9,2%) (15,5%) (15,2%) - (1,3%) 
Λειτουργικό Aποτέλεσμα 
(μετά από αποσβέσεις) 

620 270 (245) (1.001) (1.486) (1.121) (1.186) (937) 

(% στον κύκλο Eργασιών) 9,1% 3,8% (3,8%) (17,0%) (21,9%) (21,2%) (14,4%) (8,6%) 
Kέρδη προ Φόρων (250) (840) 8 (1.063) (2.039) (1.546) (1.886) (937) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (3,65%) (11,86%) 0,13% (18,08%) (30,01%) (29,2%) (22,9%) (8,6%) 
Λειτουργικές Ταμειακές Ροές Δ/Π Δ/Π (4.529) (366) (355) Δ/Υ Δ/Υ Δ/Υ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Αναμορφωμένα κέρδη προ 
Φόρων  

(1.951) (2.561) (1.231) (1.564) (2.344) (1.623) Δ/Υ Δ/Υ 

Αναμορφωμένα Kέρδη μετά 
από Φόρους Xρήσης & 
Aμοιβές Δ.Σ. 

(1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) (1.731) Δ/Υ Δ/Υ 

Αναμορφωμένα Kέρδη μετά 
από Φόρους Xρήσης, 
Aμοιβές Δ.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Eλέγχου 

(1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) Δ/Υ Δ/Υ Δ/Υ 

(Π): Πρόβλεψη, Δ/Υ : Δεν υπολογίζεται, Δ/Π : Δεν περιλαμβάνεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ  
(ποσά σε χιλ. €) 1998 1999 2000 2001 2002 01.01-

30.09.2003 
2003 

Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 10.582 18.480 19.064 11.248 9.969 8.315 13.748* 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Σύνολο  Αναμορφωμένων Ίδιων 
Κεφαλαίων 

6.904 13.080 12.426 7.806 6.676 5.052 Δ/Υ 

* περιλαμβάνονται ως οφειλόμενα τα έσοδα της παρούσας αύξησης 
 
Σημειώνεται ότι στη λογιστική κατάσταση της 30.09.2003, παρά την άνοδο του κύκλου εργασιών, η 
Εταιρία παρουσιάζει στασιμότητα του μικτού κέρδους, μείωση περιθωρίου μικτού κέρδους, και 
στάσιμα αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης σε σχέση με τη περίοδο 01.01-30.09.2002 
(βλέπε Κεφ. 7.9). Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η συνοπτική κατάσταση Αποτελεσμάτων της 
χρήσης 2003 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) με συνέπεια την περαιτέρω μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων. Σε 
περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ολοκληρωθεί τα Ίδια Κεφάλαια της 
Εταιρίας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε € 13.748 χιλ.. 
 
Η Εταιρία κατά την τελευταία τριετία παρουσίασε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές ποσού € 
5.250 χιλ που καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος από την μείωση των διαθεσίμων της κατά € 
4.735 χιλ και από ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες € 1.032 χιλ. 
  
Η Εταιρία έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αύξηση των πωλήσεών της που στηρίζεται στις 
πρωτοβουλίες για διεύρυνση της γραμμής των προϊόντων που εμπορεύεται σε συνδυασμό με την 
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συνεργασία της με τον οίκο TRANE στον τομέα της κατασκευής Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων 
και της εμπορίας προϊόντων κλιματισμού. Η αύξηση των πωλήσεων αναμένεται να επιφέρει 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και να οδηγήσει σε βελτιωμένες και τελικά θετικές ταμειακές 
ροές.  Περαιτέρω ανάλυση των ταμειακών ροών υπάρχει στην ενότητα 7.8.. 
 
Σύμφωνα με την διοίκηση της Εταιρίας η βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσής της θα επέλθει 
και με την εφαρμογή μακροχρόνιων προγραμμάτων ελέγχου του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
 
Δ.4 Εξάρτηση από τους κυρίους μετόχους - μετόχους 
 
Οι κύριοι μέτοχοι άμεσα κατέχουν ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας 
(10,22%) . Το ίδιο ισχύει και για τις προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές (12,86%) Κατά συνέπεια, 
δεν έχουν την δυνατότητα να εκλέγουν από μόνοι τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε να 
εγκρίνουν ή να απορρίπτουν άλλα θέματα που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των κοινών 
μετόχων. Επίσης, δεν έχουν την δυνατότητα να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν θέματα που τίθενται 
στην Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων.  
 
Ο ρόλος των κυρίων μετόχων της Εταιρίας παραμένει όμως καθοριστικός για την λειτουργία της. 
Επιπλέον, οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας είναι και εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
και συγκεκριμένα ο κ. Αντώνιος Σβορώνος είναι Πρόεδρος και ο κ. Διονύσιος Σβορώνος είναι 
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Η για οποιοδήποτε λόγο απώλεια των παρεχομένων από 
αυτούς υπηρεσιών μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην δραστηριότητα της Εταιρίας. 
 
Παρότι προβλέπεται ότι μεγάλο μέρος των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την παρούσα αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κίνησης της Εταιρίας, 
τυχόν αποχώρηση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου  θα μπορούσε να οδηγήσει 
μακροπρόθεσμα σε μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρίας. 
 
Σημειώνεται ότι οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας διευκολύνουν αυτή περιστασιακά με ταμειακές 
καταβολές. Ειδικότερα και σύμφωνα με την έκθεση του οικονομικού ελέγχου στην λογιστική 
κατάσταση της 30.09.2003 και στο λογαριασμό «Πιστωτές Διάφοροι» περιλαμβάνεται ποσό € 
590.000,00 το οποίο αφορά ταμειακή διευκόλυνση των κυρίων μετόχων της Εταιρίας (κ.κ.Αντώνιου 
Σβορώνου και Διονύσιου Σβορώνου) προς αυτήν. Για τις παραπάνω συναλλαγές, σύμφωνα με την 
έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, δεν έχει υπογραφεί κάποιο είδος 
νομιμοποιητικού εγγράφου. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τίθεται και θέμα 
χαρτοσήμανσης καθώς το παραπάνω ποσό στον μελλοντικό φορολογικό έλεγχο της που θα 
διενεργηθεί θα θεωρηθεί δανεισμός προς την Εταιρία και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να 
χαρτοσημανθεί.  
 
Επιπλέον, η ΕΝΩΣΙΣ έχει διευκολύνει ταμειακά την Εταιρία. Ειδικότερα, στο λογαριασμό 
«Προκαταβολές Πελατών» της Λογιστικής Κατάστασης της 30.09.2003 περιλαμβάνεται ποσό € 252 
χιλ. που αφορά σε ταμειακή διευκόλυνση προς της Εταιρία.  
 
Διευκολύνσεις προς την Εταιρία υφίστανται και από την μέτοχο ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Συγκεκριμένα, στις 
30.09.2003, και στο λογαριασμό «Προκαταβολές Πελατών» υπάρχει υπόλοιπο ύψους € 967 χιλ. Το 
εν λόγω ποσό αφορά σε  
 
1. ποσό ύψους € 180 χιλ. που αφορά σε  υποχρέωση προς την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως πελάτη συνεπεία 

καταβληθείσας προκαταβολής 
2. ποσό ύψους € 350 χιλ. που αφορά σε υποχρέωση προς την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως προμηθευτή 
3. ποσό ύψους € 437 χιλ που αφορά σε ταμειακή διευκόλυνση της ΗΦΑΙΣΤΟΣ προς την Εταιρία. 
 
Τα τρέχοντα υπόλοιπα (30.01.2004) των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς μετόχους αναφέρονται 
στην ενότητα Β του παρόντος κεφαλαίου. 
 
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι κύριοι μέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ ενεργώντας πιθανά από 
κοινού με άλλους μετόχους μέλη της οικογενείας Σβορώνου και την ΗΦΑΙΣΤΟΣ δύναται να 
εγκρίνουν ή να απορρίπτουν θέματα που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων 
μετόχων της ΒΙΟΣΩΛ. (Στις Γ.Σ. κατείχαν 34,69% των προνομιούχων μετοχών- βλ.ενότητα Δ.2) 
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Δ.5 Εξάρτηση από κυρίους προμηθευτές 
 
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση με κάποιον από τους προμηθευτές της. 
 
Η Εταιρία διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τους σημαντικότερους προμηθευτές της. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι, κατά τη χρήση 2002, ανάμεσα στους κυριότερους προμηθευτές της 
συμπεριλαμβάνονται οι εταιρίες SANITAS (ποσοστό 23,5% ως προς τις αγορές χρήσης 2002), 
WILO (ποσοστό 14,5% ως προς τις αγορές χρήσης 2002), και HELLENIC STEEL (ποσοστό 10,0% 
ως προς τις αγορές χρήσης 2002) που κατέχουν σημαντικές θέσεις στην Ελληνική αγορά 
κυκλοφορητών και χαλκοσωλήνων αντίστοιχα, και κατά συνέπεια η πολιτική τους μπορεί να έχει 
σημαντική επίδραση στην πορεία της Εταιρίας. 
 
Εκ των κυριοτέρων προμηθευτών της Εταιρίας είναι και η συγγενής εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ (ποσοστό 
13,0% ως προς τις αγορές χρήσης 2002 της ΒΙΟΣΩΛ- βλέπε κατωτέρω). Τα προϊόντα που η 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ προμηθεύει την Εταιρία είναι τα προϊόντα της σειράς DeDIETRICH, (λέβητες, 
καυστήρες και κλιματιστικά) τα οποία η τελευταία εν συνεχεία τα προωθεί στην ελληνική αγορά. 
 
Σημαντικός προμηθευτής της Εταιρίας είναι και η γαλλική εταιρία OERTLI, συγγενής της επίσης 
γαλλικής εταιρίας DeDIETRICH, (ποσοστό 8,5% ως προς τις αγορές χρήσης 2002) με την οποία η 
Εταιρία διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρική στρατηγική στηρίζεται στην παροχή πλήρους γκάμας 
προϊόντων για τα καταστήματα ειδών θέρμανσης. Η προσωρινή έστω διαταραχή των σχέσεων με 
κάποιο μικρό προμηθευτή ενδέχεται να δημιουργήσει αρνητική επίδραση στην εικόνα της Εταιρίας 
σαν αξιόπιστη συνολική πηγή προμηθειών για τους πελάτες της. 
 
Δ.6 Εξάρτηση από μεγάλους πελάτες 
 
Η Εταιρία (κατά την χρήση 2002) δεν διέθετε μεγάλους τακτικούς πελάτες που να απορροφούν 
ποσοστό μεγαλύτερο του 2,2%, με μόνη εξαίρεση την ΗΦΑΙΣΤΟΣ η οποία κατά τη χρήση 2002 
απορρόφησε το 6,7% του κύκλου εργασιών της Εταιρίας (βλέπε κατωτέρω).  
 
Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση με κάποιον από τους πελάτες της πλην αυτής με την 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ (βλέπε κατωτέρω και κεφ.5.7.4.5.). Παρά το γεγονός ότι η διακοπή συνεργασίας με 
κάποιον από τους μεγαλύτερους πελάτες της Εταιρίας θα οδηγούσε σε περιορισμό των πωλήσεων 
και του κύκλου εργασιών, η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η εμπορική διείσδυση μπορεί να 
αντιμετωπίσει την υποκατάστασή του με έναν ή περισσότερους πελάτες που να πραγματοποιούν 
ισοδύναμες  πωλήσεις και κύκλο εργασιών.  
 
Η Εταιρία ευκαιριακά συναλλάσσεται με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες που εκτελούν κάποιο 
σημαντικό τεχνικό έργο. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να αντιστοιχεί πολύ μεγάλο ποσοστό 
του ετήσιου κύκλου εργασιών σε κάποια τεχνική εταιρία ή κοινοπραξία τεχνικών εταιριών. Σε 
περίπτωσης οικονομικής αδυναμίας μιας τέτοιας εταιρίας ή κοινοπραξίας, η Εταιρία μπορεί να 
υποστεί σημαντική οικονομική απώλεια. 
 
Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία 
χαρακτηρίζονται από την παροχή ιδιαίτερα μακροχρόνιων πιστώσεων από τους προμηθευτές προς 
τους πελάτες τους και κατά συνέπεια σε περίπτωση αφερεγγυότητας πελατών η Εταιρία μπορεί να 
υποστεί σημαντική ζημία. Λόγω του σημαντικού κόστους η Εταιρία δεν ασφαλίζει σε κάποιο 
χρηματοοικονομικό ίδρυμα τα υπόλοιπα των πελατών της.  
 
Δ.7 Σχέσεις Εταιρίας και της συγγενούς εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ  
 
Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ συστεγάζεται με την Εταιρία και την ΕΝΩΣΙΣ μέτοχο των 2 τελευταίων εταιριών  
 
Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως εταιρία συμμετοχικού ενδιαφέροντος 
 
Η Εταιρία κατέχει σήμερα ποσοστό 30,49% των κοινών μετοχών και ποσοστό 9,40% των 
προνομιούχων μετοχών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον η οικογένεια Σβορώνου κατέχει άμεσα και 
έμμεσα μέσω της ΕΝΩΣΙΣ  ποσοστά 69,51% των κοινών μετοχών και 68,77% των προνομιούχων 
μετοχών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας μετοχικής σύνθεσης της ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
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Μέτοχοι Κάτοχοι 

Κοινών 
Μετοχών  

% Ποσοστό Κάτοχοι 
Προνομιούχων  
Μετοχών  

% Ποσοστό 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 36.000 30,49% 4.000 9,40% 
ΕΝΩΣΙΣ  19.690 16,68% 15.000 35,25% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος 27.055 22,91% 6.127 14,40% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος  25.192 21,34% 5.885 13,83% 
Μαρίνα Γ. Σβορώνου 9.360 7,93% 2.256 5,30% 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 0,00% 6.889 16,19% 
Ε.Ε.ΕΧ. 0 0,00% 2.400 5,64% 
Αγγελική Ν. Σβορώνου 770 0,65% 0 0,00% 
Σύνολο 118.067 100,00% 42.557 100,00% 

 
Οι κατωτέρω κύριοι μέτοχοι της ΗΦΑΙΣΤΟΣ, οι οποίοι ελέγχουν το 69,51% των κοινών μετά ψήφου 
μετοχών της και το 68,77% των προνομιούχων μετοχών και συγκεκριμένα οι 

 
1. ΕΝΩΣΙΣ με ποσοστά συμμετοχής 16,68% στις κοινές και 35,25% στις προνομιούχες 
μετοχές.  
2. κ.Αντώνιος Π. Σβορώνος με ποσοστά συμμετοχής 22,91% στις κοινές και 14,40% στις 
προνομιούχες μετοχές 
3. κ.Διονύσιος Ν. Σβορώνος με ποσοστά συμμετοχής 21,34% στις κοινές και 13,83% στις 
προνομιούχες μετοχές 
4. κα.Μαρίνα Γ. Σβορώνου με ποσοστά συμμετοχής 7,93% στις κοινές και 5,30% στις 
προνομιούχες μετοχές 
5. κα.Αγγελική Ν. Σβορώνου με ποσοστό συμμετοχής 0,65% στις κοινές μετοχές 
 

κατέχουν αντίστοιχα το 10,26% των μετά ψήφου και το 20,61% των προνομιούχων άνευ ψήφου 
μετοχών της ΒΙΟΣΩΛ  
 
Κανείς μέτοχος δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των μετοχών της συνδεδεμένης ΕΝΩΣΙΣ. 
Οι σημαντικότεροι μέτοχοι της ΕΝΩΣΙΣ είναι οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος 
και η κα. Μαρίνα Σβορώνου. Οι παραπάνω είναι συγγενείς τετάρτου (οι δυο πρώτοι) και έκτου 
βαθμού. Οποιοιδήποτε δυο εκ των ανωτέρω μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της ΕΝΩΣΙΣ. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία γραπτή ή προφορική μεταξύ 
των παραπάνω μετόχων. Ουδείς εκ των ανωτέρω κέκτηται δικαίωμα διορισμού μελών του 
διοικητικού συμβουλίου. Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ομόφωνα. 
 
Στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ουδείς μέτοχος κατέχει ποσοστό μετοχών ανώτερο του 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου.  Η ΒΙΟΣΩΛ κατόπιν συμφωνίας διατηρεί το δικαίωμα να υποδεικνύει ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Πέραν τούτων μεταξύ των μετόχων δεν υφίσταται καμία 
συμφωνία γραπτή ή προφορική για την από κοινού  υπόδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ελεύθερα από τους μετόχους και για την εκλογή του απαιτείται να 
συμφωνήσουν τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις μεγαλύτερους μετόχους (ΕΝΩΣΙΣ, ΒΙΟΣΩΛ, κ. 
Αντώνιος Σβορώνος, κ. Διονύσιος Σβορώνος). 
 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος δύνανται 
από κοινού μόνο, να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην ΕΝΩΣΙΣ και σε συνδυασμό με 
αυτή την εταιρία δύνανται να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Όμως 
δεν υφίσταται γραπτή ή προφορική συμφωνία με περιεχόμενο την από κοινού άσκηση δικαιωμάτων 
ψήφου και οι αποφάσεις που αφορούν στη διοίκηση λαμβάνονται συνήθως ομόφωνα. 
 
Το Δ.Σ. της ΗΦΑΙΣΤΟΣ παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα 
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Αντώνιος Π. Σβορώνος Πρόεδρος. 
Διονύσιος  Ν. Σβορώνος Αντιπρόεδρος  & Διευθύνων Συμβ. 
Σπυρίδων Χ. Ιωάννου Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Παναγιώτα Χ. Κόλλια Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Ουράνια Γ. Σβορώνου Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Maria Hacopoulos Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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Οι κ.κ. Α και Δ. Σβορώνος , Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος αντίστοιχα της 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ κατέχουν αντίστοιχα τις ίδιες θέσεις στο Δ.Σ. της ΒΙΟΣΩΛ. Επιπλέον ο κ.Ιωάννου και η 
κα.Κόλλια κατέχουν θέσεις Οικονομικού Διευθυντού και Προϊσταμένης Λογιστηρίου στην ΒΙΟΣΩΛ. 
Κατά συνέπεια τα κοινά Μέλη Δ.Σ. μεταξύ ΒΙΟΣΩΛ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι 2. 
 
 
Η εξέλιξη της συμμετοχής της ΒΙΟΣΩΛ στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ από το 1990 και μέχρι 29.2.2000 είχε ως 
εξής: 
 

 Κοινές Μετοχές % Προνομιούχες % 
Συμμετοχή ΒΙΟΣΩΛ 19.000 42,64% 5.000 31,13% 
Σύνολα Μετοχών 44.562 100% 16.062 100% 

 
 
Στις 29.2.2000 η ΒΙΟΣΩΛ μεταβίβασε στην ΕΝΩΣΙΣ το σύνολο της συμμετοχής της στην 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ προς 391.940.800 δραχμές (δηλαδή € 1.150.230). Η τιμή πώλησης ανά μετοχή ήταν  € 
47,93. 
 
Στις 29.1.2001 η ΒΙΟΣΩΛ συμμετείχε μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΦΑΙΣΤΟΣ αναλαμβάνοντας 40.000 μετοχές (36.000 
κοινές και 4.000 προνομιούχες) και καταβάλλοντας 200.000.000 δραχμές (δηλαδή € 586.941). Η 
τιμή ανά μετοχή απόκτησης των νέων μετοχών ήταν € 14,67. Κατόπιν τούτων η συμμετοχή της 
στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ διαμορφώθηκε όπως παρακάτω: 
 
 Κοινές Μετοχές % Προνομιούχες % 
Συμμετοχή ΒΙΟΣΩΛ 36.000 30,49% 4.000 9,40% 
Σύνολα Μετοχών 118.067 100% 42.557 100% 
 
 
Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως μέτοχος της ΒΙΟΣΩΛ 
 
Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ κατέχει το 0,96% των κοινών μετοχών και το 13,63% των προνομιούχων μετοχών της 
ΒΙΟΣΩΛ. Επί των ανωτέρω μετοχών η ΗΦΑΙΣΤΟΣ έχει παραχωρήσει δικαίωμα προτίμησης στην 
Trane Hellas σε περίπτωση που η ΗΦΑΙΣΤΟΣ επιθυμεί την πώληση αυτών (βλέπε κατωτέρω). 
 
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ΗΦΑΙΣΤΟΣ, οι κύριοι μέτοχοι της ΒΙΟΣΩΛ ενεργώντας 
πιθανά από κοινού με άλλα μέλη της οικογενείας Σβορώνου δύναται να εγκρίνουν ή να 
απορρίπτουν θέματα που τίθενται στην Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων μετόχων. (Στις Γ.Σ. 
κατείχαν 34,69% των προνομιούχων μετοχών – βλ. ενότητα Δ.2.) 
 
Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως Πελάτης 
 
Σημειώνεται ότι η ΗΦΑΙΣΤΟΣ δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της εμπορίας ειδών Θέρμανσης και 
υδραυλικών με το σύστημα της δικαιόχρησης και κατά συνέπεια εμπορεύεται κυρίως προϊόντα της 
ΒΙΟΣΩΛ. 
 
Ο κύκλος εργασιών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ στην χρήση 2002 ανήλθε σε €1.131,70 χιλ.  (βλέπε κεφ 9.2.1.) 
και αφορά πωλήσεις που κατανέμονται στον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ03 515,4 (Εμπόριο σιδηρικών,  
υδραυλικών και θερμικού εξοπλισμού). 
 
Συνεπώς η δραστηριότητα της ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι συναφής και συμπληρωματική με αυτή της 
ΒΙΟΣΩΛ. Η δραστηριότητα αυτή όμως δεν είναι ανταγωνιστική επειδή η ΗΦΑΙΣΤΟΣ απευθύνεται σε 
συγκεκριμένο κύκλωμα πελατών με τους οποίους υπογράφει ειδικής μορφής συμβάσεις Franchising 
(Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ο δικαιοδόχος (franchisor) και οι πελάτες της ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι οι δικαιοπάροχοι) 
 
Σήμερα το δίκτυο της ΗΦΑΙΣΤΟΣ αριθμεί 6 πελάτες και εξ’ αιτίας του μικρού μεγέθους δεν είναι 
δυνατό να επέλθουν αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη της εισηγμένης εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ.  
 
Με την από 27.12.2000 σύμβαση της Εταιρίας με την ΗΦΑΙΣΤΟΣ συμφωνήθηκε η ανάπτυξη από 
την ΗΦΑΙΣΤΟΣ της αλυσίδας πωλήσεως ειδών θερμάνσεως, κλιματισμού, αερίου, υδραυλικών και 
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συναφών οικοδομικών υλικών με το σύστημα franchising που σχεδίασε η Εταιρία. Μεταξύ άλλων, 
συμφωνήθηκε ότι η ΗΦΑΙΣΤΟΣ θα διαθέτει επί ίσοις όροις κατά προτεραιότητα τα προϊόντα που θα 
προμηθεύεται εκάστοτε από την Εταιρία, ότι θα καταβάλει προσπάθεια να μην ενεργεί πωλήσεις 
προς τους πελάτες της Εταιρίας και ότι θα δύναται να εμπορεύεται και άλλα προϊόντα επιπλέον 
αυτών που δραστηριοποιείται η Εταιρία αλλά εάν αυτά είναι ανταγωνιστικά, μόνον εφόσον 
θεωρούνται απαραίτητα για τη συμπλήρωση του πακέτου των προσφερόμενων προϊόντων της. 
Τέλος, συμφωνήθηκε ότι στο εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο της ΗΦΑΙΣΤΟΣ, θα συμμετέχει 
τουλάχιστον ένα μέλος που θα υποδεικνύεται από την Εταιρία, ενώ συμφωνήθηκε ότι σε αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΦΑΙΣΤΟΣ, η Εταιρία θα μπορεί να συμμετάσχει κατά ποσοστό 40% 
με μετρητά.  Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι δέκα έτη, τα μέρη μπορούν ωστόσο να 
παρατείνουν την ισχύ της με συμφωνία για 5 έτη κάθε φορά.  

 
Με βάση την παραπάνω Σύμβαση προβλέπεται η δυνατότητα για τη ΒΙΟΣΩΛ να αξιοποιεί ένα 
ακόμη συμπληρωματικό κανάλι πωλήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι η αξία τέτοιων 
προστατευμένων από τον εξωτερικό ανταγωνισμό δικτύων πώλησης είναι σημαντική σε ένα κλάδο 
όπως της Θέρμανσης με οξύ ανταγωνισμό. 

 
• Η Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΗΦΑΙΣΤΟΥ και ΒΙΟΣΩΛ εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της ΒΙΟΣΩΛ της 20.12.2000 σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 
 

• Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 §1 του 
Κ.Ν.2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να συμμετάσχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΗΦΑΙΣΤΟΥ. 
 

Ο Κύκλος Εργασιών της ΒΙΟΣΩΛ που αφορούσε πωλήσεις προς την ΗΦΑΙΣΤΟΣ στην χρήση 2002 
ανήλθε σε € 455 χιλ. (ήτοι ποσοστό 6,7% του κύκλου εργασιών της ΒΙΟΣΩΛ στην ίδια χρήση) και 
αφορούσε σε λέβητες, καυστήρες και κλιματιστικά. Κατά την περίοδο 1.1.- 30.09.2003, ο Κύκλος 
Εργασιών της ΒΙΟΣΩΛ που αφορούσε πωλήσεις ΗΦΑΙΣΤΟΣ ανήλθε σε € 362 χιλ. (ήτοι ποσοστό 
6,84% του κύκλου εργασιών για την περίοδο 01.01-30.09.2003). 
 
Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως Προμηθευτής 
 
Η ΒΙΟΣΩΛ προμηθεύεται από την ΗΦΑΙΣΤΟΣ λέβητες, καυστήρες και κλιματιστικά του οίκου De 
Dietrich  
 
Ο Κύκλος Εργασιών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ που αφορούσε πωλήσεις προς την ΒΙΟΣΩΛ στην χρήση 2002 
ανήλθε σε 589 χιλ. (ήτοι ποσοστό 13% των αγορών της ΒΙΟΣΩΛ στην ίδια χρήση και ποσοστό 
52,04% ως προς τον κύκλο εργασιών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ) και αφορούσε λέβητες, καυστήρες και 
κλιματιστικά. Για την 30.09.2003 ο Κύκλος Εργασιών που αφορούσε σε πωλήσεις προς τη ΒΙΟΣΩΛ 
ανήλθε σε € 251 χιλ. (ήτοι ποσοστό 7,30% των αγορών της ΒΙΟΣΩΛ για την περίοδο 01.01-
30.09.2003 και ποσοστό 38,38% ως προς τον κύκλο εργασιών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ για την περίοδο 
01.01-30.09.2003) . 
 
Σημειώνεται ότι καθώς στις αγορές χρήσης 2002 της ΒΙΟΣΩΛ η ΗΦΑΙΣΤΟΣ συμμετείχε με ποσοστό 
13%, υπάρχει εξάρτηση από τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Η εξάρτηση δεν υφίσταται άμεσα από 
την ΗΦΑΙΣΤΟΣ αλλά έμμεσα από την προμηθεύτρια εταιρία De Dietrich. 
 
Διεταιρικά Υπόλοιπα 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα διεταιρικά υπόλοιπα και διεταιρικές συναλλαγές της 
Εταιρίας με την ΗΦΑΙΣΤΟΣ:  
 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 31.12.2002 (ποσά σε χιλ. €) 
ΠΩΛΟΥΣΑ 

 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ   
ΒΙΟΣΩΛ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΙΟΣΩΛ   589 589 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ  455  455 
ΣΥΝΟΛΟ 455 589 1.044 
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ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 30.09.2003 (ποσά σε χιλ. €) 
ΠΩΛΟΥΣΑ 

 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ   
ΒΙΟΣΩΛ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  251 251 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ  362  362 
ΣΥΝΟΛΟ 362  251 613 

 
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  31.12.2002 (ποσά σε χιλ. €) 

Εταιρία έχουσα την υποχρέωση 
Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΒΙΟΣΩΛ  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΙΟΣΩΛ.  - - 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ  661  661 
ΣΥΝΟΛΟ 661 - 661 

 
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  30.09.2003 (ποσά σε χιλ. €) 

Εταιρία έχουσα την υποχρέωση 
Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΒΙΟΣΩΛ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΙΟΣΩΛ   - - 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ  967  967 
ΣΥΝΟΛΟ 967 - 967 

 
Σημειώνεται ότι κατά τις 30.09.2003, η Εταιρία είχε υποχρέωση προς την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ύψους € 967 
χιλ. Το εν λόγο ποσό αφορά σε Προκαταβολή Πελατών ύψους € 180 χιλ. καθώς η ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι 
και πελάτης της Εταιρίας και σε υποχρέωση προς την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ως προμηθευτή ύψους € 350 
χιλ.. Επιπλέον, στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται και ποσό ύψους € 437 χιλ που αφορά σε 
ταμειακή διευκόλυνση της ΗΦΑΙΣΤΟΣ προς την Εταιρία. 
 
Τα σημερινά υπόλοιπα (30.1.2004) των υποχρεώσεων της Εταιρίας σε μετόχους αναφέρονται στην 
ενότητα Β του παρόντος κεφαλαίου. 
 
Δ.8    Σχέσεις Εταιρίας και της συνδεδεμένης εταιρίας ΕΝΩΣΙΣ 
 
Η ΕΝΩΣΙΣ συστεγάζεται με τη ΒΙΟΣΩΛ και την ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 
 
Η  ΕΝΩΣΙΣ ως μέτοχος  
 
Η ΕΝΩΣΙΣ κατέχει το 5,32% των κοινών μετοχών της ΒΙΟΣΩΛ και το 0,25% των προνομιούχων 
μετοχών. Επί των ανωτέρω μετοχών η ΕΝΩΣΙΣ έχει παραχωρήσει δικαίωμα προτίμησης στην 
Trane Hellas σε περίπτωση που η ΕΝΩΣΙΣ επιθυμεί την πώληση αυτών (βλέπε κατωτέρω). 
 
Παρακάτω παρατίθεται η μετοχική σύνθεση της ΕΝΩΣΙΣ:  
 

Μέτοχοι 
Κάτοχοι 
Κοινών 
Μετοχών  

% Ποσοστό 
Κάτοχοι 

Προνομιούχων  
Μετοχών  

% Ποσοστό 

Μαρίνα Γ. Σβορώνου 3.114 30,53% 2.836 27,80% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος  3.543 34,74% 1.588 15,57% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος  3.373 33,07% 1.632 16,00% 
Αγγελική Ν. Σβορωνου  170 1,67% 2.050 20,10% 
Αγγελική Π. Σβορώνου 0 0,00% 2.094 20,53% 
Σύνολο 10.200 100,00% 10.200 100,00% 

 
Οι μέτοχοι της ΕΝΩΣΙΣ κατέχουν αθροιστικά το 5,63% του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών 
καθώς επίσης και το 20,68% του συνολικού αριθμού των προνομιούχων μετοχών της ΒΙΟΣΩΛ. 
 
Κανείς μέτοχος δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των μετοχών της ΕΝΩΣΙΣ. Οι 
σημαντικότεροι μέτοχοι της ΕΝΩΣΙΣ είναι οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος και 
Μαρίνα Σβορώνου. Οι παραπάνω είναι συγγενείς τετάρτου (οι δυο πρώτοι) και έκτου βαθμού. 
Οποιοιδήποτε δυο εκ των ανωτέρω μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
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των μετόχων της Ένωσις. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία γραπτή ή προφορική μεταξύ των 
παραπάνω μετόχων. Ουδείς εκ των ανωτέρω κέκτηται δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ομόφωνα. 
 
Στην συνδεδεμένη ΗΦΑΙΣΤΟΣ ουδείς μέτοχος κατέχει ποσοστό μετοχών ανώτερο του 50% του 
μετοχικού κεφαλαίου.  Η ΒΙΟΣΩΛ κατόπιν συμφωνίας διατηρεί το δικαίωμα να υποδεικνύει ένα 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΦΑΙΣΤΟΣ . Πέραν τούτων μεταξύ των μετόχων δεν 
υφίσταται καμία συμφωνία γραπτή ή προφορική για την από κοινού  υπόδειξη μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ελεύθερα από τους μετόχους και για την 
εκλογή του απαιτείται να συμφωνήσουν τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις μεγαλύτερους 
μετόχους (ΕΝΩΣΙΣ, ΒΙΟΣΩΛ, Αντώνιος Σβορώνος, Διονύσιος Σβορώνος). 
 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος δύνανται 
από κοινού μόνο, να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην ΕΝΩΣΙΣ και σε συνδυασμό με 
αυτή την εταιρία δύνανται να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Όμως 
δεν υφίσταται γραπτή ή προφορική συμφωνία με περιεχόμενο την από κοινού άσκηση δικαιωμάτων 
ψήφου και οι αποφάσεις που αφορούν στη διοίκηση λαμβάνονται συνήθως ομόφωνα. 
 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας παρατίθεται στον κάτωθι πίνακα:  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
18 

 
 

 
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Αντώνιος Π. Σβορώνος Πρόεδρος  
Διονύσιος Ν. Σβορώνος  Αντιπρόεδρος  
Παναγιώτα Χ. Κόλλια Μέλος 

 
Οι κ.κ. Α και Δ. Σβορώνος , Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα της ΕΝΩΣΙΣ κατέχουν 
αντίστοιχα τις ίδιες θέσεις στο Δ.Σ. της ΒΙΟΣΩΛ. Η κα. Παναγιώτα Κόλλια είναι Προϊσταμένη 
Λογιστηρίου της ΒΙΟΣΩΛ. Κατά συνέπεια τα κοινά Μέλη Δ.Σ. μεταξύ ΒΙΟΣΩΛ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι 
2. 
 
Η ΕΝΩΣΙΣ καθώς και τα μέλη της οικογενείας Σβορώνου κατέχουν ποσοστά 69,51% των κοινών και 
68,77% των προνομιούχων μετοχών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ . Επιπλέον, οι κ.κ. Αντώνιος Σβορώνος και 
Διονύσιος Σβορώνος συμμετέχουν και στα Διοικητικά Συμβούλια τόσο της ΕΝΩΣΙΣ όσο και της 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ με τις ίδιες ιδιότητες. Επιπλέον, στο Διοικητικό Συμβούλιο των εταιριών ΕΝΩΣΙΣ και 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ  συμμετέχει και η κα. Π. Κόλλια. Κατά συνέπεια υφίστανται 3 κοινά Μέλη Δ.Σ. μεταξύ 
των 2 τελευταίων εταιριών. 
 
Σημειώνεται ότι η ΕΝΩΣΙΣ από κοινού με τα μέλη της οικογενείας Σβορώνου δύναται, ως 
πλειοψηφούντες μέτοχοι της ΗΦΑΙΣΤΟΣ, να επηρεάσουν αποφάσεις της ΗΦΑΙΣΤΟΣ που αφορούν 
τις εμπορικές σχέσεις της ΗΦΑΙΣΤΟΣ με την Εταιρία. Επιπλέον, δύναται ενεργώντας πιθανά από 
κοινού με την ΗΦΑΙΣΤΟΣ να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν θέματα που τίθενται στις Γ.Σ. των 
προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας. 
 
Διεταιρικά Υπόλοιπα  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρίας και της 
ΕΝΩΣΙΣ:  
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  31.12.2002 (ποσά σε χιλ. €) 
Εταιρία έχουσα την υποχρέωση 

Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΒΙΟΣΩΛ  ΕΝΩΣΙΣ  ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΙΟΣΩΛ   -  
ΕΝΩΣΙΣ  258 - 258 
ΣΥΝΟΛΟ 258 - 258 

 
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  30.09.2003 (ποσά σε χιλ. €) 

Εταιρία έχουσα την υποχρέωση 
Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΒΙΟΣΩΛ ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΙΟΣΩΛ   - - 
ΕΝΩΣΙΣ  252  252 
ΣΥΝΟΛΟ 252  252 

 
Τα ανωτέρω υπόλοιπα αφορούν ταμειακές διευκολύνσεις της μετόχου εταιρίας ΕΝΩΣΙΣ προς την 
Εταιρία. 
 
Τα σημερινά υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρίας σε μετόχους αναφέρονται στην ενότητα Β’ 
του παρόντος κεφαλαίου. 
 
Δ.9 Εξάρτηση από συμβάσεις παραγωγής και εμπορίας - μετοχικής συνεργασίας  
 
Η Εταιρία, με σύμβαση που υπέγραψε στη χρήση 2003 με την αμερικανικών συμφερόντων  εταιρία 
American Standard Europe (η οποία ενεργεί για λογαριασμό της συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας 
Κλιματισμού Trane Hellas), ανέλαβε την κατασκευή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (ΟΕΜ). Η 
προώθηση και η διανομή των προϊόντων αυτών θα γίνει μέσω της Trane Hellas στις αγορές της 
Ελλάδος, Ρουμανίας και Κύπρου. Η Εταιρία αναμένει ότι από την συνεργασία με την εν λόγω 
εταιρία θα προκύψουν σημαντικά οφέλη. Δεδομένου όμως ότι επειδή πρόκειται για μια νέα 
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συνεργασία η οποία δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη ενδέχεται οι προσδοκίες της Εταιρίας να μην 
επαληθευτούν. 
 
Σημειώνεται ότι στην εν λόγω σύμβαση, οι κ.κ. Α. Σβορώνος και Δ. Σβορώνος, η ΗΦΑΙΣΤΟΣ και η 
ΕΝΩΣΙΣ, έκαστος των οποίων είναι μέτοχος της Εταιρίας, παραχωρούν στην Trane Hellas το 
δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές της Εταιρίας σε περίπτωση που ένας εξ αυτών των μετόχων 
αποφασίσει να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, θα υποχρεούται να 
ειδοποιήσει σχετικά την Trane, παρέχοντας τους όρους, το τίμημα καθώς και την ταυτότητα του 
υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου αγοραστή.  Εάν η Trane Hellas επιλέξει να αγοράσει τις μετοχές 
αυτές υπό τους ως άνω όρους, υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον μέτοχο εντός προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε την ειδοποίησή του.  Εάν παρέλθει άπρακτη η ως 
άνω προθεσμία, θα θεωρείται ότι η Trane Hellas επέλεξε να μην ασκήσει το εν λόγω δικαίωμά της. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε πέντε (5) έτη. 
 
Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι δεν υφίσταται οιαδήποτε μετοχική σχέση ή κοινά μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου μεταξύ της Εταιρίας ή των βασικών μετόχων της και της TRANE ΕΛΛΑΣ 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι από το 1977, η Εταιρία έχει υπογράψει σύμβαση με την εταιρία RUNTAL 
HOLDING COMPANY S.A.» (καθολικής διαδόχου της εταιρίας ZEHNDER RADIATORS S.A.) με 
την οποία συμφωνήθηκε η παραχώρηση δικαιώματος στην Εταιρία για την αποκλειστική κατασκευή 
και πώληση σωμάτων καλοριφέρ και μονάδων ψύξης (“dispositifs de chauffage et de 
refroidissement”) από την τελευταία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η ΒΙΟΣΩΛ εκτιμά ότι η 
συνεργασία με την εταιρία Runtal μπορεί να ανοίξει για τη Εταιρία κανάλια προώθησης των 
προϊόντων και σε άλλες χώρες της ανατολικής και βόρειας Ευρώπης όπου το φθηνότερο κόστος 
των προϊόντων της ΒΙΟΣΩΛ ταιριάζει περισσότερο με τις δυνατότητες της αγοράς. Σημειώνεται 
ωστόσο ότι τυχόν διακοπή συνεργασίας με την ανωτέρω εταιρία δύναται να προκαλέσει δυσχέρειες 
ως προς την ομαλή εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας καθώς θα απολέσει έσοδα από 
υφιστάμενους πελάτες και δεν θα έχει την προσδοκώμενη πρόσβαση στις χώρες της ανατολικής και 
βόρειας Ευρώπης. 
   
Δ.10 Συναλλαγματικοί κίνδυνοι 
 
Η Εταιρία πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της σε κράτη της ζώνης του Ευρώ, 
με συνέπεια να περιορίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Ας σημειωθεί όμως ότι ανάμεσα στις 
αγορές όπου θα μπορούσαν μελλοντικά να επεκταθούν οι δραστηριότητες της Εταιρίας 
συγκαταλέγονται και χώρες της Μέσης Ανατολής ενώ η Εταιρία αντιμετωπίζει και ανταγωνιστές από 
χώρες εκτός της ζώνης του Ευρώ. 
 
Δ.11 Αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού 
 
Η Εταιρία αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου συμβαίνουν σημαντικές 
αλλαγές. Η εισαγωγή του φυσικού αερίου θα δημιουργήσει ανακατατάξεις στην αγορά. Τα 
παραγόμενα από την Εταιρία είδη δεν αναμένεται να θιγούν από την εισαγωγή του αερίου. Είναι 
όμως δυνατόν οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν κατά την πρώτη περίοδο της εισαγωγής του αερίου 
από τις εταιρίες διανομής να ευνοήσουν άλλες εταιρίες εις βάρος της Εταιρίας. Όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό με βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι στο 
κλάδο του κεντρικού κλιματισμού επικρατεί καθεστώς άνισων ευκαιριών και ανταγωνισμού, γεγονός 
που θίγει την Εταιρία. 
 
Επίσης στην παρούσα φάση, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν είναι δυνατόν να εκτιμήσει τη μελλοντική 
ζήτηση για τα προϊόντα και τα εμπορεύματα που διαθέτει συνέπεια της αδυναμίας πρόβλεψης της 
οικοδομικής δραστηριότητας και των εργασιών σε τεχνικά έργα για την περίοδο που θα 
ακολουθήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. 
 
Δ.12 Εξάρτηση από στελέχη της Εταιρίας 
 
Η διαχείριση και λειτουργία της Εταιρίας βασίζεται στη Διοίκηση και στα βασικά της στελέχη.  Πιθανή 
απώλεια των υπηρεσιών οποιουδήποτε από τα παραπάνω στελέχη θα μπορούσε να έχει δυσμενή 
επίδραση στην δραστηριότητα της Εταιρίας και ενδεχομένως στα οικονομικά της αποτελέσματα. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
20 

 
 

Δ.13 Μη πληρωμή μερίσματος 
 
Το ύψος των ζημιών που φέρει η Εταιρία είναι αρκετά σημαντικό και αυτό θα οδηγήσει στην 
καθυστέρηση πληρωμής μερίσματος στους μετόχους των κοινών μετοχών. Ο χρόνος έναρξης 
πληρωμής μερίσματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ύψος των κερδών, που η Εταιρία θα 
εμφανίζει σε κάθε χρήση. 
 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία, μέχρι και τη χρήση 2001, έδινε στους κατόχους προνομιούχων μετοχών 
μέρισμα ύψους € 0,02 (6,5 δρχ μετά φόρων). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27 
Ιουνίου 2003, η Εταιρία αποφασίστηκε να μην διανεμηθεί μέρισμα στους προνομιούχους μετόχους 
μέρισμα υπό μορφή τόκου, με βάση το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190. 
 
Δ.14 Δικαστικές εκκρεμότητες. 
 
Οι δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν την Εταιρία περιγράφονται σύμφωνα με την έκθεση του 
νομικού ελέγχου που διενεργήθηκε κατ’εντολή του Αναδόχου στο κεφάλαιο 1.2 του παρόντος 
Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
Δ.15 Χρηματιστηριακοί Κίνδυνοι 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. την 23.09.1999 αποφάσισε να εντάξει τις μετοχές της 
Εταιρίας σε νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών με τίτλο «ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ» που 
θεσπίστηκε με την 19.09.1999 Απόφασή του. Οι μετοχές της Εταιρίας έκτοτε 
διαπραγματεύονται στην ίδια κατηγορία διαπραγμάτευσης. 
 
Οι ανωτέρω κίνδυνοι δύναται να αποτελέσουν σημαντικούς παράγοντες καθορισμού της πορείας 
της μετοχής της Εταιρίας καθώς μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική 
θέση της Εταιρίας. Πέρα των ανωτέρω και σε κάθε περίπτωση οι επενδυτές θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι ότι τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας δεν αποτελούν τους 
μοναδικούς παράγοντες καθορισμού της πορείας της μετοχής οποιασδήποτε Εταιρίας καθώς οι 
χρηματιστηριακές αγορές επηρεάζονται και από εξωγενείς παράγοντες όπως η πορεία της 
παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αγοράς, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού και η 
χρηματοοικονομική ρευστότητα των επενδυτών. 
 
Τα ανωτέρω δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την δυνατότητα χρηματοδότησης μελλοντικών 
επενδυτικών σχεδίων μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Η πορεία της μετοχής της Εταιρίας στο Χ.Α. μπορεί να επηρεαστεί από συγκυριακούς και άλλους 
παράγοντες που ενδεχομένως να μην έχουν καμία ουσιαστική σχέση με την δραστηριότητα και τα 
αποτελέσματα της Εταιρίας.  Οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμή της μετοχής της Εταιρίας 
ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις κατά την διαπραγμάτευσή της και σε καμία περίπτωση δεν 
είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο της υποτίμησης της αξίας της επένδυσής 
τους. 
 
Ε. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Χ.Α.  
 
Το Δ.Σ. του Χ.Α. στην συνεδρίαση της 20.2.2004 στην οποία ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο της 
παρούσας αύξησης της Εταιρίας έθεσε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 
1. Στις Λογιστικές Καταστάσεις που θα δημοσιεύει στο εξής η Εταιρία θα παραθέτει υποχρεωτικά 

«Σημείωση» στην οποία θα αναγράφεται το εκάστοτε ποσοστό πωλήσεων επί του κύκλου 
εργασιών που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις της Εταιρίας προς την ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

 
2. Επίσης σύστησε στην Εταιρία τη δημιουργία Ομίλου που θα περιλαμβάνει το σύνολο των 

συναφών και συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με αυτήν. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
21 

 
 

 

II. ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ «ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ»  

 
Οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται από τις 23.09.1999 μέχρι σήμερα στην κατηγορία 
διαπραγμάτευσης «Μετοχές Υπό Επιτήρηση». Η ένταξη έγινε από το ΧΑ λόγω ζημιών στις χρήσεις 
1997, 1998 και 1999. Ειδικότερα στη χρήση 1997 η Εταιρία εμφάνισε ζημιές ύψους € 60 χιλ., τη 
χρήση 1998 εμφάνισε ζημιές ύψους € 250 και τη χρήση 1999 εμφάνισε ζημιές ύψους € 840 χιλ.  
 
Έκτοτε, η Διοίκηση της Εταιρίας καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για την αντιστροφή της πορείας 
της και για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και την επιστροφή της μετοχής σε καθεστώς 
κανονικής διαπραγμάτευσης, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί. 
 
Οι προσπάθειες περιλαμβάνουν: 
 
1. Αλλαγές στο μίγμα πωλήσεων μεταξύ προϊόντων και εμπορευμάτων. 

 
Από την ανάλυση του κύκλου της δραστηριότητας της Εταιρίας (Κεφ. 7.1) της κατά την 
τελευταία πενταετία 1998-2002 αλλά και στη χρήση 2003 συνάγεται ότι συντελέστηκε σταδιακά 
μια αλλαγή στο μίγμα πωλήσεων προϊόντων και εμπορευμάτων εις βάρος των προϊόντων με 
στόχο τη βελτίωση της θέσης της Εταιρίας στις αγορές που δραστηριοποιείται αλλά και την 
διατήρηση του κύκλου εργασιών σε επίπεδα ανώτερα του € 6 εκατ.  
 
Περαιτέρω σταμάτησε ή αναμένεται να σταματήσει η παραγωγή προϊόντων όπως πχ 
ανοξείδωτοι νεροχύτες με χαμηλά ή αρνητικά αποτελέσματα. Οι προσπάθειες της Εταιρίας 
έφεραν αναστροφή του Κύκλου Εργασιών το 2002 στα επίπεδα του 1998 ενώ το 2003 ο 
Κύκλος Εργασιών (κατ΄ εκτίμηση της Διοίκησης) υπερέβη αυτούς της διετίας κυμαινόμενος στα 
€ 8 εκατ. 
 
Παρά ταύτα, λόγω του έντονου ανταγωνισμού τα περιθώρια κερδοφορίας εξακολουθούν 
χαμηλά με αποτέλεσμα η Εταιρία να πραγματοποιεί αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα και 
ζημιές χρήσεως.  

 
2. Κατάρτιση νέων συμβάσεων – Επέκταση Σχέσεων Συνεργασίας. 
 

Εκτός από τη στροφή σε πωλήσεις εμπορευμάτων, η Διοίκηση της Εταιρίας συνήψε νέα 
σύμβαση εντός του 2003 με την American Standard Europe BVBA (Trane). H σύμβαση αυτή 
προβλέπει την κατασκευή από την Εταιρία κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. Σημειώνεται ότι 
την αποκλειστική διάθεση, προώθηση και διανομή των προϊόντων για την Ελλάδα, Ρουμανία 
και Κύπρο ανέλαβε η Trane Hellas (συνδεδεμένη της American Standard Europe BVBA). 
 
Επιπρόσθετα η Εταιρία εκτιμά ότι θα εκμεταλλευτεί περαιτέρω τη συνεργασία που διατηρεί με 
την εταιρία Runtal Radiatores. Ειδικότερα, η διεύρυνση της συνεργασίας της με την εν λόγω 
εταιρία αποσκοπεί στην δημιουργία καναλιών προώθησης των προϊόντων που 
κατασκευάζονται επί παραγγελία για λογαριασμό της Εταιρίας.  

 
3. Συγκράτηση των εξόδων  

 
Η πορεία των Εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις πωλήσεις της 
Εταιρίας. Στη πενταετία 1998-2002 παρατηρήθηκε μια διόγκωση των Εξόδων Διοίκησης και 
Διάθεσης με εξαίρεση τη χρήση 2001 που αυτά επανήλθαν στα επίπεδα της χρήσης 1998. 
Ανάλογη αύξηση είχαν αυτά και ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών (βλέπε κεφάλαιο 7.2) Η 
Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι παρά την εκτιμώμενη άνοδο του Κύκλου Εργασιών στις 
χρήσεις 2003 και 2004 τα Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης θα σταθεροποιηθούν και θα μειωθούν 
ποσοστιαία επί του κύκλου εργασιών συνέπεια πολιτικής συγκράτησης αυτών που 
εφαρμόστηκε από τη χρήση 2003. 
 

4. Διενέργεια της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την εξυγίανση 
της χρηματοοικονομικής της θέσης. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
22 

 
 

 
Η παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κρίνεται αρκετά σημαντική καθώς η Διοίκηση της 
Εταιρίας εκτιμά ότι τυχόν ολοκλήρωσή της (Βλέπε ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) θα επέφερε 
μείωση των χρεωστικών τόκων που σε συνδυασμό με την συγκράτηση των εξόδων και άλλους 
παράγοντες θα βελτίωναν τα αποτελέσματα της Εταιρίας το 2004 (βλέπε κεφ. 10) μειώνοντας 
τις ζημιές κατά το ήμισυ σε σχέση με τις χρήσεις 2002 και 2003 (εκτίμηση). 
 
Περαιτέρω, η αύξηση θα έδινε στην Εταιρία δυνατότητες αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κίνησης 
και βελτίωσης της ρευστότητας της (Βλέπε ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ) 
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III. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
Κοινές Μετοχές 29.292.096 Ονομαστικές 
Προνομιούχες Μετοχές 3.812.930 Ονομαστικές 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 33.105.026 Ονομαστικές 
ΈΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με Καταβολή Μετρητών   

• έξι (6) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) 
παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές ή προνομιούχες μετοχές 19.863.016 Ονομαστικές 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ   
Κοινές Μετοχές  49.155.112 Ονομαστικές 
Προνομιούχες Μετοχές 3.812.930 Ονομαστικές 
Σύνολο 52.968.042  
Ονομαστική Άξια Μετοχής: 0,30 € 
   
Τιμή Διάθεσης Μετοχής  0,30 € 
   
Λογιστική Αξία Μετοχής 31.12.2002 (1) 0,30 € 
Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής 31.12.2002 (2) 0,20 € 
   
Τιμή Διάθεσης / Λογιστική Αξία Μετοχής 31.12.2002 1,00  
Τιμή Διάθεσης / Κέρδη ανά Μετοχή 31.12.2002 Μ/Ε1  
   
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ 2002 (3)   
 Kέρδη (Ζημίες) προ Φόρων (0,06)  
 Kέρδη (Ζημίες) μετά από Φόρους Χρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. (0,06)  

  Kέρδη (Ζημίες) μετά από Φόρους Χρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων (0,06)  

   
Μέρισμα ανά Μετοχή (4) Μ/Ε2  
   
Έσοδα Έκδοσης 5.958.904,80 € 
   
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Τίτλος 25 μετοχών 

Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα Κέρδη χρήσης 2004 
   
Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης:                                                 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

Μ/Ε1: Μη Εφαρμόσιμο.  Η Εταιρία παρουσίασε ζημίες κατά τη χρήση 2002. 
Μ/Ε2: Μη Εφαρμόσιμο. Η Εταιρία δεν διένειμε μέρισμα για τη χρήση 2002 λόγω ζημιών. 
 
Σημειώσεις: 

1. Με βάση τα Ίδια Κεφάλαια της 31.12.2002 και τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης 2002.  
2. Με βάση τα αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια της 31.12.2002 και τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης 

2002. 
3. Με βάση τον αριθμό μετοχών της Εταιρίας πριν την παρούσα αύξηση. 
4. Η Εταιρία δεν διένειμε μέρισμα για τη χρήση 2002. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
(ποσά σε €) 01.01.2002 – 31.12.2002 01.01.2003 – 23.1.2004 
 Προνομιούχες 

Μετοχές 
Κοινές 
Μετοχές 

Προνομιούχες 
Μετοχές 

Κοινές 
Μετοχές 

Μέση Τιμή  0,58 0,43 0,47 0,42 
Ανώτατη Τιμή 0,92 0,71 1,18 1,12 
Κατώτατη Τιμή  0,30 0,22 0,2 0,12 
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών (τεμάχια) 602 19.757 1.638 71.927 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν και 
μετά την παρούσα αύξηση: 
 

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ  

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩ
Ν  ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 

ΕΝΩΣΙΣ 1.558.840 5,32% 9.515 0,25% 2.499.853 5,09% 9.515 0,25% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος 842.729 2,88% 159.409 4,18% 1.444.012 2,94% 159.409 4,18% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος 592.943 2,02% 321.598 8,43% 1.141.668 2,32% 321.598 8,43% 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 281.280 0,96% 509.520 13,36% 755.760 1,54% 509.520 13,36% 
Αγγελική Π Σβορώνου 203.404 0,69% 12.320 0,32% 332.838 0,68% 12.320 0,32% 
Γεώργιος Σβορώνος  12.240 0,04% 6.365 0,17% 23.403 0,05% 6.365 0,17% 
Μαρίνα Σβορώνου 11.417 0,04% 225.305 5,91% 153.450 0,31% 225.305 5,91% 
Ουρανία Σβορώνου 220 0,00% 8.525 0,22% 5.467 0,01% 8.525 0,22% 
Αγγελική Ν. Σβορώνου 0 0,00% 70.000 1,84% 42.000 0,09% 70.000 1,84% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.503.073 11,96% 1.322.557 34,69% 6.398.451 13,02% 1.322.557 34,69% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 25.789.023 88,04% 2.490.373 65,31% 42.756.661 86,98% 2.490.373 65,31% 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 29.292.096 100,00% 3.812.930 100,00% 49.155.112 100,00% 3.812.930 100,00% 

 
 
 
 
Τα ποσοστά μετά την παρούσα αύξηση υπολογίστηκαν με την παραδοχή ότι θα καλυφθούν από 
τους παλαιούς μετόχους τα δικαιώματα συμμετοχής στη παρούσα αύξηση. 
 
 
 
Οι ενεχυριασμένες μετοχές της Εταιρίας με βάσει τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων ανέρχονταν 
συνολικά σε 386.500 κοινές ονομαστικές μετοχές και 19.700 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. Ο 
αριθμός των μετόχων που έχουν ενεχυριάσει μετοχές ανέρχεται σε είκοσι έξι, οι μέτοχοι αυτοί δεν 
έχουν καμία σχέση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αναφερόμενους στον πίνακα με 
τους σημαντικότερους μετόχους. 
 
Οι Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρίας βεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση της μετοχικής 
σύνθεσης της Εταιρίας σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου βάσει των άρθρων 7 και 8 του ΠΔ 51/92 
πριν και μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι ασκήσουν 
τα δικαιώματα συμμετοχής. 
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IV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €) 1998 1999* 2000 2001 2002 
Κύκλος Εργασιών από:      
Βιομηχανική Δραστηριότητα 5.438 5.304 5.014 3.579 3.751 
Εμπορική Δραστηριότητα 1.200 1.714 1.365 2.295 3.043 
Παροχή Υπηρεσιών 196 67 6 4 - 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών (1) 6.833 7.084 6.385 5.878 6.794 
Μικτό Κέρδος (2) 2.033 1.851 1.853 880 1.070 
Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 30 107 65 40 42 
Σύνολο (2) 2.063 1.958 1.918 920 1.112 
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (2) 622 288 9 (539) (1.055) 
Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 0 0 1.134 173 0 
Πλέον: Έσοδα Συμμετοχών 1 1 3 0 0 
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 0 12 202 21 0 
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 506 222 910 (403) (1.090) 
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (248) (588) 739 (601) (1.257) 
Κέρδη προ Φόρων (250) (840) 8 (1.063) (2.039) 
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. (3) (256) (847) (34) (1.070) (2.046) 
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων 
Χρήσεων (3),(4) (256) (847) (34) (1.070) (2.046) 
Συνολικό Μέρισμα (καθαρό από φόρους) - - - - - 
Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών (5) 15.047.739 22.571.609 33.105.026 33.105.026 33.105.026 
Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης (6) 15.047.739 33.396.486 33.105.026 33.105.026 33.105.026 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (7)      
Κέρδη προ Φόρων (1.951) (2.561) (1.231) (1.564) (2.344) 
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές ΔΣ (3) (1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) 
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (3). (9) (1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) 

      
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €) (8)      
Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων και Φόρων 0,03 0,01 0,03 (0,01) (0,03) 
Kέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (0,02) (0,03) 0,02 (0,02) (0,04) 
Kέρδη προ Φόρων (0,02) (0,04) 0,00 (0,03) (0,06) 
Kέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Aμοιβές Δ.Σ. (3) (0,02) (0,04) (0,00) (0,03) (0,06) 

Kέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων (3),(4) (0,02) (0,04) (0,00) (0,03) (0,06) 
Μέρισμα ανά Μετοχή (10) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €) (7), (8)      
Κέρδη προ Φόρων (0,13) (0,11) (0,04) (0,05) (0,07) 
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. (3) (0,13) (0,11) (0,04) (0,05) (0,07) 
Kέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου (3),(7), (9) (0,13) (0,11) (0,04) (0,05) (0,07) 

 
Σημειώσεις: 
 
1. Το σύνολο του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει α) κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, 

β) κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων, γ) κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη 
οικιακής χρήσης, εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών. 
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2. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν αφαιρεθεί 
προηγουμένως οι αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και 
Διάθεσης. 

 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Κόστος Πωληθέντων 0 7 245 444 407 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 0 3 4 9 1 
Έξοδα Διάθεσης 1 8 5 9 22 
Σύνολο 2 17 254 462 431 
• Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την ιδιότητα τους αυτή καθώς και για λοιπές υπηρεσίες που 
προσέφεραν στην Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας κ.α. κατά τις χρήσεις 1998, 1999, 2000, 2001 
και 2002  έχουν επιβαρύνει τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας. Ειδικότερα για τη χρήση 1998 οι αμοιβές 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκαν σε € 212,35 χιλ., για τη χρήση 1999 
διαμορφώθηκαν σε € 218,17 χιλ, για τη χρήση 2000 διαμορφώθηκαν σε € 272,89 χιλ., για τη χρήση 2001 
διαμορφώθηκαν σε € 215,55 χιλ. για την 2002 διαμορφώθηκαν σε € 230,41 χιλ.   

4. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1997 με έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε εντός της 
χρήσης 2003. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή η Εταιρία έχει ελεγχθεί 
φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1997 και κατά  συνέπεια  οι φορολογικές  της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν 
καταστεί  οριστικές. Από το συνολικό ποσό των € 283.694,84 των διαφορών φορολογικού ελέγχου των 
χρήσεων 1991 έως και 1997, το μέρος των € 205.865 δεν λογιστικοποιήθηκε και ως εκ τούτου τα 
αποτελέσματα της περιόδου, οι υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται βελτιωμένα κατά το ποσό 
αυτό. 

5. Για τον υπολογισμό του σταθμισμένου αριθμού μετοχών λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή της ονομαστικής 
αξίας των μετοχών και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών.  

6. Φυσικός αριθμός μετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναμορφωμένος αναδρομικά. 
7. Για τον υπολογισμό των αναμορφωμένων Κερδών έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή των χρήσεων 1998, 1999 και 2000, οι παρατηρήσεις του Έκτακτου 
Οικονομικού – Λογιστικού Ελέγχου των χρήσεων 2001 και 2002  

8. Για τον υπολογισμό των μεγεθών αυτών – πλην μερίσματος ανά μετοχή – έχει ληφθεί υπόψη ο 
σταθμισμένος αριθμός μετοχών. 

9. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1997. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 
οι φόροι φορολογικού ελέγχου ανά χρήση: 

 
ΧΡΗΣΗ 

 
ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΣΩΛ 

Α.Β.Ε. (ποσά σε €) 
1991 33.995,00 
1992 31.088,48 
1993 35.066,96 
1994 39.242,06 
1995 82.029,95 
1996 39.717,62 
1997 22.554,78 

 283.694,84 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1997. Την παρούσα περίοδο διενεργείται ο φορολογικός 
έλεγχος των χρήσεων 1998 έως και το 2001 ενώ η Εταιρία έχει αιτηθεί στην (με την υπ'αριθμ. 5775/10.6.2003 
αίτηση της) ΦΑΒΕ Αθηνών να επεκταθεί ο έλεγχος μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2002.  Σύμφωνα με την 
έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, σε τυχόν φορολογικό έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας 
από τις φορολογικές αρχές, με βάση και τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων της 
Εταιρίας αλλά και τη γενικότερη πρακτική των φορολογικών αρχών, ενδέχεται να προκύψουν λογιστικές 
διαφορές από δαπάνες που συνήθως απορρίπτονται είτε χαρακτηριζόμενες ως μη παραγωγικές, είτε επειδή 
δεν θα έχουν πλήρη αιτιολόγηση ως προς τη σκοπιμότητά τους. Έτσι λοιπόν, θα προσδιορισθούν λογιστικές 
διαφορές κυρίως στους λογαριασμούς των «παροχών τρίτων», «αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών», 
«εξόδων ταξιδιού εσωτερικού και εξωτερικού», «εξόδων μεταφορών», «εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας», και 
ενδεχομένως και σε άλλους λογαριασμούς. Δεδομένης όμως της μεγάλης φορολογικής ζημιάς της Εταιρίας 
συνολικού ποσού € 4.187 χιλ. σύμφωνα και με την δήλωση φόρου εισοδήματος της χρήσης 2002 και με 
δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν αναμορφώσεις των δηλώσεων για τις υπό έλεγχο χρήσεις, ώστε το παραπάνω 
ποσό να είναι οριστικό συμπεραίνουμε ότι οποιοδήποτε ποσό λογιστικών διαφορών που μπορεί να προκύψει 
δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας λόγω του ότι οι λογιστικές διαφορές θα μειώσουν τις 
φορολογικές ζημιές.  

10. Η Εταιρία δεν έχει διανείμει μέρισμα κατά τις χρήσεις 1998-2002  
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Για την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων  χρήσεων 1998 – 2000 της Εταιρίας λήφθηκαν υπόψη οι 
παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, που διενήργησε τον τακτικό 
έλεγχο των χρήσεων 1998 – 2000, οι παρατηρήσεις του Έκτακτου Οικονομικού – Λογιστικού 
Ελέγχου των χρήσεων 2001 – 2002 και της περιόδου 01.01-30.09.2003. 
 
Χρήση 1998 

• Στη χρήση 1998 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης ύψους € 1.100 χιλ. 

• Δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων ύψους € 586,94 χιλ. 

• Δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 15 χιλ. 
Χρήση 1999 

• Στη χρήση 1999 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης ύψους € 990 χιλ. 

• Δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων ύψους € 674,98 χιλ. 

• Κατά την χρήση 1999 διαπιστώθηκαν ακίνητα χρεωστικά υπόλοιπα ύψους € 45,54. 

• Η Εταιρία δεν διενήργησε πρόβλεψη για απαίτηση γραμματίων εισπρακτέων σε 
καθυστέρηση ύψους € 4.629,60. 

• Η Εταιρία δεν διενήργησε πρόβλεψη για κάλυψη ζημιών για απαίτηση επιταγών 
εισπρακτέων σε καθυστέρηση ύψους € 23.651,95. 

• Η Εταιρία δεν διενήργησε πρόβλεψη για κάλυψη ζημιών για απαίτηση από χρεώστες 
διάφορους ύψους € 12.827,67. 

• Δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 15 χιλ. 
Χρήση 2000 

• Στη χρήση 1999 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης ύψους € 1.160 χιλ. 

• Δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη για ζημιές που θα προκύψουν από την εκποίηση ακίνητων 
αποθεμάτων ύψους € 26.412,33. 

• Η Εταιρία δεν διενήργησε πρόβλεψη για κάλυψη ζημιών για απαίτηση από χρεώστες 
διάφορους ύψους € 18.088,91. 

• Δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ύψους € 6 χιλ. 
Χρήση 2001 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 246.800,00 περίπου, 
με ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική 
θέση της 31.12.2001. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 53.000,00 περίπου, με 
ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης 31.12.2001. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 25.600,00 περίπου, με 
ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση 
της 31.12.2001. 

• Η Εταιρία δεν έχει προβεί στον σχηματισμό πρόβλεψης υποτίμησης συμμετοχών με βάση 
τον ΚΝ 2190/1920 ύψους  € 88.954,65 με ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα 
της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001. 

• Η Εταιρία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ζημίες που θα προκύψουν από την εκποίηση 
των αποθεμάτων λόγω απαξίωσης τους συνολικού ποσού € 32.147,52, με ισόποση 
αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση της 
31.12.2001 

• Η Εταιρία θα έπρεπε να σχηματίζει κάθε χρόνο πρόβλεψη για την κάλυψη έναντι ζημιών 
που θα προκύψουν από την μη είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες ύψους €26.858,89, και 
από τους Χρεώστες Διάφορους ύψους € 15.895,43 με ισόποση αρνητική επίδραση στα 
αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001 
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• Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη αποζημιώσεις προσωπικού ύψους € 12.000,00 κατά την 
χρήση 2001 

 
Χρήση 2002 
 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 245.500,00 περίπου, 
με ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική 
θέση της 31.12.2002. 

• Η Εταιρία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ζημίες που θα προκύψουν από την εκποίηση 
των αποθεμάτων λόγω απαξίωσης τους συνολικού ποσού € 54.475,77, με ισόποση 
αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση της 
31.12.2002 

• Η Εταιρία θα έπρεπε να σχηματίζει κάθε χρόνο πρόβλεψη για την κάλυψη έναντι ζημιών 
που θα προκύψουν από την μη είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες ύψους € 8.697,41,  από 
τους Χρεώστες Διάφορους ύψους € 2.343,61, από  Λογαριασμούς Προκαταβολών και 
Πιστώσεων ύψους € 160,71 με ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης 
και στην καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2002 

• Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη αποζημιώσεις προσωπικού ύψους € 22.000,00 κατά την 
χρήση 2002 

 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τις 
χρήσεις 1998 – 2002: 
 
 

Αναμορφωμένα  Κέρδη προ Φόρων 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Κέρδη Ισολογισμού προ Φόρων (250) (840) 8 (1.063) (2.039) 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (1.100) (990) (1.160) (247) (246) 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων - - - (53) - 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (587) (675) - (26) - 
Υποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων - - - (89) - 
Ακίνητα Αποθέματα - - (22) (32) (26) 
Πελάτες - 0 - (27) (9) 
Επισφαλείς και Επίδικοι Πελάτες - - - - - 
Γραμμάτια σε Καθυστέρηση - (5) - - - 
Επιταγές σε Καθυστέρηση - (24) (26) - - 
Χρεώστες Διάφοροι - (13) (18) (16) (2) 
Λογαριασμός Διαχειρίσεων Προκαταβολών και Πιστώσεων - - (6) - 0 
Υποτίμηση Χρεογράφων - - - - - 
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (15) (15) (6) (12) (22) 
Σύνολο Αναμορφώσεων  1.702 1.721 1.239 501 305 
Αναμορφωμένα Κέρδη προ Φόρων (1.951) (2.561) (1.231) (1.564) (2.344) 
Μείον: Φόροι Χρήσης  7 6 42 7 7 
Μείον: Αμοιβές Δ.Σ. - - - - - 
Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από Φόρους & Αμοιβές Δ.Σ. (1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) 
Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου (Φόρος Εισοδήματος & 
Προσαυξήσεις Φόρου Εισοδήματος) 

- - - - - 

Μείον: Εκτίμηση για Πιθανές Φορολογικές Επιβαρύνσεις - - - - - 
Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από Φόρους, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 

(1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €) 1998 1999** 2000**  2001 2002 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 4.547 4.696 4.728 1.185 1.410 
Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1.248 1.262 1.265 381 289 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 111 111 111 92 36 
Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1.137 1.151 1.155 289 253 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 9.453 9.704 10.981 11.829 13.101 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 3.324 3.204 4.558 5.019 5.765 
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.129 6.499 6.423 6.809 7.336 
Συμμετοχές 176 433 129 587 539 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 22 23 25 25 27 
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 7.463 8.106 7.731 7.710 8.155 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.193 11.989 9.932 6.018 5.427 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 124 118 84 7 10 
Σύνολο Ενεργητικού 19.328 24.910 22.475 14.920 15.002 
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 144 108 103 60 37 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Ίδια Κεφάλαια 10.582 18.480 19.064 11.248 9.969 
Προβλέψεις 10 2 1 - 40 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 656 - - - - 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 8.046 6.370 3.357 3.651 4.949 
Σύνολο Υποχρεώσεων 8.702 6.370 3.357 3.651 4.949 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 33 58 53 20 44 
Σύνολο Παθητικού 19.328 24.910 22.475 14.920 15.002 
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 144 108 103 60 37 
Λογιστική αξία Μετοχής (σε €)* 0,70 0,55 0,58 0,34 0,30 
* Η λογιστική Αξία της μετοχής έχει υπολογιστεί με  βάση τα ίδια κεφάλαια και τον αριθμό μετοχών στο τέλος κάθε χρήσης.  
** Σύμφωνα με το προσάρτημα του ισολογισμού της 31.12.2000, τα κονδύλια της χρήσης 1999 έχουν αναπροσαρμοστεί 
προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με τα κονδύλια της χρήση 2000. Συγκεκριμένα από το λογαριασμό Παθητικού Γ ΙΙ ii α 
μετεφέρθη το ποσό των € 49,04 χιλ. (που αφορά χρεωστικά υπόλοιπα) στον λογαριασμό του Ενεργητικού ΔΙΙ ii. Σύμφωνα με 
το προσάρτημα της χρήσης 2001, επί των κονδυλίων της χρήσης 2000 έγιναν οι εξής αναμορφώσεις κονδυλίων για να 
καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης 2001. Ειδικότερα, έγιναν οι εξής αναμορφώσεις:  
1. Α) Ενεργητικό  
Β) Έξοδα Εγκατάστασης: έγινε συνένωση των παραγράφων 4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης και 4α έξοδα μετεγκατάστασης 
και αναδιοργάνωσης στο 4 Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως.   
2 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΙΙ. Απαιτήσεις α) 3 Γραμμάτια Εισπρακτέα: Δεν υπάρχει ανάλυση των Γραμματίων Εισπρακτέων στο «Χαρτοφυλάκιο» και 
στις «Τράπεζες σε εγγύηση» 
Β) 3 α Επιταγές Εισπρακτέες: Έγινε ανάλυση του κονδυλίου ως εξής: Στο Χαρτοφυλάκιο € 1.736.382,03, Σε τράπεζες σε 
εγγύηση € 274.198,46, Σε καθυστέρηση € 373.499,95  
3) Τα κονδύλια της χρήσης 2000 έχουν αναπροσαρμοστεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με τα κονδύλια της χρήσης 2001. 
Συγκεκριμένα από τον λογαριασμό Ενεργητικού Δ.ΙΙ12 (Λογ. Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων) μετεφέρθη το 
ποσό των € 5.920,18 (που αφορά πιστωτικά υπόλοιπα) στον λογαριασμό του Παθητικού Γ.ΙΙ.11 α (Πιστωτές Διάφοροι)  
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Για την αναμόρφωση των ιδίων κεφαλαίων των χρήσεων 1998 – 2002 της Εταιρίας λήφθηκαν 
υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, που διενήργησε τον 
τακτικό έλεγχο των χρήσεων 1998 – 2000, και οι παρατηρήσεις του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή – 
Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας για τις χρήσεις 
2001-2002: 
 

Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Μετοχικό Κεφαλαίο  7.287 16.030 16.030 16.030 15.890 
Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 876 876 739 739 1.987 
Αποθεματικά Κεφαλαία  552 552 552 552 552 
Αποτελέσματα Εις Νέο  (364) (1.211) (490) (8.306) (10.692) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.582 18.480 19.064 11.248 9.969 
Μείον 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (2.200) (3.190) (4.350) (4.597) (4.842) 
Διαγραφή Εξόδων Εγκατάστασης - - - 3.645 3.985 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (895) (1.570) (1.570) (1.596) (1.596) 
Υποτίμηση Συμμετοχών Και Χρεογράφων - - - (89) (6) 
Ακίνητα Αποθέματα - - (22) (54) (80) 
Πελάτες - - - (27) (36) 
Επισφαλείς Και Επίδικοι Πελάτες (81) (81) (81) (81) (81) 
Γραμμάτια Σε Καθυστέρηση - (5) (5) (5) (5) 
Επιταγές Σε Καθυστέρηση - (24) (50) (50) (50) 
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες Στην Επόμενη Χρήση (7) (7) (7) (7) (7) 
Χρεώστες Διάφοροι (58) (70) (89) (104) (107) 
Λογαριασμός Διαχειρίσεων Προκαταβολών Και Πιστώσεων - - (6) (6) (6) 
Σχηματισθείσα Πρόβλεψη - - - - 30 
Υποτίμηση Χρεογράφων - - - - - 
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (155) (170) (176) (188) (210) 
Διαφορές Φορολογικού Έλεγχου 1991-1997 (284) (284) (284) (284) (284) 
Σύνολο Αναμορφώσεων (3.678) (5.400) (6.638) (3.441) (3.293) 
Σύνολο  Αναμορφωμένων Ίδιων Κεφαλαίων 6.904 13.080 12.426 7.806 6.676 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
** Με βάση τον αριθμό μετοχών στο τέλος κάθε χρήσης προσαρμοσμένο ως προς την ονομαστική αξία μετοχής ήτοι € 0,30.  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
1998 - 2002 
 
ΧΡΗΣΗ 1998 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του παγίου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 

έξοδα χρήσεως € 1.086 χιλ.  περίπου και προηγούμενων χρήσεων €  3.081 χιλ. .  
2. Από την χρήση 1992 δεν έχουν  διενεργηθεί αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις. Οι 

αναλογούσες στη κλειόμενη χρήση αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των € 587 χιλ. εκ των 
οποίων € 103 χιλ. περίπου θα  είχαν  προσαυξήσει  την  αξία  των  αποθεμάτων.  

3. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 411 χιλ. 
περίπου για τις οποίες δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις, δεδομένου ότι από την 
Εταιρία θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. 

4. Οι τόκοι Προνομιούχων μετοχών και οι Αμοιβές Δ.Σ. συνολικού  ποσού € 60 χιλ. δεν 
περιελήφθησαν στο Λειτουργικό Κόστος. 
 

 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 

 
Στα γήπεδα και οικόπεδα υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τρίτων, ύψους € 1.218 χιλ. 
σε εξασφάλιση δανείων συνολικού ποσού € 778 χιλ. 
 
ΧΡΗΣΗ 1999 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του παγίου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 

έξοδα προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού € 4.167 χιλ.  περίπου.  
2. Από τη χρήση 1992 δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις. Οι 

αναλογούσες στη κλειόμενη χρήση αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των € 675 χιλ. περίπου εκ 
των οποίων € 123 χιλ. περίπου θα είχαν προσαυξήσει την αξία των αποθεμάτων. 

3. Δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 587 
χιλ. περίπου.  

4. Οργανικά έξοδα της χρήσεως ποσού € 235 χιλ.  περίπου επιβάρυναν τα έκτακτα αποτελέσματα 
(Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)  

5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1991. 
 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
1. Στα ακίνητα της Εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις € 1.217,90 χιλ. για 

εγγύηση τραπεζικών δανείων τα οποία εξοφλήθησαν και άρχισε η διαδικασία εξάλειψης των  
βαρών. 

2. Δεν έγιναν αποσβέσεις παγίων από το έτος 1992 έως σήμερα.  
3. Στις δαπάνες πολυετούς απόσβεσης προσετέθησαν € 120,32 χιλ. για έξοδα αυξήσεως 

κεφαλαίου. 
4. Στα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα περιελήφθησαν και οι εκ € 111,90 χιλ. προβλέψεις 

τόκων προνομιούχων μετοχών.  
5. Η διαδικασία αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε την 16/12/1999. Μέχρι 31/12/1999 

εξοφλήθησαν τραπεζικές και λοιπές υποχρεώσεις ύψους € 3.780 χιλ. όπως προβλέπεται από 
την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/7/1999. 

6. Η Εταιρία προσδοκά ότι η οικονομία τόκων € 704 χιλ. περίπου συμβάλλει στην επαναφορά της 
στην βασική κατηγορία διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. 

7. Η Εταιρία δεν θα δημοσιεύσει Ενοποιημένο  Ισολογισμό με την θυγατρική "ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε." διότι η θυγατρική Εταιρία θα κλείσει Ισολογισμό 1ης χρήσης την 
31/12/2000 
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Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ΣΤΑΚΟΔ (ποσά σε χιλ. €) 

272.2  374 
282.2 2.906 
287.9 485 
292.3 1.485 
452.9 67 
515.4 1.768 
Σύνολο  7.084 

 
ΧΡΗΣΗ 2000 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Στην παρούσα χρήση με βάση το Ν.2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων 

και κτιρίων με € 1.241 χιλ. και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το αποθεματικό 
"επιχορηγήσεως επενδύσεων πάγιου ενεργητικού" με € 623 χιλ. και € 7 χιλ. αντίστοιχα. Η 
προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω αναπροσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και υπόλοιπο 
υπεραξίας € 143 χιλ που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 1996, 
συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. 

2. Η Εταιρία στη χρήση 2000 σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρήσεις διενέργησε αποσβέσεις 
επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 477 χιλ. μέρος του οποίου € 731 
χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως  

3. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του πάγιου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού €  4 χιλ. περίπου. 

4. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 646 χιλ. 
περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί  πρόβλεψη για πιθανή ζημία που θα προκύψει αν 
δεν εισπραχθούν στο σύνολο τους. 

5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση1991. 
 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
 
1. Στα ακίνητα της Εταιρίας δεν υπάρχουν βάρη. 
2. Στην φετινή χρήση πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις παγίων ύψους € 719 χιλ. σε αντίθεση με 

την περσινή χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις. 
3. Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρία προέβη σε αναπροσαρμογή των Γηπέδων και Κτιρίων της 

με βάση τον Ν.2065/92. Από την αναπροσαρμογή προέκυψε υπεραξία € 611 χιλ. η οποία 
συμψηφίστηκε με ζημία προηγούμενων χρήσεων. 

4. Στα Χρηματοοικονομικά έξοδα περιελήφθησαν και τα € 112 χιλ. προβλέψεις τόκων 
προνομιούχων μετοχών.  

5. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του παγίου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 4.167,28 περίπου. 

6. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις σε ενσώματες 
ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω αποσβέσεις ποσό € 1.233 χιλ. 
αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις. 

7. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1991 
8. To προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 135 άτομα. 

 
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά ΣΤΑΚΟΔ (ποσά σε χιλ. €)* 

272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 7 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 3.055 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 378 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.357 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού και συναφών ειδών 1.589 
Σύνολο 6.385 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
ΧΡΗΣΗ 2001 
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Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 

1 Στην παρούσα χρήση η Εταιρία διενήργησε λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση  Νο 8 συνολικού ποσού € 6.746 χιλ. με τις οποίες αύξηση 
ισόποσα το υπόλοιπο ζημιών (μείωση ισόποση της καθαρής θέσης 31/12//2001) χωρίς όμως 
να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως.  

2 Σε λογαριασμούς εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται κονδύλια συνολικού 
ποσού € 587 χιλ. περίπου που έπρεπε να απεικονισθούν στις δαπάνες πολυετούς αποσβέσεις.  

3 Οι αποσβέσεις χρήσεως, τις οποίες λόγισε η Εταιρία επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
ανέρχονται σε € 462 χιλ. Κατά την εκτίμησή μας οι αποσβέσεις χρήσεως έπρεπε να ήταν 
μεγαλύτερες κατά € 352 χιλ. περίπου.  

4 Στις απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 
293 χιλ. περίπου  

 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 

 
1. Στα ακίνητα της Εταιρίας δεν υπάρχουν  βάρη. 
2. Από τη χρήση 1992 μέχρι τη χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις σε ενσώματες 

ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω αποσβέσεις ποσό € 1.233 χιλ. 
αφορούν μη υποχρεωτικές αποσβέσεις. 

3. Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 125 άτομα.  
4. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας με βάση τον Νο 2065/92 

πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2000 
5. Στα Χρηματοοικονομικά έξοδα περιελήφθησαν και € 112 χιλ. προβλέψεις τόκων προνομιούχων 

μετοχών.  
6. Δεν υπάρχουν επιδικίες η υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις 

διαιτητικών ή δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.  

7. Η υποτονικότητα που συνεχίζεται στην αγορά της θέρμανσης καθυστερεί την υλοποίηση των 
προσπαθειών της Διοίκησης για την ανάκαμψη της Εταιρίας. Οι προσπάθειες της Διοίκησης 
συνεχίζονται. 

8. Η Εταιρία πιστεύει ακράδαντα ότι η εξυγίανση των στοιχείων των ισολογισμού αποτελεί την 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και την 
άρση της επιτήρησης της μετοχής. Προς το σκοπό αυτό μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ 
συνεδρίαση Νο 203/23/1/2002) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις και 
ανακατατάξεις των Λογαριασμών του Ισολογισμού: Μετεφέρθη στον Λογαριασμό Υπόλοιπο 
Ζημιών απευθείας (εκτός του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» διότι αφορά περισσότερες 
χρήσεις) το ποσό των € 6.746 χιλ. Το κονδύλι αυτό προέρχεται από την απόσβεση των εξής 
κονδυλίων ανά λογαριασμό: Επισφαλείς Απαιτήσεις € 271 χιλ., Ανείσπρακτα Καθυστερούμενα 
Αξιόγραφα € 346 χιλ., Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί € 151 χιλ .δρχ. Ακίνητα Αποθέματα € 
946 χιλ. και Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης € 5.031 χιλ.. Σημειώνεται ότι α) η Εταιρία για 
πρώτη φορά από την ίδρυση της (1940) προβαίνει σε εξυγίανση τέτοιας έκτασης, β) για τις 
ανωτέρω ενέργειες ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
οι σημειώσεις της Εταιρίας και γ) τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο για την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Ιούλιος 1999) που υπέβαλε η Εταιρία το ΧΑΑ (σελίδα 47 - 
Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής).  

9 Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 1990. 
 

Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-91 (ποσά σε χιλ. €): 
272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 14 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 2.374 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 212 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 841 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 2.438 
Σύνολο 5.878 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
34 

 
 

 
 
ΧΡΗΣΗ 2002 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Στις απαιτήσεις  της Εταιρίας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα  υπόλοιπα  συνολικού  ποσού  

170.000 €  περίπου, για  τα οποία  σχηματίσθηκε  πρόβλεψη  ποσού 30.000 €.  
2. Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  από την υπηρεσία του 

προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το 
προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
Εάν η Εταιρία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του 
Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο ύψος της θα ανερχόταν  στο ποσό των  210.000  € περίπου.  

3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση1991 και κατά  συνέπεια  οι  φορολογικές  
της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  οριστικές. 

 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
 
1 Σύμφωνα με την απόφαση της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης της 28/6/2002 έγινε μετατροπή 

του Μετοχικού Κεφαλαίου σε €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 165 
δρχ. σε € 0,48 (δρχ.163,56) και ως εκ τούτου μειώθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο κατά το ποσό € 
140 χιλ., το οποίο μεταφέρθηκε στον λογαριασμό "Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού 
Κεφαλαίου σε € " (Έγκριση Νο Κ2-8573/24-7-2002  του Υπουργείου Ανάπτυξης).  

2 Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται  εμπράγματα βάρη.  
3 Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας  των γηπέδων έγινε με βάση του Ν.2065/92 στη χρήση 

2000.  
4 Στην κλειόμενη χρήση πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ν.3091/2002, αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των Ιδιοχρησιμοποιούμενων  κτιρίων  
στην αντικειμενική τους αξία. Η Υπεραξία που προέκυψε ύψους € 1.155 χιλ. η οποία δεν 
αντανακλά την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό των Ιδίων 
κεφαλαίων «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» μειωμένη 
κατά το ποσό € 47.459 που αφορά  ζημία  από αποτίμηση συμμετοχών.  

5 Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση  1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις επί των 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων κατά το ποσό € 1.650.000 περίπου . 

6 Εν όψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αρχής γενομένης με την σύνταξη 
του Ισολογισμού 31/12/2003, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη 
κλειόμενη χρήση έγιναν τα εξής :α) Η ανωτέρω αναφερόμενη αναπροσαρμογή της αξίας των 
κτιρίων. β) Στα “Έξοδα  Εγκαταστάσεως ” μεταφέρθηκε το ποσό των €  563.000 περίπου, που 
είχε περιληφθεί σε προηγούμενη χρήση στα “Αποθέματα”. Ταυτόχρονα από το συνολικό 
αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκαταστάσεως διαγράφτηκε ποσό € 340.000, το οποίο 
μεταφέρθηκε απευθείας στον λογαριασμό “Υπόλοιπο  Zημιών” των "Ιδίων  Κεφαλαίων" και όχι 
μέσω του  λογαριασμού των “Αποτελεσμάτων Χρήσεως”, ο ίδιος λογιστικός χειρισμός είχε γίνει 
και στην προηγούμενη χρήση για αντίστοιχη διαγραφή. γ) Από τις συνολικά λογισθείσες στη 
κλειόμενη χρήση αποσβέσεις, μέρος κατά το ποσό € 350.906,97 αφορούν αποσβέσεις που δεν 
είχαν  γίνει  σε προηγούμενες χρήσεις και απεικονίζονται σαν Αποσβέσεις μη Ενσωματωμένες 
στο Λειτουργικό  κόστος, και δ) Διενεργήθηκε πρόβλεψη € 30.000 για επισφαλείς απαιτήσεις 
παρ’ ότι στην προηγούμενη χρήση πραγματοποιήθηκε διαγραφή επισφαλών ύψους € 760.000.  

7 Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.  

8 Στην τρέχουσα χρήση 2003 περατώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 1991 και είναι εν 
εξελίξει ο έλεγχος των χρήσεων μέχρι και το 2001. Από τον έλεγχο της χρήσεως 1991 
καταλογίσθηκε οριστικά το ποσό των € 33.996 από Φόρους Λογιστικών Διαφορών και των 
αντιστοίχων προσαυξήσεων ,με το οποίο ποσό θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της 
τρέχουσας χρήσης  2003.  

9 Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 116 άτομα.  
10 Η Εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει τα αποτελέσματά της κυρίως με δύο τρόπους: α)Αύξηση 

πωλήσεων και β) Μείωση Κόστους. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται η Εταιρία μας και οι εγγενείς δυσκολίες που αφορούν τον περιορισμό του 
παραγωγικού κόστους δυσχεραίνουν και καθυστερούν τις προσπάθειες της Διοίκησης. 
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Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-91 (ποσά σε χιλ. €)* 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 2.587 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 154 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 876 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 3.177 
Σύνολο  6.794 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 1998 1999 2000 2001 2002 
      
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)      
Κύκλου Εργασιών (4,0%) 3,7% (9,9%) (7,9%) 15,6% 
Κερδών προ Φόρων   313,5% 236,7% * ** 91,8% 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. 282,3% 230,5% * ** 91,2% 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων 282,3% 230,5% * ** 91,2% 
Ενσώματων Παγίων (σε αξία κτήσης)  11,0% 2,7% 13,2% 7,7% 10,8% 
Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 4,9% 28,9% (9,8%) (33,6%) 0,6% 
      
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ (%)      
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ Αποσβέσεων) 29,8% 26,1% 29,0% 15,0% 15,7% 
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ Φόρων) (3,65%) (11,86%) 0,13% (18,08%) (30,01%) 
       
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)      
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (2,3%) (5,8%) 0,0% (7,0%) (19,2%) 
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων 2,7% 0,0% 0,8% (4,6%) (12,5%) 
      
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)      
Γενική Ρευστότητα 0,91 1,88 2,94 1,64 1,09 
Άμεση Ρευστότητα 0,50 1,37 1,79 0,81 0,52 
Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Χρηματοοικονομικά Έξοδα ** ** (0,03) (1,78) (2,06) 
Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Σύνολο Φόρων ** ** (0,12) (51,34) (50,91) 
       
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)      
Απαιτήσεων  175 170 193 156 120 
Προμηθευτών (επί των αγορών) 193 132 132 126 114 
Αποθεμάτων 250 230 316 222 180 
       
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)      
Ξένα /Ίδια Κεφάλαια 0,83 0,35 0,18 0,33 0,50 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,33 0,01 0,04 0,11 0,18 
      
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)      
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 37,7% 45,3% 10,2% 23,3% 16,1% 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών 
Τόκων  148,2% **** 95,9% **** **** 

*Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τη χρήση 1999. 
**Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τη χρήση 2001. 
***Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται καθότι δεν έχουν υπολογιστεί ταμιακές ροές για τις χρήσεις 1998-1999. 
**** Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τις αντίστοιχες χρήσεις. 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
 1998 1999 2000 2001 2002 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)      
Κερδών (Ζημιές) προ Φόρων * 31,3% (52,0%) 27,1% 49,8% 
Κερδών (Ζημιές) μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. * 31,1% (50,4%) 23,5% 49,6% 
Κερδών (Ζημιές) μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων * 31,1% (50,4%) 23,5% 49,6% 

      

Περιθώριο Κέρδους (%)      
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)  (28,6%) (36,2%) (19,3%) (26,6%) (34,5%) 

      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)      
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων * (25,6%) (9,6%) (15,5%) (32,4%) 
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων * (9,8%) (5,9%) (10,0%) (18,7%) 
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)      
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 1,27 0,49 0,27 0,47 0,75 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,50 0,01 0,06 0,16 0,27 

      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)      
Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών 
Τόκων (64,8%) (48,7%) (18,1%) (15,1%) (7,9%) 
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V. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000 – 2001 

(ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 
Κύκλος Εργασιών από:   
Βιομηχανική Δραστηριότητα 4.797 3.441 
Εμπορική Δραστηριότητα 1.727 2.435 
Παροχή Υπηρεσιών 505 - 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 7.029 5.876 
Μικτό Κέρδος (1) 2.086 890 
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 64 38 
Σύνολο (1) 2.149 929 
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) 188 (553) 
Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 1.134 173 
Πλέον: Έσοδα Συμμετοχών 3 - 
Μείον: Έξοδα και Ζημίες Συμμετοχών & Χρεογράφων - - 
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 202 71 
Μείον:  Προβλέψεις Υποτιμήσεως Συμμετοχών & Χρεογράφων - - 
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 1.085 (367) 
Κέρδη (Ζημιές) προ Αποσβέσεων και Φόρων 915 (566) 
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων 108 (1.040) 
Μείον: Φόροι Χρήσης και Λοιποί Φόροι - 7 
Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Χρήσης 108 (1.048) 
Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων (2) - - 
Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 
προηγούμενων Χρήσεων   108 (1.048) 
Μείον: Δικαιώματα Μειοψηφίας  67 18 
Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους & Δικαιώματα Μειοψηφίας  (2), (3) 42 (1.066) 

 
Σημειώσεις: 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
1. Προ αποσβέσεων. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν 

αφαιρεθεί προηγουμένως οι αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας και Διάθεσης. Ο μερισμός των αποσβέσεων ανά χρήση έχει ως εξής: 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 
Κόστος Πωληθέντων 314 444 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 7 9 
Έξοδα Διάθεσης 8 21 
Σύνολο Αποσβέσεων 330 475 
Mείον : Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 477 - 
ΣΥΝΟΛΟ 807 475 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
Για την αναμόρφωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της χρήσης 2001 λήφθηκαν υπόψη οι 
παρατηρήσεις του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, που διενήργησε τον έλεγχο της χρήσης 
2001. Σημειώνεται ότι ο Έκτακτος Οικονομικός – Λογιστικός Έλεγχος δεν επεκτάθηκε στον 
ενοποιημένο ισολογισμό της χρήσης 2000 καθώς οι οικονομικές καταστάσεις της ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 
συμμετείχαν μόνο στον ισολογισμό της 31.12.2001.  
 
 
Χρήση 2001 
 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 246.800,00 περίπου, 
με ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική 
θέση της 31.12.2001. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 53.000,00 περίπου, με 
ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης 31.12.2001. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 25.600,00 περίπου, με 
ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση 
της 31.12.2001. 

• Η Εταιρία δεν έχει διενεργήσει πρόβλεψη για ζημίες που θα προκύψουν από την εκποίηση 
των αποθεμάτων λόγω απαξίωσης τους συνολικού ποσού € 32.147,67, με ισόποση 
αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση της 
31.12.2001 

• Η Εταιρία θα έπρεπε να σχηματίζει κάθε χρόνο πρόβλεψη για την κάλυψη έναντι ζημιών 
που θα προκύψουν από την μη είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες ύψους €26.858,89, και 
από τους Χρεώστες Διάφορους ύψους € 15.895,43 με ισόποση αρνητική επίδραση στα 
αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001 

• Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη αποζημιώσεις προσωπικού ύψους € 12.000,00 κατά την 
χρήση 2001 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 

• Στο κονδύλι του ενεργητικού «Β. Έξοδα εγκατάστασης» διενεργήθηκαν λιγότερες 
αποσβέσεις € 9.251,59, οι οποίες αν λογιστικοποιούνταν, θα επιβάρυναν τα εταιρικά και 
ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2001 και την εταιρική και ενοποιημένη καθαρή 
λογιστική θέση της 31.12.2001. 

 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναμόρφωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της 
Εταιρίας για την χρήση 2001: 
 

Αναμορφωμένα Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων χρήσης 2001 (ποσά σε χιλ. €) 
Κέρδη Ισολογισμού προ Φόρων (1.040) 
Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης (247) 
Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων (53) 
Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων (26) 
Ακίνητα αποθέματα (32) 
Πελάτες  (27) 
Χρεώστες Διάφοροι  (16) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού (12) 
Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης της εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.  (9) 
Σύνολα Αναμορφώσεων  (422) 
Αναμορφωμένα Κέρδη προ Φόρων  (1.462) 
Μείον: Φόροι Χρήσης  (7) 
Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από Φόρους (1.469) 
Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων - 
Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Φόροι Φορολογικού 
Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 

(1.469) 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
40 

 
 

Εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ανά χρήση οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της 
Εταιρίας: 
 

 2000 2001 

ΕΤΑΙΡΙΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

% ΣΥΜ/ΧΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ  24,9% 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 65%  

 
 
Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι σύμφωνα και με την άποψη του Ορκωτού Ελεγκτή που 
διενήργησε τον Έκτακτο Οικονομικό-Λογιστικό Έλεγχο της  Εταιρίας η υποχρέωση ενοποίησης με 
την εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε., υφίστατο μέχρι και τη χρήση 2001. Στη συνέχεια η διοίκηση της 
εταιρίας άλλαξε και δεν συντρέχει λόγος ενοποίησης με το παρόν ποσοστό συμμετοχής σύμφωνα 
και με τα όσα ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920. Με την άποψη αυτή συντάσσεται και ο Νομικός Ελεγκτής 
κατά τον οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση ενοποίησης των δύο εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Μετά τη χρήση 2001 δεν υφίστανται οι σχέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 96 του ΚΝ 
2190/1920,  δηλαδή τα προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα των εταιριών Βιοσώλ και Ήφαιστος 
δεν αποτελούνται πλέον κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα. Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα 
της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων των εταιριών Βιοσώλ και Ήφαιστος έτσι ώστε τα 
διοικητικά συμβούλια, που είναι αντίστοιχα επταμελές και εξαμελές, έχουν μόνο δυο κοινά μέλη. 
Σύμφωνα με το νόμο στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα κοινά 
μέλη για να ισχύσουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 96 παρ.1 (β). 
 
 
 
Σημειώσεις: 
 
Χρήση 2000: 
 
Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης των 
κονδυλίων του Ενεργητικού, του Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσης της μητρικής Εταιρίας και της 
θυγατρικής ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ 
 
Χρήση 2001: 
 
Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης των 
κονδυλίων του Ενεργητικού, του Παθητικού και Αποτελεσμάτων Χρήσης της Εταιρίας και της θυγατρικής 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ ενώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο περιελήφθη η ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 4.728 1.270 
Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1.265 381 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 111 92 
Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 1.155 289 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 11.465 11.845 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 4.649 5.023 
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6.817 6.822 
Συμμετοχές - 209 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 25 25 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 7.996 7.345 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 10.254 7.742 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 84 7 
Σύνολο Ενεργητικού 23.062 16.364 
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου 19.064 11.252 
Διαφορές Ενοποιήσεως 325 1.509 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 28 -93 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.417 12.669 
Προβλέψεις 4 - 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων - - 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 3.588 3.674 
Σύνολο Υποχρεώσεων 3.588 3.674 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 53 21 
Σύνολο Παθητικού 23.062 16.364 
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 103 60 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Για την αναμόρφωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της χρήσης 2001 λήφθηκαν υπόψη οι 
παρατηρήσεις του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, που διενήργησε τον έλεγχο της χρήσης 
2001. Σημειώνεται ότι ο Έκτακτος Οικονομικός – Λογιστικός Έλεγχος δεν επεκτάθηκε στον 
ενοποιημένο ισολογισμό της χρήσης 2000 καθώς οι οικονομικές καταστάσεις της ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. 
συμμετείχαν μόνο στον ισολογισμό της 31.12.2001.  
 

(ποσά σε χιλ. €)* 2002 2001 
Μετοχικό Κεφάλαιο  16.030 16.030 
Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 739 739 
Αποθεματικά Κεφαλαία  552 552 
Αποτελέσματα Εις Νέο  (490) (8.302) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 19.417 12.669 
Μείον: 
Παρατηρήσεις "ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. "   
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (4.350) (4.597) 
Διαγραφή Εξόδων Εγκατάστασης - 3.645 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (1.570) (1.596) 
Ακίνητα Αποθέματα (22) (54) 
Πελάτες - (27) 
Επισφαλής και Επίδικοι Πελάτες (81) (81) 
Γραμμάτια σε Καθυστέρηση (5) (5) 
Επιταγές σε Καθυστέρηση (50) (50) 
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες στην Επόμενη Χρήση (7) (7) 
Χρεώστες Διάφοροι (89) (104) 
Λογαριασμός Διαχειρίσεων Προκαταβολών και Πιστώσεων (6) (6) 
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (176) (188) 
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 1991-1997 (284) (284) 
Παρατηρήσεις "ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ" 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης - (9) 
Συμμετοχή σε εταιρία που έχει Εκκαθαριστεί στο παρελθόν - (209) 
Σύνολο Αναμορφώσεων (6.638) (3.570) 
Σύνολο  Αναμορφωμένων Ιδίων Κεφαλαίων 12.779 9.098 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 2000 2001 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)   
Κύκλου Εργασιών - (16%) 
Κερδών προ Φόρων - * 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης  - * 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων 
Χρήσεων - * 

   
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)   
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 1,1% (6,5%) 
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων 2,6% (4,2%) 
   
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)   
Γενική Ρευστότητα 2,84 2,10 
Άμεση Ρευστότητα 1,76 1,26 
    
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)   
Ξένα προς Σύνολο Ιδίων Κεφάλαια 0,19 0,29 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0,06 0,06 

   
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)   
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 9,1% 23,1% 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών Τόκων 65,4% (24,6%) 

*Οι εν λόγω δείκτες δεν παρατίθονται λόγω αρνητικών μεγεθών της χρήσης 2001 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000 – 2001. 
 
 
ΧΡΗΣΗ 2000 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 

1. Στην παρούσα χρήση με βάση το Ν 2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων 
και κτιρίων της μητρικής Εταιρίας με € 1.241 χιλ. και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το 
αποθεματικό «επιχορήγησης επενδύσεων παγίου ενεργητικού» με € 623 χιλ. και €  7 χιλ. 
αντίστοιχα. Η προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω προσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και το 
υπόλοιπο της υπεραξίας € 143 χιλ που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 1996 
συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. 
2. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ στη χρήση 2000 σε αντίθεση με  τις προηγούμενες χρήσεις διενήργησε 
αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 731 χιλ. μέρος του 
οποίου € 477 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως. Η θυγατρική ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ διενήργησε αποσβέσεις € 76 χιλ.. 
3. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκατάστασης και του παγίου ενεργητικού της ΒΙΟΣΩΛ έχουν 
μεταφερθεί έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 4.167 χιλ.  
4. Στο ενεργητικό της ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού 
ποσού € 646 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη 

 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
1. Η παρούσα ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 αρ. 90 
και για το λόγο αυτό δεν παρατίθεται συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης χρήσης  
2. Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης  των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού, και Αποτελεσμάτων Χρήσης της Μητρικής 
Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε και της θυγατρικής ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ.  
3. Στα ακίνητα της Εταιρίας δεν υπάρχουν βάρη 
4. Στην φετινή χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ πραγματοποίησε αποσβέσεις παγίων ύψους € 719 χιλ. σε 
αντίθεση με την περσινή χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ 
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ πραγματοποίησε αποσβέσεις παγίων ύψους € 76 χιλ.  
5. Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρία προέβη σε αναπροσαρμογή των Γηπέδων και Κτιρίων της με 
βάση τον 2065/92. Από την αναπροσαρμογή προέκυψε υπεραξία εκ € 611 χιλ. η οποία 
συμψηφίστηκε με ζημιά προηγούμενων χρήσεων  
6. Στα Χρηματοοικονομικά Έξοδα περιελήφθησαν και οι εκ € 112 χιλ προβλέψεις τόκων 
προνομιούχων μετόχων για την Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ.  
7. Στους λογαριασμούς των Εξόδων Εγκατάστασης και του παγίου ενεργητικού της μητρικής έχουν 
μεταφερθεί έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 4.167 χιλ. περίπου. 
8. Από την χρήση 1992 μέχρι και την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην 
Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ.. Από τις ανωτέρω αποσβέσεις, 
ποσό € 352 χιλ. αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις.  
9. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 1991 
10. Το προσωπικό του Ομίλου Εταιρίας ανέρχεται σε 144 άτομα 
 

Ανάλυση Εσόδων Ανά ΣΤΑΚΟΔ – 91 (ποσά σε χιλ. €) 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 3.055 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 378 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.357 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 1.589 
452.9 Άλλα κατασκευαστικά έργα που περιλαμβάνουν εργασίες ειδικής φύσης 650 
Σύνολο 7.029 

 
 
ΧΡΗΣΗ 2001 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
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1. Στην παρούσα χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ  διενήργησε λογιστικές εγγραφές τακτοποιήσεως, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην υπ'αρ.8  σημείωση του ενοποιημένου ισολογισμού , συνολικού ποσού € 6.746 
χιλ., με τις οποίες αύξησε ισόποσα το υπόλοιπο ζημιών (μείωση ισόποση της καθαρής θέσεως 
31/12/2001), χωρίς όμως να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως.  

2. Σε λογαριασμούς εμπορευσίμων, περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται κονδύλια συνολικού ποσού € 
587 χιλ. περίπου που έπρεπε να απεικονισθούν στις δαπάνες πολυετούς αποσβέσεως.   

3. Οι αποσβέσεις  χρήσεως, τις οποίες λόγισε η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 
της  ανέρχονται σε € 462 χιλ.  Κατά την εκτίμησή μας οι αποσβέσεις χρήσεως έπρεπε να ήταν 
μεγαλύτερες κατά  € 352 χιλ.  περίπου.  

4. Στις απαιτήσεις της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ περιλαμβάνονται καθυστερούμενα  υπόλοιπα συνολικού 
ποσού € 293 χιλ. περίπου. 

 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
1. Επί των ακινήτων της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. δεν υφίστανται βάρη.  
2. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. σε 

ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω αποσβέσεις  ποσό 1.233 χιλ. 
αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις.  

3. Το προσωπικό του ομίλου  ανέρχεται σε 125 άτομα. 
4. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., με βάσει τον Ν.2065/92, 

πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2000.  
5. Στα χρηματοοικονομικά έξοδα της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. περιελήφθησαν και € 112 χιλ  προβλέψεις τόκων 

προνομιούχων μετοχών.  
6. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ  καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.. 

7. Η υποτονικότης που συνεχίζεται στην αγορά της θέρμανσης καθυστερεί την υλοποίηση των προσπαθειών 
της Διοίκησης για την ανάκαμψη της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.. Οι προσπάθειες της Διοίκησης συνεχίζονται  

8. Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. πιστεύει ακράδαντα ότι η εξυγίανση των στοιχείων του ισολογισμού αποτελεί την 
απαραίτητη προϋπόθεση για την  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και την άρση της 
Επιτήρησης της μετοχής. Προς το σκοπό αυτό μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ( συνεδρίαση Νο 
203/ 23/1/2002) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις και ανακατατάξεις των Λογαριασμών του 
Ισολογισμού: Μετεφέρθη στον λογαριασμό Υπόλοιπο Ζημιών απευθείας (εκτός του λογαριασμού 
'Αποτελέσματα Χρήσης διότι αφορά περισσότερες χρήσεις) το ποσό των € 6.746 χιλ. το κονδύλι αυτό 
προέρχεται  από την απόσβεση των εξής κονδυλίων ανά λογαριασμό: Επισφαλείς Πελάτες € 271 χιλ. 
Ανείσπρακτα καθυστερούμενα αξιόγραφα 346 χιλ., Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί € 151 χιλ. Ακίνητα 
Αποθέματα € 946 χιλ. και Δαπάνες Πολυετούς  Απόσβέσης 5.031 χιλ. Σημειώνεται ότι α) Η Εταιρία για 
πρώτη φορά από την ίδρυση της (1940) προβαίνει σε εξυγίανση τέτοιας έκτασης, β) για  τις ανωτέρω 
ενέργειες ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, και οι σημειώσεις  της Εταιρίας 
στους ισολογισμούς και γ) Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου ( Ιούλιος 1999) που  υπέβαλε η Εταιρία στο Χ.Α.Α. (σελίδα 47 -  Αναμορφωμένη 
Λογιστική Αξία Μετοχής).  

9. Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης  των 
κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού, και Αποτελεσμάτων Χρήσης των Εταιριών ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε και 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, ενώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο περιελήφθη η ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΑΒΕΕ.  

10. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1990. 
Ανάλυση Εσόδων Ανά ΣΤΑΚΟΔ – 91 (ποσά σε χιλ. €) 

272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 14 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 2.374 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 212 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 841 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 2.435 
Σύνολο 5.876 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ 
ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
1.1. Γενικά  
 
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των 
αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. (εφεξής η «Εταιρία» ή «Βιοσώλ») 
από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα μπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες : 
 

• Στα γραφεία του Αναδόχου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Λ. Συγγρού 87, 117 45 
Αθήνα, τηλ.: 210 92 94 774,  φαξ 210 92 94 765 υπεύθυνος κ. Ιπποκράτης Ανδρεαδάκης 
και Μ. Τζαννέτος. 

• Στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Λ. Συγγρού 87, 117 45 
Αθήνα, τηλ.: 210 92 94 755,  φαξ 210 92 94 765 υπεύθυνοι κ.κ., Ιωάννης Αποστολάκος, 
Ιωάννα Μπάτσαρη και Νικόλαος Τόλιας. 

• Στα γραφεία της Εταιρίας, ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία, οδός Ελ. 
Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος Αττικής, Τηλ. 210  34 10 000 (Υπεύθυνη κα. Παναγιώτα 
Κόλλια- Προϊστάμενη Λογιστηρίου). 

 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε ότι το 
περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου καλύπτει τις ανάγκες της πληροφόρησης των 
επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985.  
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: 
 
1. Αντώνιος Π. Σβορώνος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυμος Βιομηχανική 

Εταιρία, οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος Αττικής, Τηλ. 210 34 10 000. 
 
2. Παναγιώτα Χ. Κόλλια, Προϊσταμένη Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ΒΙΟΣΩΛ 

Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία, οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος Αττικής, Τηλ. 210  34 
10 000. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχομένου του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του βεβαιώνουν 
υπεύθυνα ότι: 
 
α. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 
 
β. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των 
οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και 
πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. 
 
γ. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν 
δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομική τους κατάσταση εκτός από τις αναφερόμενες στο κεφάλαιο 1.2. 
 
 
1.2. Νομικός Έλεγχος  
Ο νομικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργήθηκε από κ. Μιχ. Τσιμπρή, του δικηγορικού γραφείου  
«ΜΟΥΣΣΑΣ και ΤΣΙΜΠΡΗΣ»  Ασκληπίου 34 106 80 Αθήνα τηλ 210 33 92 070 . 
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Ο νομικός έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι δεν προέκυψε κατά τη γνώμη μας ουσιώδες 
γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει την προτεινόμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας με καταβολή μετρητών.» 
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση, οι δικαστικές εκκρεμότητες έχουν ως εξής:  
 
1. Η Δικηγορική Εταιρία Καρατζά και Συνεργάτες (δικηγορική εταιρία η οποία συνεργάζεται με την 

Εταιρία), με την από 2.11.2003 επιστολή της δικηγόρου κ. Κ. Καρατζά προς την εταιρία GRANT 
THORNTON A.E., αναφέρει ότι εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από την Διοικητική Επιτροπή 
Σημάτων, η οποία δίκασε εξ αναβολής στις 20.11.2003, σχετικά με την υπ’αριθ. 12 αίτηση 
διαγραφής του υπ’αριθ. 155871 ημεδαπού σήματος «NEOVENT» που κατατέθηκε στις 
21.1.2003 κατά του Δημητρίου Φαραζά. Η Δικηγορική Εταιρία εκτιμά ότι η ως άνω αίτηση 
διαγραφής θα ευδοκιμήσει.  Επίσης δηλώνει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια αγωγή για 
ζημία ή βλάβη τρίτου ή ανεκκαθάριστη απαίτησή του, η οποία ενδέχεται να εγερθεί κατά της 
Εταιρίας, ότι δεν χειρίζεται καμία δίκη που να έχει εγερθεί από τρίτον κατά της Εταιρίας ή από 
την Εταιρία, η οποία να εκκρεμεί μέχρι την ημερομηνία της επιστολής της αυτής και ότι δεν 
γνωρίζει να υπάρχει κάποια γνωστή ή πιθανή μελλοντική υποχρέωση της Εταιρίας από 
απαίτηση που ενδέχεται να προβάλει οποιοσδήποτε τρίτος κατά της Εταιρίας στο προβλεπτό 
μέλλον. 
 

2. Στην από 12.2.2003 επιστολή του προς τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρίας κ. Αθ. 
Φραγκισκάκη, ο δικηγόρος της Εταιρίας κ. Κ.Α. Φλώρος αναφέρει ότι κατά την ημερομηνία της 
επιστολής ήταν σε εκκρεμότητα οι εξής δίκες που χειριζόταν: 

 
• Εκδόθηκε η με αριθ. 62.629/2002 διαταγή πληρωμής του Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.» για το ποσό των € 7.373. Η διαταγή, με 
επιταγή, επιδόθηκε στις 18.10.2002, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει η εκτελεστική διαδικασία 
γιατί στις 19.9.2002 είχε κατατεθεί, στο Εφετείο Αθηνών, από την «ΣΤΑΜΠΙΛΤΟΝ Α.Ε.» αίτηση 
περί υπαγωγής της «ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.» σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.  Η αίτηση αυτή είχε 
προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της 4.3.2003, όμως στις 28.2.2003 η «ΣΤΑΜΠΙΛΤΟΝ Α.Ε.» 
παραιτήθηκε από την αίτησή της αυτή.  Γίνονται προσπάθειες από δικαστικό επιμελητή της 
Θεσσαλονίκης για ικανοποίηση της Εταιρίας από ένα αστικό ακίνητο της «ΠΕΛΟΠΙΑ Α.Ε.» στη 
Θεσσαλονίκη. Ο δικηγόρος εκτιμά ότι η Εταιρία θα μπορέσει να ικανοποιηθεί από τον 
πλειστηριασμό του ακινήτου αυτού. 
 

• Η Εταιρία άσκησε την από 4.10.2002 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών κατά της εταιρίας «ΚΕΜΟΣ Α.Ε.» για το ποσό των 51.893,21 Ευρώ.  Η αγωγή θα 
συζητείτο στις 5.11.2003 αλλά αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 23.2.2005.  Ο δικηγόρος εκτιμά 
ότι λόγω της μήνυσης που η Εταιρία κατέθεσε κατά του προέδρου της «ΚΕΜΟΣ Α.Ε.» για 
υπεξαίρεση, η υπόθεση θα κλείσει σύντομα. 
 
Τέλος, ο δικηγόρος δηλώνει ότι δεν έχει καμία ένδειξη για μελλοντικές υποχρεώσεις της 
Εταιρίας από απαιτήσεις τρίτων και καθ’όσον γνωρίζει, δεν υπάρχει γεγονός ή συναλλαγή που 
να μπορεί να επιφέρει ουσιαστική επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρίας. 
 

3. Στην από 14.2.2003 επιστολή του προς τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αθ. Φραγκισκάκη, ο 
δικηγόρος της Εταιρίας κ. Αριστείδης Αντ. Τσακαλέας αναφέρει ότι ήταν σε εκκρεμότητα η από 
11.6.2002 αγωγή του πρώην εργαζομένου της Εταιρίας Κων/νου Βλαχάκη ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου με την οποία διεκδικεί αποδοχές υπερημερίας 1.221,36 
Ευρώ και αποζημίωση-χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 1.500 Ευρώ.  Η ως άνω 
υπόθεση συζητήθηκε την 14.2.2003 και αναμένεται η έκδοση απόφασης.  Επίσης, ότι εκκρεμεί 
προσφυγή της Εταιρίας κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας για επιβολή 
προστίμου ύψους 1.500.000 δραχμών από πρόκληση ρύπανσης ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για την οποία αναμένεται η έκδοση απόφασης. 
 

4. Στην από 3.12.2003 επιστολή του προς τον κ. Σωτήρη Κωνσταντίνου, ο οποίος διενήργησε τον 
έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας για λογαριασμό του Αναδόχου Έκδοσης, ο 
δικηγόρος της Εταιρίας κ. Δημήτρης Καμαρόπουλος αναφέρει ότι χειρίζεται αγωγή της Εταιρίας 
κατά της μεταφορικής εταιρίας «Ε. ΣΑΚΟΡΑΦΑ Ο.Ε.» για απαίτηση από Ευρώ 639,32, η οποία 
πρόκειται να εκδικασθεί τον Νοέμβριο του 2004 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Επίσης, ο δικηγόρος 
δηλώνει ότι από τις υποθέσεις που έχει χειριστεί και την ως άνω σε εκκρεμότητα, δεν 
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προβλέπεται ότι θα δημιουργηθεί ζημία ή βλάβη τρίτου ή ανεκκαθάριστη απαίτηση που μπορεί 
να οδηγήσει σε επιδίωξη κατά της Εταιρίας, ότι πέραν την ως άνω δίκης δεν χειρίζεται καμία 
άλλη ούτε υπέρ ούτε κατά της Εταιρίας και ότι δεν γνωρίζει καμία υφιστάμενη ή τυχόν να 
δημιουργηθεί στο μέλλον υποχρέωση της Εταιρίας από απαίτηση που ενδέχεται να προβάλει 
οποιοσδήποτε τρίτος κατά της Εταιρίας στο προβλεπτό μέλλον. 
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1.3. Οικονομικός και Λογιστικός Έλεγχος 
 
1.3.1 Έκτακτοι Ορκωτοί  Λογιστές – Ελεγκτές.  
 
Ο έκτακτος οικονομικός και λογιστικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 – 2002 και για την περίοδο 
01.01-30.09.2003 της Εταιρίας, για τη χρήση 2001 της εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ και τον ενοποιημένο 
ισολογισμό της χρήσης 2001 διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή κ. Σωτήρη 
Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671) της εταιρίας GRANT THORNTON AE (Πρατίνου 99, 116 34 
Αθήνα, τηλ. 7253315). 
 
Τα τελικά συμπεράσματα του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου παρατίθονται παρακάτω: 
 
 
ΧΡΗΣΗ 2001 
 
1. Η Εταιρία μέχρι και την χρήση 2001 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά αποσβέσεις, στους 

λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως, συνολικού ποσού € 4.596.800,00. Αν 
υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις, θα επιβαρυνόταν η καθαρή θέση της Εταιρίας με το 
παραπάνω ποσό, ενώ τα  αποτελέσματα της χρήσης 2001 θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με 
ποσό € 246.800,00. Επίσης η Εταιρία στην χρήση 2001, διέγραψε ποσό € 3.645.226,96 από το 
υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασής της, μεταφέροντας το απευθείας στο υπόλοιπο ζημιών εις 
νέον. Το υπόλοιπο αυτό αφορά διαγραφές ποσών εξόδων εγκατάστασης τα οποία θα έπρεπε 
κανονικά να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λογιστικούς χειρισμούς, προκύπτει ότι η συνολική 
επιβάρυνση της καθαρής θέσης της Εταιρίας, στις 31/12/2001, ανέρχεται στο ποσό των € 
951.573,04, (€ 4.596.800,00-€ 3.645.226,96),  ενώ τα αποτελέσματα  της χρήσης 2001 έπρεπε 
να επιβαρυνθούν με το ποσό των € 246.800,00.  

2. Η Εταιρία μέχρι και την χρήση 2001 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά αποσβέσεις στους 
λογαριασμούς των ασωμάτων ακινητοποιήσεων της, συνολικού ποσού € 1.149.000,00. Αν 
υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις θα επιβαρυνόταν η καθαρή της θέση στις 31/12/2001, 
με το ποσό των € 1.149.000,00, ενώ τα  αποτελέσματα της χρήσης με ποσό € 53.000,00. 
Επίσης η Εταιρία στην χρήση 2001, διέγραψε ποσό € 11..337722..772277,,6633 από το υπόλοιπο των 
Ασώματων Ακινητοποιήσεών της, μεταφέροντας το απευθείας στο υπόλοιπο ζημιών εις νέον. 
Το υπόλοιπο αυτό αφορά διαγραφές ποσών εξόδων ερευνών και αναπτύξεως τα οποία θα 
έπρεπε κανονικά να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων κατά τις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λογιστικούς χειρισμούς, προκύπτει 
ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση της καθαρής θέσης της Εταιρίας, στις 31/12/2001, (δεδομένου ότι 
διέγραψε μεγαλύτερο ποσό από τις μη διενεργηθείσες αποσβέσεις), ενώ τα αποτελέσματα  της 
χρήσης 2001 έπρεπε να επιβαρυνθούν με το ποσό των € 53.000,00. 

3.  Η Εταιρία μέχρι και την χρήση 2001 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά αποσβέσεις στους 
λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων  της, συνολικού ποσού € 1.595.600,00. Αν 
υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις,  θα επιβαρυνόταν η καθαρή της θέση με το παραπάνω 
ποσό , ενώ τα  αποτελέσματα της χρήσης με ποσό € 25.600,00.  

4. Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ποσού € 539.481,57 αντιπροσωπεύουν 
συμμετοχή στην Εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.» η οποία και αποτιμήθηκε στην αξία κτήσης της. Αν 
η αποτίμηση γινόταν με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 δηλαδή στην μικρότερη τιμή 
μεταξύ της αξίας κτήσης και τρέχουσας (η οποία προσδιορίζεται με βάση την εσωτερική 
λογιστική αξία σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό), θα προέκυπτε διαφορά 
υποτίμησης ποσού € 88.954,65 που θα μείωνε ισόποσα τις συμμετοχές και την καθαρή θέση 
και τα αποτελέσματα της Εταιρίας την 31.12.2001. 

5. Στους λογαριασμούς των αποθεμάτων, περιλαμβάνονται ακίνητα αποθέματα συνολικού ποσού 
€ 54.475,77 για τα οποία η Εταιρία κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να σχηματίσει ισόποση 
πρόβλεψη υποτίμησης και να βαρύνει με το παραπάνω ποσό την καθαρή θέση της 31.12.2001 
ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με το ποσό € 32.147,52. 

6. Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται 
καθυστερημένες επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 278.982,56. Κατά την γνώμη μας η 
Εταιρία θα έπρεπε να σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για επισφαλής απαιτήσεις και να 
επιβαρυνθεί η καθαρή θέση της 31.12.2001, εκ των οποίων ποσό € 42.754,32 θα έπρεπε να 
βαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης. 
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7. Η Εταιρία στηριζόμενη στην υπ ΄αρθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβούλων Διοικήσεως, δε σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία. Αν η Εταιρία σχημάτιζε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του 
προσωπικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/1920, θα έπρεπε να 
σχηματίσει  πρόβλεψη ποσού € 188.000,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό € 12.000,00 έπρεπε 
να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης ενώ ποσό € 176.000,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. 

8. Η Εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 1991-1997 και από τον έλεγχο προέκυψε 
συνολική επιβάρυνση πρόσθετων φόρων,  ποσού €  283.694,84 οι οποίοι θα έπρεπε να 
επιβαρύνουν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, στις χρήσεις που αφορούσε ο έλεγχος. 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 
 
1. Η εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» μέχρι και τη χρήση 2001 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά 

αποσβέσεις, στους λογαριασμούς των «εξόδων εγκατάστασης», συνολικού ποσού € 
4.596.800,00. Επίσης η εταιρία στην χρήση 2001, διέγραψε ποσό € 3.645.226,96 από το 
υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασής της, μεταφέροντάς το απευθείας στο υπόλοιπο ζημιών εις 
νέον. Το υπόλοιπο αυτό αφορά διαγραφές ποσών εξόδων εγκατάστασης τα οποία θα έπρεπε 
κανονικά να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λογιστικούς χειρισμούς, προκύπτει ότι η συνολική 
επιβάρυνση της ενοποιημένης καθαρής θέσης της εταιρίας, στις 31.12.2001, ανέρχεται στο 
ποσό των € 951.573,04, (€ 4.596.800,00-€ 3.645.226,96), ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα 
της χρήσης 2001 θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με το ποσό των € 246.800,00. 

2. Στο κονδύλι του ισολογισμού της «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.» «Β. Έξοδα εγκατάστασης» διενεργήθηκαν 
στη χρήση 2001 λιγότερες αποσβέσεις € 9.251,59, οι οποίες αν λογιστικοποιούνταν, θα 
επιβάρυναν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2001 και την ενοποιημένη καθαρή 
λογιστική θέση της 31.12.2001. 

3. Η εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε» μέχρι και τη χρήση 2001 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά 
αποσβέσεις στους λογαριασμούς των ασώματων ακινητοποιήσεών της, συνολικού ποσού € 
1.149.000,00. Επίσης η εταιρία στην χρήση 2001, διέγραψε ποσό € 1.372.727,63 από το 
υπόλοιπο των Ασώματων Ακινητοποιήσεών της, μεταφέροντας το απευθείας στο υπόλοιπο 
ζημιών εις νέον. Το υπόλοιπο αυτό αφορά διαγραφές ποσών εξόδων ερευνών και αναπτύξεως 
τα οποία θα έπρεπε κανονικά να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων κατά τις οποίες 
πραγματοποιήθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λογιστικούς χειρισμούς, προκύπτει 
ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση στην ενοποιημένη καθαρή θέση της εταιρίας, στις 31.12.2001, 
(δεδομένου ότι διέγραψε μεγαλύτερο ποσό από τις μη διενεργηθείσες αποσβέσεις), ενώ τα 
ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2001 θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με το ποσό των € 
53.000,00. 

4.  Η εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» μέχρι και την χρήση 2001 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά 
αποσβέσεις στους λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεών της, συνολικού ποσού € 
1.595.600,00. Αν υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις, θα επιβαρυνόταν η ενοποιημένη 
καθαρή θέση με το παραπάνω ποσό, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2001 με 
ποσό € 25.600,00. 

5. Στο κονδύλι του ισολογισμού της «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.» «Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» περιλαμβάνεται κατά την 31.12.2001 και ποσό € 208.767,42 
που αφορά την αξία κτήσης μετοχών εταιρίας που έχει τεθεί σε πτώχευση και εκκαθάριση στο 
παρελθόν. Για το ποσό της συμμετοχής θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί σε προηγούμενες 
χρήσεις ισόποση πρόβλεψη, η οποία αν διενεργούνταν, θα επιβάρυνε σωρευτικά την 
ενοποιημένη καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001 κατά € 208.767,42. 

6. Στους λογαριασμούς των αποθεμάτων της «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.», περιλαμβάνονται ακίνητα 
αποθέματα συνολικού ποσού € 54.475,77 για τα οποία η εταιρία κατά την γνώμη μας θα 
έπρεπε να σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης και να βαρύνει με το παραπάνω ποσό 
την ενοποιημένη καθαρή θέση της 31.12.2001 ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 
θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με το ποσό € 32.147,52. 

7. Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων της «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» περιλαμβάνονται καθυστερημένες 
επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 278.982,56. Κατά την γνώμη μας η εταιρία θα 
έπρεπε να σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για επισφαλής απαιτήσεις, εκ της οποίας ποσό € 
42.754,32 θα έπρεπε να βαρύνει τα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2001, ενώ η 
σωρευτική επίδραση στην ενοποιημένη καθαρή θέση της 31.12.2001 ανέρχεται σε € 
278.982,56. 
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8. Η εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.», η οποία απασχολεί προσωπικό, στηριζόμενη στην υπ ΄αρθμ. 
205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως, δε σχηματίζει 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν η εταιρία σχημάτιζε 
πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, θα έπρεπε να σχηματίσει πρόβλεψη ποσού € 188.000,00 
περίπου, με ισόποση σωρευτική επίδραση στην ενοποιημένη καθαρή λογιστική θέση της 
31.12.2001, ενώ η επίδραση στα ενοποιημένα αποτελέσματα της χρήσης 2001 ανέρχεται σε € 
12.000,00. 

9. Η εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 1991-1997 και από τον 
έλεγχο προέκυψε συνολική επιβάρυνση πρόσθετων φόρων, ποσού € 283.694,84 οι οποίοι 
δεδομένου ότι δεν έχουν λογιστικοποιηθεί μέχρι το τέλος της χρήσης 2001, επιδρούν αρνητικά 
στην ενοποιημένη καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001. 

10. Η εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την 31/12/1998. Συνεπώς οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις από 1.1.1999 έως 31.12.2001 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 
ΧΡΗΣΗ 2002 
 
1. Η Εταιρία μέχρι και την χρήση 2002 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά αποσβέσεις, στους 

λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως, συνολικού ποσού € 4.842.300,00. Αν 
υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις, θα επιβαρυνόταν η καθαρή θέση της Εταιρίας με το 
παραπάνω ποσό, ενώ τα  αποτελέσματα της χρήσης 2002 θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με 
ποσό € 245.500,00. Επίσης η Εταιρία στις χρήσεις 2001 και 2002, διέγραψε ποσό € 
3.645.226,96 και ποσό € 340.000,00 αντίστοιχα από το υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασής 
της, μεταφέροντας τα παραπάνω ποσά απευθείας στο υπόλοιπο ζημιών εις νέον. Το υπόλοιπο 
αυτό αφορά διαγραφές ποσών εξόδων εγκατάστασης τα οποία θα έπρεπε κανονικά να 
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω λογιστικούς χειρισμούς, προκύπτει ότι η συνολική 
επιβάρυνση της καθαρής θέσης της Εταιρίας, στις 31/12/2002, ανέρχεται στο ποσό των € 
857.073,04, (€ 4.842.300,00-€ 3.645.226,96-€ 340.000,00),  ενώ τα αποτελέσματα  της χρήσης 
2002 έπρεπε να επιβαρυνθούν με το ποσό των € 245.500,00.  

2.  Η Εταιρία μέχρι και την χρήση 2001 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά αποσβέσεις στους 
λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων  της, συνολικού ποσού € 1.595.600,00. Αν 
υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις θα επιβαρυνόταν η καθαρή θέση της 31.12.2002 με το 
παραπάνω ποσό καθώς και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων ισόποσα.  

3. Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ποσού € 539.481,57 αντιπροσωπεύουν 
συμμετοχή στην Εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε» η οποία και αποτιμήθηκε στην αξία κτήσης της. Αν η 
αποτίμηση γινόταν με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 δηλαδή στην μικρότερη τιμή μεταξύ 
της αξίας κτήσης και τρέχουσας (η οποία προσδιορίζεται με βάση την εσωτερική λογιστική αξία 
σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό), θα προέκυπτε διαφορά υποτίμησης 
ποσού € 6.292,60 που θα μείωνε ισόποσα τις συμμετοχές και την καθαρή θέση της Εταιρίας 
την 31.12.2002. 

4. Στους λογαριασμούς των αποθεμάτων, περιλαμβάνονται ακίνητα αποθέματα συνολικού ποσού 
€ 80.382,44 για τα οποία η Εταιρία κατά την γνώμη μας θα έπρεπε να σχηματίσει ισόποση 
πρόβλεψη υποτίμησης και να βαρύνει με  το παραπάνω ποσό τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, 
ενώ με το ποσό των 25.906,67 τα αποτελέσματα της χρήσης. 

5. Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται 
καθυστερημένες επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 290.184,29 για τις οποίες έχει 
σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 30.000,00. Κατά την γνώμη μας η Εταιρία θα έπρεπε να 
σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για επισφαλής απαιτήσεις κατά το υπόλοιπο ποσό, εκ των 
οποίων ποσό € 11.201,73  θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, ενώ 
ποσό € 260.184,29 τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. 

6. Η Εταιρία στηριζόμενη στην υπ ΄αρθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβούλων Διοικήσεως, δε σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία. Αν η Εταιρία σχημάτιζε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του 
προσωπικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/1920, θα έπρεπε να 
σχηματίσει  πρόβλεψη ποσού € 210.000,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό € 22.000,00 έπρεπε 
να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2002 ενώ ποσό € 210.000,00 τα ίδια κεφάλαια. 

7. Η Εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 1991-1997 και από τον έλεγχο προέκυψε 
συνολική επιβάρυνση πρόσθετων φόρων,  ποσού €  283.694,84 οι οποίοι θα έπρεπε να 
επιβαρύνουν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, στις χρήσεις που αφορούσε ο έλεγχος. 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01-30.09.2003 
1. Η Εταιρία μέχρι και την 30.9.2003 δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά αποσβέσεις, στους 

λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως, συνολικού ποσού € 4.958.300,00. Αν 
υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις, θα επιβαρυνόταν η καθαρή θέση της Εταιρίας με το 
παραπάνω ποσό, ενώ τα  αποτελέσματα της περιόδου θα έπρεπε να επιβαρυνθούν με ποσό € 
116.000,00. Επίσης η Εταιρία στις χρήσεις 2001 και 2002, διέγραψε ποσό € 3.645.226,96 και 
ποσό € 340.000,00 αντίστοιχα από το υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασής της, μεταφέροντας 
τα παραπάνω ποσά απευθείας στο υπόλοιπο ζημιών εις νέον. Το υπόλοιπο αυτό αφορά 
διαγραφές ποσών εξόδων εγκατάστασης τα οποία θα έπρεπε κανονικά να επιβαρύνουν τα 
αποτελέσματα των χρήσεων κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη τους 
παραπάνω λογιστικούς χειρισμούς, προκύπτει ότι η συνολική επιβάρυνση της καθαρής θέσης 
της Εταιρίας, στις 30/9/2003, ανέρχεται στο ποσό των € 973.073,04 (€ 4.958.300,00-€ 
3.645.226,96-€ 340.000,00),  ενώ τα αποτελέσματα  της περιόδου  έπρεπε να επιβαρυνθούν με 
το ποσό των € 116.000,00.  

2. Η Εταιρία μέχρι και την χρήση 2001 στους λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων  
δεν έχει διενεργήσει σωρευτικά αποσβέσεις συνολικού ποσού € 1.595.600,00. Αν 
υπολογίζονταν κανονικά οι αποσβέσεις θα επιβαρυνόταν η καθαρή θέση με το παραπάνω 
ποσό. Επίσης η Εταιρία στην περίοδο 1.1.2003-30.9.2003 δεν εφάρμοσε τους συντελεστές 
απόσβεσης του πδ 299/2003 με συνέπεια τα αποτελέσματα να επιβαρυνθούν επιπλέον με 
ποσό € 172.000,00. Έτσι με το ποσό αυτό θα πρέπει να ωφεληθούν τα αποτελέσματα της 
Εταιρίας όσο και η καθαρή θέση ύστερα και από γραπτή βεβαίωση της Εταιρίας ότι στο τέλος 
της χρήσης οι αποσβέσεις της χρήσης θα είναι σύμφωνες με το πδ 299/03.    

3. Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ποσού € 539.481,57 αντιπροσωπεύουν 
συμμετοχή στην Εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε» η οποία και αποτιμήθηκε στην αξία κτήσης της. Αν η 
αποτίμηση γινόταν με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 δηλαδή στην μικρότερη τιμή μεταξύ 
της αξίας κτήσης και τρέχουσας (η οποία προσδιορίζεται με βάση την εσωτερική λογιστική αξία 
σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό), θα προέκυπτε διαφορά υποτίμησης 
ποσού € 6.292,60 που θα μείωνε ισόποσα τις συμμετοχές και την καθαρή θέση της Εταιρίας 
την 30.9.2003. 

4. Στους λογαριασμούς των αποθεμάτων, περιλαμβάνονται ακίνητα αποθέματα προηγουμένων 
χρήσεων συνολικού ποσού € 80.382,44 για τα οποία η Εταιρία κατά την γνώμη μας θα έπρεπε 
να σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης και να βαρύνει μόνο τη καθαρή της θέση. 

5. Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται 
καθυστερημένες επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 308.199,23 για τις οποίες έχει 
σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 60.000,00. Κατά την γνώμη μας η Εταιρία θα έπρεπε να 
σχηματίσει επιπλέον πρόβλεψη για κάλυψη των ζημιών από επισφαλής απαιτήσεις κατά το 
ποσό των 248.199,23 € , εκ των οποίων ποσό € 18.014,94  θα έπρεπε να βαρύνει τα 
αποτελέσματα και την καθαρή θέση της κλειόμενης  χρήσης και το υπόλοιπο τις προηγούμενες.  

6. Η Εταιρία στηριζόμενη στην υπ ΄αρθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβούλων Διοικήσεως, δε σχηματίζει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία. Αν η Εταιρία σχημάτιζε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του 
προσωπικού της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν 2190/1920, θα έπρεπε να 
σχηματίσει  πρόβλεψη ποσού € 325.000,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό € 115.000,00 
έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης. 

7. Η Εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 1991-1997 και από τον έλεγχο προέκυψε 
συνολική επιβάρυνση πρόσθετων φόρων,  ποσού €  283.694,84 οι οποίοι θα έπρεπε να 
επιβαρύνουν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, στις χρήσεις που αφορούσε ο έλεγχος. Στην 
περίοδο 1.1.2003-30.9.2003 μετέφερε μόνο το ποσό των € 77.835,58 στα αποτελέσματα και 
στα ίδια κεφάλαια από το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων με συνέπεια να μειωθεί η 
τελική επιβάρυνση στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας στο ποσό των € 205.859,26. 

8. Η Εταιρία δεν αποτίμησε τα χρεόγραφα της σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 αλλά 
τα αποτίμησε στην τιμή κτήσης. Αν η Εταιρία είχε εφαρμόσει τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, 
θα έπρεπε να σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης χρεογράφων ποσού € 87,31 σε βάρος των 
αποτελεσμάτων της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων της 30.9.2003. 

 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 
 
ΧΡΗΣΗ 2001  
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1. Στο κονδύλι του ενεργητικού «Β. Έξοδα εγκατάστασης» διενεργήθηκαν στη χρήση 2001 
λιγότερες αποσβέσεις € 9.251,59, οι οποίες αν λογιστικοποιούνταν, θα επιβάρυναν τα 
αποτελέσματα της χρήσης 2001 και την καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001. 

2. Στο κονδύλι του ενεργητικού «Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις» περιλαμβάνεται κατά την 31.12.2001 και ποσό € 208.767,42 που αφορά την αξία 
κτήσης μετοχών εταιρείας που έχει τεθεί σε πτώχευση και εκκαθάριση στο παρελθόν. Για το 
ποσό της συμμετοχής θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί σε προηγούμενες χρήσεις ισόποση 
πρόβλεψη, η οποία αν διενεργούνταν, θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
χρήσεων καθώς και την καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001 κατά € 208.767,42. 

3. Στο ίδιο ανωτέρω κονδύλι το υπόλοιπο ποσό € 327.952,49 αφορά την αξία κτήσης του 2,39% 
των μετοχών της εταιρείας «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.». Σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της 
«ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» της 31.12.2001 και τις παρατηρήσεις μας ως την ίδια ημερομηνία, η εν λόγω 
συμμετοχή της «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.» στη «ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε.» θα έπρεπε να εμφανίζεται μειωμένη 
κατά € 141.000,00 περίπου, για την οποία θα έπρεπε να διενεργηθεί ισόποση πρόβλεψη. Αν η 
εταιρεία διενεργούσε πρόβλεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920/άρ.43/παρ.6, θα 
επιβαρύνονταν τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων κατά € 31.000,00, τα αποτελέσματα 
της χρήσης 2001 κατά € 110.000,00, ενώ η σωρευτική επίδραση στην καθαρή λογιστική θέση 
της 31.12.2001 ανέρχεται σε € 141.000,00. 

4. Η εταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την 31/12/1998. Συνεπώς οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις από 1.1.1999 έως 31.12.2001 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 
Με βάση τα αποτελέσματα του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, οι λογαριασμοί οι οποίοι 
επηρεάζουν την αναμόρφωση των κερδών και της καθαρής θέσης της Εταιρίας είναι οι εξής:  
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  
Έως Χρήση 

2000 Χρήση 2001 Χρήση 2002 

Περίοδος 
1.1.2003-
30.9.2003 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ 19.063.760,12 11.247.772,69 9.969.134,26 8.314.631,99  
Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης -4.350.000,00 -246.800,00 -245.500,00 -116.000,00 -4.958.300,00
Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 0,00 3.645.226,96 340.000,00 0,00 3.985.226,96
Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ενσώματων 
ακινητοποιήσεων -1.570.000,00 -25.600,00 0,00 0,00 -1.595.600,00
Διάφορα αποσβέσεων βάση ΠΔ 299/03 0,00 0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
Υποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων 0,00 -88.954,65 82.662,05 0,00 -6.292,60
Ακίνητα αποθέματα -22.328,25 -32.147,52 -25.906,67 0,00 -80.382,44
Πελάτες --4455,,5544 --2266..885588,,8899 --88..669977,,4411 --1100..449988,,8844 -46.100,68

Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες -80.597,20 0,00 0,00 0,00 -80.597,20
Γραμμάτια σε καθυστέρηση -4.629,60 0,00 0,00 0,00 -4.629,60
Επιταγές σε καθυστέρηση -50.064,28 0,00 0,00 0,00 -50.064,28
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη 
χρήση -6.537,02 0,00 0,00 0,00 -6.537,02
Χρεώστες διάφοροι -88.533,04 -15.895,43 -2.343,61 -7.516,10 -114.288,18
Λογαριασμός διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων -5.821,56 0,00 -160,71 0,00 -5.982,27
Σχηματισθείσα πρόβλεψη 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00
Υποτίμηση χρεογράφων 0,00 0,00  -87,31 -87,31
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού -176.000,00 -12.000,00 -22.000,00 -115.000,00 -325.000,00
Διάφορες φορολογικού έλεγχου 1991-1997 -283.694,84 0,00 0,00 77.835,58 -205.859,26
ΣΣύύννοολλοο  ααννααμμοορρφφώώσσεεωωνν  εελλέέγγχχοουυ -6.638.251,33 3.196.970,47 148.053,65 30.733,33 -3.262.493,88
ΠΠλλέέοονν::  ααννααμμοορρφφώώσσεειιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν 0,00 -6.638.251,33-3.441.280,86-3.293.227,21  

ΣΣύύννοολλαα  ααννααμμοορρφφώώσσεεωωνν   -6.638.251,33 -3.441.280,86-3.293.227,21-3.262.493,88  
ΑΑννααμμοορρφφωωμμέένναα  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα 1122..442255..550088,,7799 77..880066..449911,,8833 66..667755..990077,,0055 55..005522..113388,,1111  
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  Χρήση 2001 Χρήση 2002 
Περίοδος 1.1.2003-

30.9.2003 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1.063.022,99 -2.039.144,00 -1.654.502,26 

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις εξόδων εγκατάστασης -246.800,00 -245.500,00 -116.000,00 

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων -53.000,00 0,00 0,00 

Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων -25.600,00 0,00 0,00 

Διάφορα αποσβέσεων βάση ΠΔ 299/03 0,00 0,00 172.000,00 

Υποτίμηση συμμετοχών -88.954,65 0,00 0,00 

Ακίνητα αποθέματα -32.147,52 -25.906,67 0,00 

Πελάτες --2266..885588,,8899 --88..669977,,4411 -10.498,84 

Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες 0,00 0,00 0,00 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 0,00 0,00 0,00 

Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση 0,00 0,00 0,00 

Χρεώστες διάφοροι -15.895,43 -2.343,61 -7.516,10 

Λογαριασμός διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 -160,71 0,00 

Υποτίμηση χρεογράφων 0,00 0,00 -87,31 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού -12.000,00 -22.000,00 -115.000,00 

Σύνολο αναμορφώσεων -501.256,49 -304.608,40 -77.102,25 

Αναμορφωμένα αποτελέσματα χρήσης -1.564.279,48 -2.343.752,40 -1.731.604,51 
 
 
 
1.3.2 Τακτικοί Ορκωτοί Λογιστές - Ελεγκτές 
Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων που 
έκλεισαν στις 31.212.1998, 31.12.1999, 31.12.2000, και 31.12.2001 διενήργησε ο Ορκωτός 
Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σπύρος Δ. Κορωνάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 10991) της εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί 
Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100. Τα πιστοποιητικά 
του ελέγχου παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα κάτω από τους δημοσιευμένους 
ισολογισμούς. Τον έλεγχο της χρήσης 01.01-31.12.2002 και της περιόδου 01.01-30.09.2003 
διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Aθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 15081) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 
210 86 91 100 
 
Τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας των χρήσεων 2000 – 2001 
διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Σπύρος Δ. Κορωνάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 10991) της 
εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 
210 86 91 100). Τα πιστοποιητικά του ελέγχου παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα κάτω από 
τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. 
 
Τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01.01-30.09.2003 διενήργησε ο 
Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 15081) της εταιρίας "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές – 
Λογιστές’’, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100." 
 
 
Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας και οι 
σημειώσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 1998 - 2002 που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
ελέγχου είναι οι παρακάτω: 
 
ΧΡΗΣΗ 1998 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
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1. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του παγίου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 

έξοδα χρήσεως € 1.086 χιλ.  περίπου και προηγούμενων χρήσεων €  3.081 χιλ. .  
2. Από την χρήση 1992 δεν έχουν  διενεργηθεί αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις. Οι 

αναλογούσες στη κλειόμενη χρήση αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των € 587 χιλ. εκ των 
οποίων € 103 χιλ. περίπου θα  είχαν  προσαυξήσει  την  αξία  των  αποθεμάτων.  

3. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 411 χιλ. 
περίπου για τις οποίες δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις, δεδομένου ότι από την 
Εταιρία θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. 

4. Οι τόκοι Προνομιούχων μετοχών και οι Αμοιβές Δ.Σ. συνολικού  ποσού € 60 χιλ. δεν 
περιελήφθησαν στο Λειτουργικό Κόστος. 

Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
 
Στα γήπεδα και οικόπεδα υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις υπέρ τρίτων, ύψους € 1.218 χιλ. 
σε εξασφάλιση δανείων συνολικού ποσού € 778 χιλ. 
 
ΧΡΗΣΗ 1999 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του παγίου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 

έξοδα προηγουμένων χρήσεων συνολικού ποσού € 4.167 χιλ.  περίπου.  
2. Από τη χρήση 1992 δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις. Οι 

αναλογούσες στη κλειόμενη χρήση αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των € 675 χιλ. περίπου εκ 
των οποίων € 123 χιλ. περίπου θα είχαν προσαυξήσει την αξία των αποθεμάτων. 

3. Δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού € 587 
χιλ. περίπου.  

4. Οργανικά έξοδα της χρήσεως ποσού € 235 χιλ.  περίπου επιβάρυναν τα έκτακτα αποτελέσματα 
(Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος)  

5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1991. 
 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
 
1. Στα ακίνητα της Εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις € 1.217,90 χιλ. για 

εγγύηση τραπεζικών δανείων τα οποία εξοφλήθησαν και άρχισε η διαδικασία εξάλειψης των  
βαρών. 

2. Δεν έγιναν αποσβέσεις παγίων από το έτος 1992 έως σήμερα.  
3. Στις δαπάνες πολυετούς απόσβεσης προσετέθησαν € 120,32 χιλ. για έξοδα αυξήσεως 

κεφαλαίου. 
4. Στα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα περιελήφθησαν και οι εκ € 111, 90 χιλ. προβλέψεις 

τόκων προνομιούχων μετοχών.  
5. Η διαδικασία αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε την 16/12/1999. Μέχρι 31/12/1999 

εξοφλήθησαν τραπεζικές και λοιπές υποχρεώσεις ύψους € 3.780 χιλ. όπως προβλέπεται από 
την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12/7/1999. 

6. Η Εταιρία προσδοκά ότι η οικονομία τόκων € 704 χιλ. περίπου συμβάλλει στην επαναφορά της 
στην βασική κατηγορία διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α. 

7. Η Εταιρία δεν θα δημοσιεύσει Ενοποιημένο  Ισολογισμό με την θυγατρική "ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε." διότι η θυγατρική εταιρία θα κλείσει Ισολογισμό 1ης χρήσης την 
31/12/2000 

ΧΡΗΣΗ 2000 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Στην παρούσα χρήση με βάση το Ν.2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων 

και κτιρίων με € 1.241 χιλ. και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το αποθεματικό 
"επιχορηγήσεως επενδύσεων πάγιου ενεργητικού" με € 623 χιλ. και € 7 χιλ. αντίστοιχα. Η 
προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω αναπροσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και υπόλοιπο 
υπεραξίας € 143 χιλ που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 1996, 
συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων.  
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2. Η Εταιρία στη χρήση 2000 σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρήσεις διενέργησε αποσβέσεις 
επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 477 χιλ. μέρος του οποίου € 731 
χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως  

3. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του πάγιου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού €  4 χιλ. περίπου. 

4. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 646 χιλ. 
περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί  πρόβλεψη για πιθανή ζημία που θα προκύψει αν 
δεν εισπραχθούν στο σύνολο τους. 

5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση1991. 
 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
 
1. Στα ακίνητα της Εταιρίας δεν υπάρχουν βάρη. 
2. Στην φετινή χρήση πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις παγίων ύψους € 719 χιλ. σε αντίθεση με 

την περσινή χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις. 
3. Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρία προέβη σε αναπροσαρμογή των Γηπέδων και Κτιρίων της 

με βάση τον Ν.2065/92. Από την αναπροσαρμογή προέκυψε υπεραξία € 611 χιλ. η οποία 
συμψηφίστηκε με ζημία προηγούμενων χρήσεων. 

4. Στα Χρηματοοικονομικά έξοδα περιελήφθησαν και τα € 112 χιλ. προβλέψεις τόκων 
προνομιούχων μετοχών.  

5. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκαταστάσεως και του παγίου ενεργητικού έχουν μεταφερθεί 
έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 4.167,28 περίπου. 

6. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις σε ενσώματες 
ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω αποσβέσεις ποσό € 1.233 χιλ. 
αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις. 

7. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1991 
8. To προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 135 άτομα. 
 
ΧΡΗΣΗ 2001 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 

 
1. Στην παρούσα χρήση η Εταιρία διενήργησε λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης, όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στην σημείωση  Νο 8 συνολικού ποσού € 6.746 χιλ. με τις οποίες αύξηση 
ισόποσα το υπόλοιπο ζημιών (μείωση ισόποση της καθαρής θέσης 31/12//2001) χωρίς όμως 
να επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως.  

2. Σε λογαριασμούς εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται κονδύλια συνολικού 
ποσού € 587 χιλ. περίπου που έπρεπε να απεικονισθούν στις δαπάνες πολυετούς αποσβέσεις.  

3. Οι αποσβέσεις χρήσεως, τις οποίες λόγισε η Εταιρία επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων 
ανέρχονται σε € 462 χιλ. Κατά την εκτίμησή μας οι αποσβέσεις χρήσεως έπρεπε να ήταν 
μεγαλύτερες κατά € 352 χιλ. περίπου.  

4. Στις απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 
293 χιλ. περίπου  

Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
 

1. Στα ακίνητα της Εταιρίας δεν υπάρχουν  βάρη. 
2. Από τη χρήση 1992 μέχρι τη χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις σε ενσώματες 

ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω αποσβέσεις ποσό € 1.233 χιλ. 
αφορούν μη υποχρεωτικές αποσβέσεις. 

3. Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 125 άτομα.  
4. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας με βάση τον Νο 2065/92 

πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2000 
5. Στα Χρηματοοικονομικά έξοδα περιελήφθησαν και € 112 χιλ. προβλέψεις τόκων προνομιούχων 

μετοχών.  
6. Δεν υπάρχουν επιδικίες η υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις 

διαιτητικών ή δικαστικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.  

7. Η υποτονικότητα που συνεχίζεται στην αγορά της θέρμανσης καθυστερεί την υλοποίηση των 
προσπαθειών της Διοίκησης για την ανάκαμψη της Εταιρίας. Οι προσπάθειες της Διοίκησης 
συνεχίζονται. 
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8. Η Εταιρία πιστεύει ακράδαντα ότι η εξυγίανση των στοιχείων των ισολογισμού αποτελεί την 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και την 
άρση της επιτήρησης της μετοχής. Προς το σκοπό αυτό μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ 
συνεδρίαση Νο 203/23/1/2002) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις και 
ανακατατάξεις των Λογαριασμών του Ισολογισμού: Μετεφέρθη στον Λογαριασμό Υπόλοιπο 
Ζημιών απευθείας (εκτός του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» διότι αφορά περισσότερες 
χρήσεις) το ποσό των € 6.746 χιλ. Το κονδύλι αυτό προέρχεται από την απόσβεση των εξής 
κονδυλίων ανά λογαριασμό: Επισφαλείς Απαιτήσεις € 271 χιλ., Ανείσπρακτα Καθυστερούμενα 
Αξιόγραφα € 346 χιλ., Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί € 151 χιλ. Ακίνητα Αποθέματα € 946 χιλ. 
και Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης € 5.031 χιλ.. Σημειώνεται ότι α) η Εταιρία για πρώτη φορά 
από την ίδρυση της (1940) προβαίνει σε εξυγίανση τέτοιας έκτασης, β) για τις ανωτέρω 
ενέργειες ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι 
σημειώσεις της Εταιρίας και γ) τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο για την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Ιούλιος 1999) που υπέβαλε η Εταιρία το ΧΑΑ (σελίδα 47 - 
Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής).  

9. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 1990. 
 
ΧΡΗΣΗ 2002 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Στις απαιτήσεις  της Εταιρίας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα  υπόλοιπα  συνολικού  ποσού  

170.000 €  περίπου, για  τα οποία  σχηματίσθηκε  πρόβλεψη  ποσού 30.000 €.  
2. Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  από την υπηρεσία του 

προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το 
προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
Εάν η Εταιρία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του 
Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο ύψος της θα ανερχόταν  στο ποσό των  210.000  € περίπου.  

3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση1991 και κατά  συνέπεια  οι  φορολογικές  
της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  οριστικές. 

Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
 
1. Σύμφωνα με την απόφαση της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης της 28/6/2002 έγινε μετατροπή 

του Μετοχικού Κεφαλαίου σε €, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 165 
δρχ. σε € 0,48 (δρχ.163,56) και ως εκ τούτου μειώθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο κατά το ποσό € 
140 χιλ., το οποίο μεταφέρθηκε στον λογαριασμό "Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού 
Κεφαλαίου σε € " (Έγκριση Νο Κ2-8573/24-7-2002  του Υπουργείου Ανάπτυξης).  

2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται  εμπράγματα βάρη.  
3. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας  των γηπέδων έγινε με βάση του Ν.2065/92 στη χρήση 

2000.  
4. Στην κλειόμενη χρήση πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ν.3091/2002, αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των Ιδιοχρησιμοποιούμενων  κτιρίων  
στην αντικειμενική τους αξία. Η Υπεραξία που προέκυψε ύψους € 1.155 χιλ. η οποία δεν 
αντανακλά την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό των Ιδίων 
κεφαλαίων «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» μειωμένη 
κατά το ποσό € 47.459 που αφορά  ζημία  από αποτίμηση συμμετοχών.  

5. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση  1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις επί των 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων κατά το ποσό € 1.650.000 περίπου . 

6. Εν όψει της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αρχής γενομένης με την σύνταξη 
του Ισολογισμού 31/12/2003, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη 
κλειόμενη χρήση έγιναν τα εξής :α) Η ανωτέρω αναφερόμενη αναπροσαρμογή της αξίας των 
κτιρίων. β) Στα “Έξοδα  Εγκαταστάσεως ” μεταφέρθηκε το ποσό των €  563.000 περίπου, που 
είχε περιληφθεί σε προηγούμενη χρήση στα “Αποθέματα”. Ταυτόχρονα από το συνολικό 
αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκαταστάσεως διαγράφτηκε ποσό € 340.000, το οποίο 
μεταφέρθηκε απευθείας στον λογαριασμό “Υπόλοιπο  Zημιών” των "Ιδίων  Κεφαλαίων" και όχι 
μέσω του  λογαριασμού των “Αποτελεσμάτων Χρήσεως”, ο ίδιος λογιστικός χειρισμός είχε γίνει 
και στην προηγούμενη χρήση για αντίστοιχη διαγραφή. γ) Από τις συνολικά λογισθείσες στη 
κλειόμενη χρήση αποσβέσεις, μέρος κατά το ποσό € 350.906,97 αφορούν αποσβέσεις που δεν 
είχαν  γίνει  σε προηγούμενες χρήσεις και απεικονίζονται σαν Αποσβέσεις μη Ενσωματωμένες 
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στο Λειτουργικό  κόστος, και δ) Διενεργήθηκε πρόβλεψη € 30.000 για επισφαλείς απαιτήσεις 
παρ’ ότι στην προηγούμενη χρήση πραγματοποιήθηκε διαγραφή επισφαλών ύψους € 760.000.  

7. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.  

8. Στην τρέχουσα χρήση 2003 περατώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 1991 και είναι εν 
εξελίξει ο έλεγχος των χρήσεων μέχρι και το 2001. Από τον έλεγχο της χρήσεως 1991 
καταλογίσθηκε οριστικά το ποσό των € 33.996 από Φόρους Λογιστικών Διαφορών και των 
αντιστοίχων προσαυξήσεων ,με το οποίο ποσό θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της 
τρέχουσας χρήσης  2003.  

9. Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 116 άτομα.  
10. Η Εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει τα αποτελέσματά της κυρίως με δύο τρόπους: α)Αύξηση 

πωλήσεων και β) Μείωση Κόστους. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται η Εταιρία μας και οι εγγενείς δυσκολίες που αφορούν τον περιορισμό του 
παραγωγικού κόστους δυσχεραίνουν και καθυστερούν τις προσπάθειες της Διοίκησης. 

 
 
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Εταιρίας 01.01 – 30.09.2003 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
1. Επί των “Δαπανών πολυετούς αποσβέσεως” δεν έχουν λογισθεί αποσβέσεις συνολικού ποσού 

€ 240.000 περίπου, με συνέπεια τα αποτελέσματα της περιόδου και τα ίδια κεφάλαια να 
απεικονίζονται ισόποσα βελτιωμένα. Στην αντίστοιχη  περίοδο  της  προηγούμενης  χρήσης δεν 
είχαν λογισθεί  οι  αναλογούσες  αποσβέσεις, αλλά  όμως αυτές στο τέλος της προηγούμενης 
χρήσεως (31/12/2002)  μεταφέρθηκαν  απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.  

2. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, πέραν του ενός έτους, συνολικού 
ποσού € 300.000 περίπου, για τις οποίες  έχει σχηματισθεί πρόβλεψη  ποσού € 60.000, η 
οποία δεν επαρκεί να καλύψει  την  πιθανή  ζημία  που θα προκύψει αν δεν εισπραχθούν στο 
σύνολό τους  αυτές  οι απαιτήσεις.   

3. Στα  αποθέματα περιλαμβάνονται και ακίνητα, πέραν  του  ενός  έτους, αποθέματα  ποσού  € 
55.000 περίπου, για τα  οποία δεν έχει  σχηματισθεί  ανάλογη  πρόβλεψη, για  την  κάλυψη της  
ζημίας  που θα  προκύψει  από την απαξίωσή τους.  

4. Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  από την υπηρεσία του 
προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το 
προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
Εάν η Εταιρία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του 
Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο ύψος της θα ανερχόταν  στο ποσό των € 325.000 περίπου, από 
το οποίο   ποσό € 115.000 αφορά  την  κλειόμενη  περίοδο.  

5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη και χρήση 1997 και κατά  συνέπεια  οι  
φορολογικές  της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  οριστικές. Από το συνολικό ποσό των € 
283.701 των διαφορών φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 1991 έως και 1997, το μέρος των € 
205.865 δεν λογιστικοποίηθηκε και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της περιόδου, οι 
υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται βελτιωμένα κατά το ποσό αυτό. 
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Σημειώσεις Εταιρίας επί της Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης 01.01 – 30.09.2003: 
 
Ø Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι του Ισολογισμού χρήσεως 2002.  
Ø Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή μας μέχρι 

σήμερα πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις.  
Ø Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται  εμπράγματα  βάρη πλην όμως με το υπ'αριθμ. 

233/7.11.03 Πρακτικό Δ.Σ. απεφασίσθη η παροχή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού 
των €1.920.000 υπέρ τραπέζης για ασφάλεια δανείων προς την Εταιρία το υπόλοιπο των 
οποίων την 30.9.03 ανέρχετο σε € 1.457.627 και την 7.11.03 σε € 1.437.476.  

Ø Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στις 
ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους € 1.650.000,00 περίπου και ως εκ τούτου η αναπόσβεστη 
αξία τους, καθώς και τα ίδια κεφάλαια απεικονίζονται ισόποσα βελτιωμένα.  

Ø Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 105 άτομα.  
Ø Η τελευταία  αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας, με βάση το Ν.2065/92 

πραγματοποιήθηκε στην χρήση 2000.  
Ø Στις 31/12/ 2002 πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002 

αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων στην 
αντικειμενική τους αξία.  

Ø Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή  τη λειτουργία της Εταιρίας.  

Ø Στην τρέχουσα χρήση 2003 περατώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 1991 - 1997  και 
είναι εν εξέλιξη ο έλεγχος των χρήσεων μέχρι και το 2001. Από τον έλεγχο των χρήσεων 1991 - 
1997 καταλογίστηκε οριστικά το ποσό των € 283.701 από φόρους λογιστικών διαφορών και των 
αντιστοίχων προσαυξήσεων. Ποσό € 77.836 έχει επιβαρύνει την τρέχουσα περίοδο.  

Ø Η Εταιρία, στη  παρούσα  περίοδο, δεν  έχει υποχρέωση  να  δημοσιεύσει "Έκθεση Διάθεσης 
Αντληθέντων Κεφαλαίων" από την αύξηση Μ.Κ, που αποφασίσθηκε  με την από 12/7/99 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ενεκρίθη με την υπ' αριθμό 42089/14.10.99 απόφαση του Δ.Σ. 
του Χ.Α.Α. Η σχετική έκθεση που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διάθεσης των κεφαλαίων 
και αναφέρονταν στο τρίμηνο 1/10-31/12/02, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Κέρδος & Αυγή στις 
27/2/2003.  

Ø Η Εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα της κυρίως με δύο τρόπους: α) αύξηση 
πωλήσεων και β) Μείωση Κόστους. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται η Εταιρία μας και οι εγγενείς δυσκολίες που αφορούν τον περιορισμό του 
παραγωγικού κόστους δυσχεραίνουν και καθυστερούν τις προσπάθειες της Διοίκησης. 

Ø Σε συνέχεια της προαναγγελθείσας προσπάθειας της Εταιρίας για σημαντική μείωση των 
δαπανών επετεύχθη μέχρι τον Ιούλιο 2003 περιορισμός των εξόδων Διοικήσεως της τάξεως 
των €375.000 σε ετήσια βάση.  

Ø Στα πλαίσια της ανάπτυξης της Εταιρίας περιλαμβάνεται και η σημαντική σύμβαση με την 
American Standard (για λογαριασμό της TRANE) η οποία προβλέπει την παραγωγή Κεντρικών 
Κλιματιστικών Μονάδων οι οποίες θα διατίθονται σε χώρες της Ευρώπης μέσω της TRANE. 
Επίσης με την από 22/10/03 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας 
απεφασίσθη  
α) η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €5.958.904,68 με μείωση της ονομαστικής αξίας 
των μετοχών από 0,48€ σε 0.30€ με συμψηφισμό ζημιών.  
β) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους € 6.000.000 περίπου με καταβολή μετρητών  
από τους παλαιούς μετόχους και  
γ) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. γι αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η έκδοση 
Ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το νόμο. Όσα αναφέρονται παραπάνω απεικονίζουν την 
προσπάθεια που καταβάλει το Δ.Σ. για εξυγίανση της Εταιρίας και για την μεταφορά της 
μετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ. 

Ø Οι πωλήσεις κατά ΣΤΑΚΟΔ 03 μέχρι 30.09.2003 είναι: 
 

Ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ-03: 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 1.767.244 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 115.733 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής 
χρήσης 

945.773 

515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού  και θερμαντικού εξοπλισμού & 
συναφών ειδών 

2.462.437 

ΣΥΝΟΛΟ 5.291.187 
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Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας 
 
ΧΡΗΣΗ 2000 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
 
1. Στην παρούσα χρήση με βάση το Ν 2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων 

και κτιρίων της μητρικής Εταιρίας με € 1.241 χιλ. και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και 
το αποθεματικό «επιχορήγησης επενδύσεων παγίου ενεργητικού» με € 623 χιλ. και €  7 χιλ. 
αντίστοιχα. Η προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω προσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και το 
υπόλοιπο της υπεραξίας € 143 χιλ που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 
1996 συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. 

2. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. στη χρήση 2000 σε αντίθεση με  τις προηγούμενες χρήσεις 
διενήργησε αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 731 χιλ. 
μέρος του οποίου € 477 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως. Η θυγατρική ΒΙΟΣΩΛ 
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ διενήργησε αποσβέσεις € 76 χιλ. 

3. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκατάστασης και του παγίου ενεργητικού της ΒΙΟΣΩΛ έχουν 
μεταφερθεί έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 4,17 εκατ.   

4. Στο ενεργητικό της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού 
ποσού € 646 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για σχετική ζημιά που 
θα προκύψει αν δεν εισπραχτούν στο σύνολό τους. 

5. Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1991. 
 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
1. Η παρούσα ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 αρ. 90 

και για το λόγο αυτό δεν παρατίθεται συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης χρήσης  
2. Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης  των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού, και Αποτελεσμάτων Χρήσης της 
μητρικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και της θυγατρικής ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.  

3. Στα ακίνητα της Εταιρίας δεν υπάρχουν βάρη. 
4. Στην φετινή χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ πραγματοποίησε αποσβέσεις παγίων ύψους € 0,72 εκατ. 

σε αντίθεση με την περσινή χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις. Η Εταιρία 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ πραγματοποίησε αποσβέσεις παγίων ύψους € 0,72 εκατ.  

5. Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. προέβη σε αναπροσαρμογή των Γηπέδων 
και Κτιρίων της με βάση τον 2065/92. Από την αναπροσαρμογή προέκυψε υπεραξία εκ € 611 
χιλ. η οποία συμψηφίστηκε με ζημιά προηγούμενων χρήσεων. 

6. Στα Χρηματοοικονομικά Έξοδα περιελήφθησαν και οι εκ € 112 χιλ. προβλέψεις τόκων 
προνομιούχων μετόχων για την Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  

7. Στους λογαριασμούς των Εξόδων Εγκαταστάσεων και του παγίου ενεργητικού της μητρικής 
έχουν μεταφερθεί έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ύψους περίπου € 4.167 χιλ. 

8. Από την χρήση 1992 μέχρι και την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην 
Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους € 2,64 εκατ. Από τις ανωτέρω 
αποσβέσεις, ποσό € 1.232 χιλ. αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις.  

9. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 1991. 
10. Το προσωπικό του Ομίλου Εταιρίας ανέρχεται σε 144 άτομα. 
 

Ανάλυση Εσόδων Ανά ΣΤΑΚΟΔ – 91 (ποσά σε χιλ. €) 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 3.055 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 378 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.357 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 1.589 
452.9 Άλλα κατασκευαστικά έργα που περιλαμβάνουν εργασίες ειδικής φύσης 650 
Σύνολο 7.029 

 
ΧΡΗΣΗ 2001 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
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1. Στην παρούσα χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. διενήργησε λογιστικές εγγραφές 
τακτοποιήσεως, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ'αρ. 8 σημείωση του ενοποιημένου 
ισολογισμού, συνολικού ποσού € 6.746 χιλ., με τις οποίες αύξησε ισόποσα το υπόλοιπο ζημιών 
(μείωση ισόποση της καθαρής θέσεως 31/12/2001), χωρίς όμως να επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα χρήσεως.  

2. Σε λογαριασμούς εμπορευσίμων, περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται κονδύλια 
συνολικού ποσού € 587 χιλ. περίπου που έπρεπε να απεικονισθούν στις δαπάνες πολυετούς 
αποσβέσεως.   

3. Οι αποσβέσεις χρήσεως, τις οποίες λόγισε η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. επί των ενσωμάτων 
ακινητοποιήσεων της  ανέρχονται σε € 462 χιλ.  Κατά την εκτίμησή μας οι αποσβέσεις χρήσεως 
έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες κατά  € 352 χιλ.  περίπου.  

4. Στις απαιτήσεις της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα 
συνολικού ποσού € 293 χιλ. περίπου. 

 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
1. Επί των ακινήτων της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. δεν υφίστανται βάρη.  
2. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην ΒΙΟΣΩΛ 

Α.Β.Ε. σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω 
αποσβέσεις  ποσό 1.233 χιλ. αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις.  

3. Το προσωπικό του ομίλου  ανέρχεται σε 125 άτομα. 
4. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., με βάσει τον 

Ν.2065/92, πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2000.  
5. Στα χρηματοοικονομικά έξοδα περιελήφθησαν και € 112 χιλ.  προβλέψεις τόκων προνομιούχων 

μετοχών.  
6. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών 

ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

7. Η υποτονικότης που συνεχίζεται στην αγορά της θέρμανσης καθυστερεί την υλοποίηση των 
προσπαθειών της Διοίκησης για την ανάκαμψη της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Οι προσπάθειες της 
Διοίκησης συνεχίζονται.  

8. Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. πιστεύει ακράδαντα ότι η εξυγίανση των στοιχείων του ισολογισμού αποτελεί 
την απαραίτητη προϋπόθεση για την  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και 
την άρση της Επιτήρησης της μετοχής. Προς το σκοπό αυτό μετά από ομόφωνη απόφαση του 
Δ.Σ. ( συνεδρίαση Νο 203/ 23/1/2002) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις και 
ανακατατάξεις των Λογαριασμών του Ισολογισμού: Μετεφέρθη στον λογαριασμό Υπόλοιπο 
Ζημιών απευθείας (εκτός του λογαριασμού 'Αποτελέσματα Χρήσης διότι αφορά περισσότερες 
χρήσεις) το ποσό των € 6.746 χιλ. το κονδύλι αυτό προέρχεται  από την απόσβεση των εξής 
κονδυλίων ανά λογαριασμό: Επισφαλείς Πελάτες € 271 χιλ. Ανείσπρακτα καθυστερούμενα 
αξιόγραφα 346 χιλ., Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί € 151 χιλ. Ακίνητα Αποθέματα € 946 χιλ. 
και Δαπάνες Πολυετούς  Απόσβέσης 5.031 χιλ. Σημειώνεται ότι α) Η Εταιρία για πρώτη φορά 
από την ίδρυση της (1940) προβαίνει σε εξυγίανση τέτοιας έκτασης, β) για  τις ανωτέρω 
ενέργειες ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, και οι σημειώσεις  της 
Εταιρίας στους ισολογισμούς και γ) Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο για 
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Ιούλιος 1999) που  υπέβαλε η Εταιρία στο Χ.Α.Α. (σελίδα 47 
-  Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής).  

9. Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης  των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού, και Αποτελεσμάτων Χρήσης των 
Εταιριών ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε και ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ., ενώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο 
περιελήφθη η ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.  

10. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1990. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΚΟΔ – 91 (ποσά σε χιλ. €) 
272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 14 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 2.374 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 212 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 841 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 2.435 
ΣΥΝΟΛΟ 5.876 
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1.4. Φορολογικοί Έλεγχοι 
Η Εταιρία σύμφωνα και με το σημείωμα οφειλόμενων φόρων ελέγχθηκε φορολογικά για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις 1991-1997. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προέκυψαν είναι οι 
παρακάτω: 

Χρήση 
Φόρος 

Εισοδήματος 
(ποσά σε €) 

Φ.Π.Α. Σύνολο 

11999911  2299..778800,,0000  44..221155,,0000  3333..999955,,0000  
11999922  2233..113322,,3344  77..995566,,1144  3311..008888,,4488  
11999933  2299..667711,,9966  55..339955,,0000  3355..006666,,9966  
11999944  3366..999966,,6611  22..224455,,4455  3399..224422,,0066  
11999955  8822..002299,,9955  --  8822..002299,,9955  
11999966  3399..771177,,6622  --  3399..771177,,6622  
11999977  2222..555544,,7788  --  2222..555544,,7788  

ΣΥΝΟΛΟ 263.883,25 19.811,59 283.694,84 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η επιβάρυνση ανά χρήση των αποτελεσμάτων της 
Εκδότριας με τις διαφορές φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 1991-1997:  

 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

1991-1997 (ποσά σε €) 
Περίοδος Αποτελέσματα 

Ισολογισμών 
Φόρος Λογιστικών Διαφορών Αναμορφωμένο Αποτέλεσμα 

Χρήσεως 
1991 101.342,02 33.995,00 67.347,02 
1992 130.713,24 31.088,48 99.624,76 
1993 60.719,34 35.066,96 25.652,38 
1994 (465.931,46) 39.242,06 (505.173,52) 
1995 73.974,88 82.029,95 (8.055,07) 
1996 139.292,74 39.717,62 99.575,12 
1997 (60.351,01) 22.554,78 (82.905,79) 

Σημειώνεται ότι το ποσό των € 283.694,84 δεν επιβάρυνε τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας την 
περίοδο 1.1.2003-30.9.2003 αλλά μόνο κατά το ποσό των € 77.835,58 που αφορά μόνο τις 
πληρωθείσες δόσεις. Πάγια τακτική της Εταιρίας θα είναι να λογιστικοποιούνται οι διαφορές 
φορολογικού ελέγχου μόνο κατά το ποσό της δόσης που θα πρέπει να πληρωθεί στο 
επόμενο χρονικό διάστημα. Η παραπάνω τακτική είναι αντίθετη με τα όσα ορίζει το ΕΓΛΣ 
καθώς θα έπρεπε να καταχωρηθεί το συνολικό ποσό των λογιστικών διαφορών μειωτικά των 
ιδίων κεφαλαίων. 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιβαρυνθούν  τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά ποσό  €  
205.858,84 που αφορά το υπόλοιπο των λογιστικών διαφορών . 

Επίσης η Εταιρία καταχώρησε στον λογαριασμό 42.04 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου 
προηγουμένων» χρήσεων το  ποσό φόρου που προέκυψε από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα όσα 
ορίζει το ΕΓΛΣ μόνο το ποσό του φόρου εισοδήματος καταχωρείται στον παραπάνω 
λογαριασμό ενώ το ποσό του ΦΠΑ και των λοιπών πρόσθετων  φόρων που καταλογίζονται 
από τον έλεγχο καταχωρούνται στα αποτελέσματα σε λογαριασμό εξόδων προηγουμένων 
χρήσεων. 

Για τις φορολογικές επιβαρύνσεις της χρήσης 1991, ύψους € 33.995 η αποπληρωμή θα 
πραγματοποιηθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η τελευταία δε δόση θα καταβληθεί τη 28/2/2004. 

Για τις φορολογικές επιβαρύνσεις των χρήσεων 1992-1997 ύψους € 249.699,84 η 
αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις. Η τελευταία δόση θα καταβληθεί τη 
28/7/2005. 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1997. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε 
εξέλιξη ο έλεγχος των χρήσεων από το 1998 έως και το 2001. Τέλος η Εταιρία (με την 
υπ'αριθμ. 5775/10.6.2003 αίτηση της) έχει αιτηθεί στην ΦΑΒΕ Αθηνών την επέκταση του 
φορολογικού ελέγχου μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2002. 
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Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, σε τυχόν φορολογικό 
έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας από τις φορολογικές αρχές, με βάση και τα πορίσματα του 
φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων της Εταιρίας αλλά και τη γενικότερη πρακτική 
των φορολογικών αρχών, ενδέχεται να προκύψουν λογιστικές διαφορές από δαπάνες που 
συνήθως απορρίπτονται είτε χαρακτηριζόμενες ως μη παραγωγικές, είτε επειδή δεν θα έχουν 
πλήρη αιτιολόγηση ως προς τη σκοπιμότητά τους. Έτσι λοιπόν, θα προσδιορισθούν 
λογιστικές διαφορές κυρίως στους λογαριασμούς των «παροχών τρίτων», «αμοιβών 
ελεύθερων επαγγελματιών», «εξόδων ταξιδιού εσωτερικού και εξωτερικού», «εξόδων 
μεταφορών», «εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας», και ενδεχομένως και σε άλλους 
λογαριασμούς. Δεδομένης όμως της μεγάλης φορολογικής ζημιάς της Εταιρίας συνολικού 
ποσού € 4.187 χιλ. σύμφωνα και με την δήλωση φόρου εισοδήματος της χρήσης 2002 και με 
δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν αναμορφώσεις των δηλώσεων για τις υπό έλεγχο χρήσεις, 
ώστε το παραπάνω ποσό να είναι οριστικό συμπεραίνουμε ότι οποιοδήποτε ποσό λογιστικών 
διαφορών που μπορεί να προκύψει δεν θα επηρεάσει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρίας λόγω του ότι οι λογιστικές διαφορές θα μειώσουν τις φορολογικές ζημιές.  
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2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 

 
2.1 Γενικά 
 
Οι υπ΄αριθ. 57 και 58  Β΄ Επαναληπτικές  Έκτακτες Γενικες Συνελεύσεις των Μετόχων της ΒΙΟΣΩΛ 
Α.Β.Ε. κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, που συνεκλήθη την 22η Οκτωβρίου 2003, 
αποφάσισαν  ομόφωνα (1) την Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 5.958.904,68 € 
(πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων και εξήντα οκτώ 
εκατοστών) με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών (κοινών και 
προνομιούχων) κατά 18 εκατοστά του Ευρώ δηλαδή από 0,48 € (σαράντα οκτώ εκατοστά) σε 0,30 
€ (τριάντα εκατοστά) και (2) την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 
5.958.904,80, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων, με την 
έκδοση 19.863.016 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια. Στις 
12.11.2003 καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. η με αριθμό Κ2-14331/12.11.2003 απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, 
σύμφωνα με την απόφαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μετοχές της εταιρίας 
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την νέα μειωμένη ονομαστική αξία (€ 0,30) από 
24-11-2003. 
 
Οι προαναφερθείσες μετοχές θα εισαχθούν στο Χ.Α. και θα διατεθούν ως ακολούθως: 
 

• 19.863.016 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων σε αναλογία έξι (6) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές 
κοινές ή προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, με τιμή διάθεσης € 0,30 η κάθε μια. 

 
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την ανωτέρω αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων της 
Εταιρίας με καταβολή μετρητών ανέρχονται σε € 5.958.904,80 και θα κατανεμηθούν ως 
ακολούθως: 
• ποσό € 4.900.000 για την αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων Κίνησης και μείωση βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων εντός 9 μηνών, 
• ποσό € 900.000,00 για την αναβάθμιση των λογισμικών συστημάτων της Εταιρίας  
• ποσό € 158.000 για την κάλυψη εξόδων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά την αύξηση με καταβολή μετρητών και εφόσον οι παλαιοί 
μέτοχοι ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης τους, θα ανέλθει, σε € 15.890.412,60 και θα 
διαιρείται σε 52.968.042 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια εκ των οποίων 
49.155.112 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη 
μετατρέψιμες μετοχές. 
 
Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2004. 
 
Οι νέες μετοχές της Εταιρίας θα καταχωρηθούν στους Λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα 
Αυλών Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 
 
Οι μετοχές αυτές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. μετά από τη λήξη 
της περιόδου εγγραφών και μετά την οριστική καταχώρηση των μετοχών στους Λογαριασμούς των 
δικαιούχων. 
 
Μετά την παραπάνω αύξηση, ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι 
ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
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ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

Υφιστάμενες Μετοχές πριν την παρούσα Αύξηση   € 0,30 
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές  29.292.096 Ονομαστικές € 0,30 
Προνομιούχες Ονομαστικές Μετοχές 3.812.930 Ονομαστικές € 0,30 
Σύνολο 33.105.026   
Έκδοση Νέων Μετοχών:     
Μετοχές μετά την παρούσα αύξηση     
• έξι (6) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για 

κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές ή προνομιούχες 
ονομαστικές μετοχές 19.863.016 Ονομαστικές € 0,30 

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές  49.155.112 Ονομαστικές € 0,30 
Προνομιούχες Ονομαστικές Μετοχές 3.812.930 Ονομαστικές € 0,30 
ΣΥΝΟΛΟ 52.968.042   

 
Οι αποφάσεις των γενικών Συνελεύσεων ελήφθησαν με την παρακάτω συμμετοχή 
 

 Αυτοπροσώπως Με Εξουσιοδότηση Σύνολα 
Κοινές Μετοχές  %  %   
Αριθμός Μετοχών 2.198.228 20,5% 8.532.062 79,5% 10.730.290 100% 
Αριθμός Μετόχων 74 6,4% 1.085 93,6% 1.159 100% 
Προνομιούχες Μετοχές       
Αριθμός Μετοχών 595.148 34.4% 1.134.979 63.6% 1.730.127 100% 
Αριθμός Μετόχων 16 42,1% 22 57,9% 38 100% 
 
Ενώ η απαρτία και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν ως εξής: 
 
 Συμμετοχή Απαρτία Υπέρ % Κατά % 
Κοινές 10.730.290 36,7% 10.679.090 99,52% 51.200 0,48% 
Προνομιούχες 1.730.127 45,38% 1.730.127 100% 0 0% 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται 
πάντοτε βάσει εξουσιοδοτήσεως. Η Εταιρία απέστειλε επιστολές δυο φορές στους μετόχούς της με 
τις οποίες ανακοίνωσε τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων, τα θέματα της ημερησίας διάταξης, 
τους ενημέρωνε για τις διαδικασίες νομιμοποίησης της συμμετοχής τους και επιπλέον τους 
προσκαλούσε όπως παραστούν αυτοπροσώπως στις Γενικές Συνελεύσεις. Έγιναν επίσης και 
σημαντικός αριθμός τηλεφωνικών ενημερώσεων και επαφών από το τμήμα μετόχων της Εταιρίας. 
Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν οι μέτοχοι ότι σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας στη 
Συνέλευση μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά την κρίση τους άτομο που θα μπορούσε να 
παραστεί και να ψηφίσει αντί αυτών. Τέλος εφόσον επιθυμούσαν να συμμετάσχουν αλλά δεν είχαν 
τη δυνατότητα να ορίσουν εκπρόσωπο τους αποστάλθηκε έντυπο εξουσιοδότησης που τους 
επέτρεπε εάν επιθυμούν να ορίσουν ως εκπρόσωπο τους στελέχη της Εταιρίας. Όλες οι παραπάνω 
εξουσιοδοτήσεις ήταν έγγραφες – όπως άλλωστε ορίζει το καταστατικό της Εταιρίας - 
παρελήφθησαν από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Εταιρίας και ετέθησαν υπό την έγκριση 
της Γενικής Συνέλευσης όπως ο νόμος ορίζει. 
 
Οι Β΄ Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων μετόχων της 22/10/2003, 
κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με την απόφαση 47 του Χ.Α., 
εξουσιοδοτούν το Δ.Σ. να διαπραγματευθεί με την Τράπεζα Πειραιώς ή άλλη τράπεζα ή ΕΠΕΥ, που 
να έχει την δυνατότητα να παρέχει την κύρια επενδυτική  υπηρεσία της αναδοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 2§δ του Ν.2396/96 και να αναθέσει τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και η εταιρία αυτή 
να αναλάβει τις υποχρεώσεις του άρθρου 3α του Προεδρικού Διατάγματος 350/85 όπως ορίζει η 
απόφαση 64 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η 
Σύμβαση αυτή δε θα αφορά στην κύρια επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής και δε θα περιλαμβάνει 
άλλους ειδικούς όρους υποχρέωσης εγγύησης κάλυψης του ποσού αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου.  Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής το Διοικητικό Συμβούλιο υπέγραψε Συμφωνητικό 
με την Τράπεζα Πειραιώς που περιλαμβάνει τους όρους που προβλέπει  η εξουσιοδότηση. Βάσει 
της ίδιας εξουσιοδότησης το Διοικητικό Συμβούλιο υπέγραψε με την Τράπεζα Πειραιώς Σύμβαση 
Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης 
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2.2 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  
 

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών και προνομιούχων μετόχων της 

22ας Οκτωβρίου 2003  
για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, για την διαδικασία της άσκησης του 

δικαιώματος προτίμησης, 
για το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και την ανάλυση 

του προορισμού των κεφαλαίων. 
 
 
Αξιότιμοι κ. Μέτοχοι, 
Όπως γνωρίζετε κατά την τελευταία τριετία, η εταιρία δεν πραγματοποίησε αύξηση του Μετοχικού 
της Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 
 
Η τελευταία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με 
τη ληφθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12 Ιουλίου 1999. 
 
Στα πλαίσια της από 27/8/03 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών συνολικού ύψους εσόδων 6.000.000 € περίπου, προτείνουμε 
όπως το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξηθεί κατά 5.958.904,80 € (πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων 
πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων και 80%) με την έκδοση 19.863.016 νέων κοινών 
μετοχών ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 0,30€ κάθε μίας. 
 
Προτείνουμε ως προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης τους τέσσερις μήνες από την ημέρα 
της Γενικής Συνέλευσης με δυνατότητα βεβαίως του Διοικητικού Συμβουλίου να παρατείνει την 
προθεσμία αυτή κατά ένα μήνα.  
 
Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2004. 
 
Η προτεινόμενη αύξηση, η οποία δεν υπερβαίνει το 100% των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας της 
31.12.2002 κρίνεται ωφέλιμη για την εταιρία και τους μετόχους της καθώς θα ενισχύσει την 
κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας, θα μειώσει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες και τέλος θα 
αυξήσει την κερδοφορία της. 
 
Ειδικότερα, η προτεινόμενη αύξηση κρίνεται απαραίτητη για την εξυγίανση της εταιρίας η οποία στον 
συνοπτικό Ισολογισμό της 30/6/2003 εμφανίζει σημαντική μείωση των Ιδίων Κεφαλαίων συνεπεία 
συσσωρευμένων ζημιών των προηγούμενων χρήσεων ύψους 11.831.383,02 €. 

 
Διαδικασία Άσκησης Δικαιώματος Προτίμησης.  

 
Το σύνολο των 19.863.016 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης 
υπέρ των παλαιών μετόχων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της 
συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος 
προτίμησης, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της εταιρίας μετά την λήψη των σχετικών 
εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Δ.Σ. του Χ.Α., οι μέτοχοι θα εγγράφονται με 
αναλογία έξι (6) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές και 
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. 
 
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας εντός του 
προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο καθώς 
και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
 
Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της 
εταιρίας. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ’ όλην τη διάρκεια της περιόδου άσκησης 
δικαιώματος προτίμησης. 
 
Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο. 
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Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το 
Νόμο, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής. Τα δικαιώματα 
προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθ’ όλην 
τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, μετά δε τη λήξη των εγγραφών παραγράφονται, διευκρινίζεται 
ότι η διαπραγμάτευση του δικαιώματος δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες πριν την λήξη της άσκησής τους. 
 
Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγμένα καταστήματα της Τραπέζης που θα επιλεγεί από το 
Δ.Σ. της εταιρίας. 
 
Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να απευθυνθούν:  
 
Ø Στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφύλακας), 

αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. και  
 
Ø Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο 

Σ.Α.Τ. 
 
Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα καταστήματα 
της Τράπεζας τη σχετική βεβαίωση του Κ.Α.Α., τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, την 
αστυνομική τους ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθμούς μερίδας επενδυτή και λογαριασμού 
αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του λογαριασμό τους που θα έχουν 
αποδεδειγμένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται αυτόν. Ταυτόχρονα, θα καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό, που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση, το αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες έχουν 
δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς τη μεσολάβηση της εταιρίας. 
 
Κλάσματα μετοχών δε θα εκδοθούν. Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους όπως 
συγκεντρώσουν αριθμό δικαιωμάτων που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να 
παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. 
 
Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό του 
δικαιώματός τους, δε θα είναι όμως διαπραγματεύσιμο μέχρι της οριστικής καταχώρησης των Αυλών 
Τίτλων  των νέων μετοχών στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 
 
Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί από την εταιρία μέσω 
του Τύπου. 
 
Λοιπές Εξουσιοδοτήσεις – Εγκρίσεις 

 
Παρακαλούμε όπως παρασχεθεί ανέκκλητη εντολή προς το Δ.Σ. να αποφασίσει για την τακτοποίηση 
τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση) με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση. 
 
Παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, όπως μετά τη λήξη της 
προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, και εφόσον υπάρχει 
αδιάθετο υπόλοιπο των νέων μετοχών προβεί στην διάθεσή των ελεύθερα κατά την κρίση του. 
 
Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό 
Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. 
 
Ως Σύμβουλο - Ανάδοχο έκδοσης προτείνουμε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ή άλλη Τράπεζα ή ΕΠΕΥ 
την οποία θα προτείνει το Δ.Σ. που θα πληρή τα κριτήρια της απόφασης Ν 64 του Δ.Σ. του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία εκτός από τον συμβουλευτικό της ρόλο και τον συντονισμό της 
διαδικασίας της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα 
αναλάβει τη σύνταξη και την επιμέλεια του Ενημερωτικού Δελτίου, και την προετοιμασία του φακέλου 
προς υποβολή στις αρχές του Χ.Α.  
 
Επίσης παρακαλούμε όπως εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της εταιρίας ώστε να επιλέξει Τράπεζα για την 
άσκηση των δικαιωμάτων  προτίμησης από τους μετόχους.     
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Οι αμοιβές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή ΕΠΕΥ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου έκδοσης και της 
Τράπεζας που θα επιλεγεί για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα συμπεριλαμβάνονται 
στα έξοδα και δαπάνες έκδοσης τα οποία θα βαρύνουν την εταιρία. 

 
Επενδυτικό Σχέδιο – Χρήση Κεφαλαίων 

 
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση 
των δαπανών έκδοσης που υπολογίζουμε στην παρούσα φάση κατά προσέγγιση σε 158.000€ 
(Αμοιβή Συμβούλου, Αμοιβή Τράπεζας για την άσκηση των δικαιωμάτων, Φόρος συγκέντρωσης 
κεφαλαίου, Πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πόρος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
Δικαιώματα Κ.Α.Α., Δικαιώματα Χ.Α.Α. και διάφορα άλλα έξοδα έκδοσης) θα ανέλθουν σε 
5.800.000€ και θα χρησιμοποιηθούν ως κατωτέρω: 
 
Ø Για την αύξηση Ιδίων κεφαλαίων Κίνησης και μείωσης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

4.900.000 € εντός 9 μηνών και  
 
Ø Για επενδύσεις στις γραμμές Κλιματισμού και Θερμαντικών σωμάτων Panels και αναβάθμιση 

των λογισμικών συστημάτων της εταιρίας 900.000 € ως κατωτέρω: 
 
Το συνολικό ύψος των κεφαλαίων από την αύξηση που προορίζονται για επενδύσεις ανέρχεται σε 
900.000 € περίπου. 
 
1. Από το ποσό αυτό 250.000 € θα διατεθούν για αναβάθμιση των μηχανογραφικών υποδομών της 

εταιρίας στα πλαίσια του προγράμματος που έχει συνταχθεί από εξωτερικούς συμβούλους της 
εταιρίας. Οι επί μέρους δράσεις αυτού του προγράμματος αφορούν: 

 
Ø Αναβάθμιση υποδομών επικοινωνίας και hardware και εγκατάσταση νέου web server. 
 
Ø Εγκατάσταση προγράμματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). 
 
Ø Γ) Ανάλυση και κατασκευή ειδικού λογισμικού για την επιλογή Κεντρικών Κλιματιστικών 

Μονάδων και ανάπτυξή του για διαδικτυακή λειτουργία. 
 
Η εταιρία θα προσπαθήσει να εντάξει αυτή τη δράση σε επενδυτικό πρόγραμμα του Γ’ κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (επιχειρείτε ηλεκτρονικά). 
 
2. Ποσό 350.000 € θα διατεθεί για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και του 

παραγωγικού περιβάλλοντος. Επί μέρους δράσεις αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν: 
 
Α) Νέα πρότυπα, βελτίωση προτύπων και αντικατάσταση πεπαλαιωμένων προτύπων (σε 
συνδυασμό βέβαια με ανασχεδίαση προϊόντων).  
 
Β) Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και βελτίωση υποδομών του χώρου παραγωγής. 
 
Γ) Βελτίωση υπαρχόντων μηχανημάτων με στόχο την ομαλότερη κατανομή της παραγωγικής 
δυνατότητας. 
 
Δ) Επεμβάσεις στα συστήματα συσκευασίας των προϊόντων. 
 
3. Τέλος ποσό 300.000 € θα διατεθεί για αυτοματοποίηση και την αποτελεσματικότερη παραγωγή 

των προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει: 
Ø Επενδύσεις σε νέα πρότυπα. 
 
Ø Μηχανήματα διαμόρφωσης και επεξεργασίας μετάλλου. 
 
Ø Μηχανήματα διαμόρφωσης και συναρμολόγησης στοιχείων. 
 
Ø Πρότυπα και ανασχεδιασμός μηχανημάτων F.C. 
 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επενδυτικού Προγράμματος ξεκινώντας από την ολοκλήρωση 
αύξησης του κεφαλαίου. 
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Επενδύσεις ύψους 100.000 € εντός   6 μηνών 
Επενδύσεις ύψους 200.000 € εντός 12 μηνών 
Επενδύσεις ύψους 300.000 € εντός 18 μηνών 
Επενδύσεις ύψους 300.000 € εντός 24 μηνών 
Σύνολο 900.000 €   

 
Χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην 
έκτακτη γενική συνέλευση των μετοχών της εταιρίας της 12/7/1999 

 
Τη 16η Δεκεμβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
υπέρ των παλαιών μετόχων που είχε αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/7/99. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια της παραπάνω αύξησης ανήλθαν σε 8.743.807,35. Από το ανωτέρω ποσό 
αφαιρούνται οι δαπάνες έκδοσης 146.735,14 € και το υπόλοιπο ποσό από € 8.598.679 σύμφωνα με 
τη σχετική αναφορά του Ενημερωτικού Δελτίου της εν λόγω αύξησης τα κεφάλαια προβλεπόταν να 
διατεθούν ως εξής: 

 
Ø Για μείωση Τραπεζικού και λοιπού δανεισμού 4.402.054 € με χρονολογία πραγματοποίησης τα 
έτη 1999 –2000. 
 
Ø Για αύξηση κεφαλαίων κίνησης της εταιρίας 3.228.173 €  με χρονολογία πραγματοποίησης τα 
έτη 1999 –2000 και  

 
Ø Για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας 968.452 €.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/02 

 
Συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων € 8.743.807,35 
Μείον Δαπάνες Έκδοσης  €    170.212,77 
Καθαρά αντληθέντα κεφάλαια € 8.573.594,58 

 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 

31/12/2002 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤ

Ο 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΨΟΣ 
  ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 1999-2000 30/9/2002 1/10-31/12/02 31/12/2002 31/12/2002 
1.Για μείωση τραπεζικού & λοιπού 
Δανεισμού 4.402.054 4.402.054 4.402.054  4.402.054 0
2.Αύξηση Κεφαλαίων Κίνησης 3.228.173 3.228.173 3.228.173  3.228.173 0
3.Ολοκλήρωση Επενδυτικού 
Προγράμματος 968.452 968.452 909.721 62.256 971.977 0
Σύνολο 8.598.679 8.598.679 8.539.948 62.256 8.602.204 0

 
Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 31/12/02. 
 
Η Βασική επένδυση που αφορά την Παραγωγική Γραμμή Κατασκευής Θερμαντικών Σωμάτων 
Panels, εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο 2001. Όπως λεπτομερώς αναφέρουμε στις 
εκθέσεις διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων από 31/12/2000 και εφεξής, η καθυστέρηση 
υλοποίησης της επένδυσης οφείλετο στο γεγονός ότι α) η παραγωγική γραμμή κατασκευάστηκε με 
βάση ειδική παραγγελία ώστε να προσαρμόζεται στην υπάρχουσα και λειτουργούσα ήδη γραμμή και 
β) ότι υπήρξε καθυστέρηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο οποίο προβλεπόταν να 
ενταχθεί η επένδυση. 
 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής που ήλεγξε τον παραπάνω Πίνακα Διαθέσεως Αντληθέντων Κεφαλαίων 
αναφέρει τα ακόλουθα. 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ- ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε. ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 
εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών. Από τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά 
βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. Ενημερωτικό 
Δελτίο. 
 
 
 
2.3 Άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης και Διαδικασία Διάθεσης των Νέων 

Μετοχών  
Σύμφωνα με την απόφαση των Β΄ Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και 
Προνομιούχων μετόχων ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. που συνήλθε στις 22.10.2003, οι νέες κοινές ονομαστικές 
μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών θα 
διατεθούν κατά προτίμηση υπέρ των παλαιών μετόχων με άσκηση δικαιώματος προτίμησης σε 
αναλογία έξι νέες (6) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές 
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Στην αύξηση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι είναι μέτοχοι της 
Εταιρίας κατά την προηγούμενη της αποκοπής του δικαιώματος. 
 
Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν την ευχέρεια να 
επιλέξουν μεταξύ της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ή της εκχώρησης του σε άλλους 
μετόχους ή επενδυτές. 
 
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας, εντός 
του προβλεπόμενου από το Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο. 
 
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διάθεση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι η εξής: 
 
• Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα από το 

Νόμο, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας και θα δημοσιευθεί σε σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στον 
ημερήσιο Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 
• Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί σε καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Κατά το 

παραπάνω χρονικό διάστημα, κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να παραλαμβάνει το 
Ενημερωτικό Δελτίο που θα είναι διαθέσιμο στο Χ.Α., στα γραφεία της Εταιρίας, σε 
καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στα γραφεία του Αναδόχου και Συμβούλου 
Έκδοσης Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα. 

 
• Οι μέτοχοι που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρούσα Αύξηση μπορούν να διαθέσουν 

τα δικαιώματα συμμετοχής τους στην Αύξηση. Η τιμή απόκτησης των δικαιωμάτων προτίμησης 
θα διαμορφώνεται βάσει της προσφοράς και της ζήτησης τους και θα αποτελούν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. 

 
• Οι μέτοχοι, θα ασκούν τα δικαιώματα τους προσκομίζοντας βεβαίωση του Κεντρικού 

Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να 
απευθυνθούν: α. στον χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή Εταιρία ή 
Θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. και β. στο 
Κεντρικό αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο 
Σ.Α.Τ. 

 
• Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν σε 

καταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  τη σχετική βεβαίωση του Κ.Α.Α., τον αριθμό του 
φορολογικού τους μητρώου, την αστυνομική τους ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθμούς 
μερίδας επενδυτή και λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον 
χειριστή του λογαριασμού τους που θα έχουν αποδεδειγμένα εξουσιοδοτήσει να χειριστεί αυτόν. 
Ταυτόχρονα θα καταβάλλουν, σε ειδικό λογαριασμό, το αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες 
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έχουν δικαίωμα να εγγραφούν, χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Ο λογαριασμός αυτός, ο 
οποίος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την παρούσα αύξηση, έχει ανοιχτεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στο όνομα της Εταιρίας.  

 
• Οι μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους συνιστάται 

να επικοινωνούν με την Εταιρία (υπεύθυνη: κα Παν. Κόλλια τηλ. 210 34 10 000). 
 
• Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα 
Άυλων Τίτλων προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός 
αριθμός Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα 
αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής. Επίσης οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν τον Χειριστή που 
επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό του αριθμό 
στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει 
Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό 
Λογαριασμό της Μερίδας του, του οποίου Χειριστής είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. 
Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να 
αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να 
μπορούν αμέσως μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών 
που θα τους κατανεμηθούν. 

 
• Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές να αναγράφουν ορθά στην αίτηση εγγραφής τον κωδικό 

αριθμό Μερίδας Επενδυτή, τον αριθμό του Λογαριασμού Αξιών και των κωδικό αριθμό του 
Χειριστή. 

 
• Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη από την Τράπεζα, η οποία δεν αποτελεί 

προσωρινό τίτλο μετοχών και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης 
οι μέτοχοι που θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους δεν θα παραλάβουν τίτλο μετοχών ή 
αποθετηρίων εγγράφων, αλλά κατά την ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, οι 
νέες μετοχές θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό αξιών των δικαιούχων. Η ημερομηνία 
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί από την εταιρία στον Τύπο. 

 
• Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των 

εγγραφών, παραγράφονται. 
 
• Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους όπως 

συγκεντρώσουν αριθμό δικαιωμάτων που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να 
παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. 

 
• Επειδή η μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ο τίτλος των 25 μετοχών 

δύνανται οι μέτοχοι, εφόσον το επιθυμούν, να αποκτήσουν διαπραγματεύσιμους τίτλους των 25 
μετοχών με την κατάλληλη αγοραπωλησία δικαιωμάτων. Η σύσταση αυτή έχει καθαρά 
ενημερωτικό χαρακτήρα και με κανένα τρόπο δε θίγει τα δικαιώματα προτίμησης του κατόχου 
μικρότερου αριθμού μετοχών να εγγραφεί ή να μεταβιβάσει τα σχετικά δικαιώματά του. 

 
• Η «παράδοση» των νέων μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στο 

Λογαριασμό Αξιών των δικαιούχων, η οποία θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασιών και θα ανακοινωθεί έγκαιρα με δημοσιεύσεις στον Τύπο. Στην περίπτωση 
τυχόν επιστροφής χρημάτων στους επενδυτές που η αίτησή τους δεν ικανοποιήθηκε, είτε 
μερικώς είτε στο σύνολό της, η επιστροφή αυτή θα γίνεται από τα ίδια καταστήματα των 
τραπεζών στα οποία είχε υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας 
εγγραφής θα περιληφθούν σε ανακοίνωση μέσω του Τύπου 

 
• Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και 

Προνομιούχων μετόχων, εφόσον η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί μέσα στην 
νόμιμη προθεσμία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο από τους παλαιούς μετόχους, το 
Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να διαθέσει το υπόλοιπο αδιάθετο ποσόν κατά 
ελευθέρα αυτού κρίση 
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• Τέλος σύμφωνα με τις αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών 
και Προνομιούχων μετόχων της Εταιρίας σε περίπτωση που η ανωτέρω αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου θα ισχύσει η αύξηση μέχρι του ποσού της κάλυψης 
ακολουθούμενης της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13α του Κ.Ν.2190/20.  Η προθεσμία 
καταβολής του ποσού της αύξησης, ή όποιου ποσού αντιστοιχεί στο καλυφθέν τμήμα της, 
ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία των Γενικών Συνελεύσεων, ενώ η προθεσμία 
αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρίας. 

 
 
2.4 Ανάδοχος Έκδοσης- Σύμβουλος - Δαπάνες Έκδοσης 
 
Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος της Έκδοσης είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 
 
Οι συνολικές δαπάνες της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (Αμοιβή Συμβούλου, Αμοιβή 
Τράπεζας για την  άσκηση των δικαιωμάτων, Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, Πόρος υπέρ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πόρος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δικαιώματα Κ.Α.Α., 
Δικαιώματα Χ.Α. και διάφορα άλλα έξοδα έκδοσης) εκτιμώνται στο ποσό της τάξης των € 
210.000,00 (ποσό € 158.000,00 θα καλυφθεί από τα έσοδα της παρούσας αύξησης του Μετοχικού 
Κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. και το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από το 
υφιστάμενο έως σήμερα κεφάλαιο κίνησης). 
 
Οι δαπάνες έκδοσης υπολογίσθηκαν από την Γενική Συνέλευση κατ’ εκτίμηση διότι δεν υπήρχαν 
οριστικές συμφωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς.  
 
Για τον ανωτέρω λόγο οι Β΄ Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις των Κοινών και Προνομιούχων 
μετόχων εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί με τους υποψηφίους 
φορείς (Σύμβουλο Έκδοσης, Ανάδοχο, Ελεγκτές κλπ) τους οικονομικούς όρους και τις συνθήκες 
συνεργασίας. Το συνολικό ποσό των εξόδων € 210.000 Ευρώ είναι οριστικό και υπελογίσθη μετά 
την υπογραφή όλων των συμβάσεων συνεργασίας.  
 
 
2.5 Χρήση κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά την αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετοχών της εταιρίας της 12/7/1999 

 
Τη 16η Δεκεμβρίου 1999 ολοκληρώθηκε η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 
υπέρ των παλαιών μετόχων που είχε αποφασισθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/7/99. 
 
Τα αντληθέντα κεφάλαια της παραπάνω αύξησης ανήλθαν σε 8.743.807,35. Από το ανωτέρω ποσό 
αφαιρούνται οι δαπάνες έκδοσης 146.735,14 € και το υπόλοιπο ποσό από € 8.598.679 σύμφωνα 
με τη σχετική αναφορά του Ενημερωτικού Δελτίου της εν λόγω αύξησης τα κεφάλαια προβλεπόταν 
να διατεθούν ως εξής: 

 
Ø Για μείωση Τραπεζικού και λοιπού δανεισμού 4.402.054 € με χρονολογία πραγματοποίησης τα 
έτη 1999 –2000. 
 
Ø Για αύξηση κεφαλαίων κίνησης της εταιρίας 3.228.173 €  με χρονολογία πραγματοποίησης τα 
έτη 1999 –2000 και  

 
Ø Για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας 968.452 €.  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31/12/02 

 
Συνολικό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων € 8.743.807,35 
Μείον Δαπάνες Έκδοσης  €    170.212,77 
Καθαρά αντληθέντα κεφάλαια € 8.573.594,58 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 

31/12/2002 
ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤ

Ο 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ ΥΨΟΣ 
  ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 1999-2000 30/9/2002 1/10-31/12/02 31/12/2002 31/12/2002 
1.Για μείωση τραπεζικού & λοιπού 
Δανεισμού 4.402.054 4.402.054 4.402.054  4.402.054 0
2.Αύξηση Κεφαλαίων Κίνησης 3.228.173 3.228.173 3.228.173  3.228.173 0
3.Ολοκλήρωση Επενδυτικού 
Προγράμματος 968.452 968.452 909.721 62.256 971.977 0
Σύνολο 8.598.679 8.598.679 8.539.948 62.256 8.602.204 0

 
Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 31/12/02. 
 
Η Βασική επένδυση που αφορά την Παραγωγική Γραμμή Κατασκευής Θερμαντικών Σωμάτων 
Panels, εγκατασταθεί και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο 2001. Όπως λεπτομερώς αναφέρεται στις 
εκθέσεις διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων από 31/12/2000 και εφεξής, η καθυστέρηση 
υλοποίησης της επένδυσης οφείλετο στο γεγονός ότι α) η παραγωγική γραμμή κατασκευάστηκε με 
βάση ειδική παραγγελία ώστε να προσαρμόζεται στην υπάρχουσα και λειτουργούσα ήδη γραμμή 
και β) ότι υπήρξε καθυστέρηση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο οποίο προβλεπόταν να 
ενταχθεί η επένδυση. 
 
 
2.6 Προορισμός των Νέων Κεφαλαίων 
 
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση 
των  δαπανών έκδοσης που προεγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση  158,000 Ευρώ θα 
ανέλθουν σε 5.800.904,8. Σημειώνεται ότι τα έξοδα έκδοσης δηλαδή: Αμοιβή Συμβούλου και 
Αναδόχου, Αμοιβή Τράπεζας για την άσκηση των δικαιωμάτων, Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, 
Πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πόρος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
Δικαιώματα Κ.Α.Α., Δικαιώματα Χ.Α.Α. και διάφορα άλλα έξοδα έκδοσης θα ανέλθουν οριστικά σε 
210.000 Ευρώ και τα υπόλοιπα πλέον των εγκριθέντων 158.000 Ευρώ θα καλυφθούν από. 
υφιστάμενα σήμερα κεφάλαια κίνησης. 
 
Το ποσό των € 5.800.904,8 θα διατεθεί ως ακολούθως:  
 
 
Ø Για την αύξηση Ιδίων κεφαλαίων Κίνησης και μείωσης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

4.900.904 € εντός 9 μηνών και αναλύονται ως εξής:  
 

Μείωση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ποσά σε €) Α Εξάμηνο 2004 
Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   930.000 
Φοροι Λογιστικών Διαφορών Παρελθουσών Χρήσεων     300.000 
Υποχρεώσεις προς Ένωσις ΑΕ   240.000 
Ταμειακή Διευκόλυνσις από Ηφαιστος ΑΒΕΕΜ   440.000 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Δ. Σβορώνο και Α. Σβορώνο 590.000 
ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000 

 
Άύξηση Κεφαλαίου Κίνησης (ποσά σε €) Β Εξάμηνο 2004 

Αύξηση Αποθεμάτων 300.000 
Αξηση Χρεωστικών και Μείωση Πιστωτικών Υπολοίπων Πελατών  1.700.904 
Μείωση Προμηθευτών  400.000 
ΣΥΝΟΛΟ 2.400.904,80 

 
Ø Για επενδύσεις στις γραμμές Κλιματισμού και Θερμαντικών σωμάτων Panels και αναβάθμιση 

των λογισμικών συστημάτων της Εταιρίας 900.000 € ως κατωτέρω: 
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1. Από το ποσό αυτό 250.000 € θα διατεθούν για αναβάθμιση των μηχανογραφικών υποδομών 
της Εταιρίας στα πλαίσια του προγράμματος που έχει συνταχθεί από εξωτερικούς συμβούλους 
της Εταιρίας. Οι επί μέρους δράσεις αυτού του προγράμματος αφορούν: 

Ø Αναβάθμιση υποδομών επικοινωνίας και hardware και εγκατάσταση νέου web server. 

Ø Εγκατάσταση προγράμματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). 

Ø Ανάλυση και κατασκευή ειδικού λογισμικού για την επιλογή Κεντρικών Κλιματιστικών 
Μονάδων και ανάπτυξή του για διαδικτυακή λειτουργία. 

Η Εταιρία θα προσπαθήσει να εντάξει αυτή τη δράση σε επενδυτικό πρόγραμμα του Γ’ κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης («επιχειρείτε ηλεκτρονικά»). 

2. Ποσό 350.000 € θα διατεθεί για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και του 
παραγωγικού περιβάλλοντος. Επί μέρους δράσεις αυτού του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

Ø Νέα πρότυπα, βελτίωση προτύπων και αντικατάσταση πεπαλαιωμένων προτύπων (σε 
συνδυασμό βέβαια με ανασχεδίαση προϊόντων).  

Ø Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων και βελτίωση υποδομών του χώρου παραγωγής. 

Ø Βελτίωση υπαρχόντων μηχανημάτων με στόχο την ομαλότερη κατανομή της παραγωγικής 
δυνατότητας. 

Ø Επεμβάσεις στα συστήματα συσκευασίας των προϊόντων. 

3. Τέλος ποσό 300.000 € θα διατεθεί για αυτοματοποίηση και την αποτελεσματικότερη παραγωγή 
των προϊόντων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει: 

Ø Επενδύσεις σε νέα πρότυπα. 

Ø Μηχανήματα διαμόρφωσης και επεξεργασίας μετάλλου. 

Ø Μηχανήματα διαμόρφωσης και συναρμολόγησης στοιχείων. 

Ø Πρότυπα και ανασχεδιασμός μηχανημάτων F.C. 
 
Τα νέα κεφάλαια που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αξιοποιηθούν με 
βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα.  
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 Α’ 6μηνο 

2004 
Β’ 6μηνο 

2004 
Α’ 6μηνο 

2005 
Β’ 6μηνο 

2005 
Σύνολα 

Έξοδα Έκδοσης 158.000 - - - 158.000 
Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων Κίνησης 
και Μείωση Βραχυπρόθεσμων 
Υποχρεώσεων 

2.500.000 2.400.904,8 - - 4.900.904,8 

Επενδύσεις γραμμές Κλιματισμού 
και Θερμαντικών 

100.000 200.000 300.000 300.000 900.000 

Σύνολο 2.758.000 2.600.904,8 300.000 300.000 5.958.904,8 
 
 
Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Κεφαλαίου η διοίκηση έχει καθορίσει την σειρά κατά 
την οποία θα διατεθούν τα κεφάλαια, (αφού καλυφθούν οι δαπάνες έκδοσης) ως εξής: 
 
1. Επενδύσεις που αφορούν στο απαιτούμενο λογισμικό και επεμβάσεις στη παραγωγική 

διαδικασία συνολικού ποσού € 500.000 περίπου. 
 
2. Αποπληρωμή βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, που συμπεριλαμβάνουν και τις υποχρεώσεις 

προς τους μετόχους, συνολικού ποσού € 2.500.000 περίπου. Το ποσό των € 2.500 χιλ. 
αναλύεται ως εξής  
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ΜΕΙΩΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ποσά σε €) 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς Δ. Σβορώνο και Α. Σβορώνο  590.000 
Υποχρεώσεις προς Ένωσις ΑΕ   240.000 
Ταμειακή Διευκόλυνσις από Ήφαιστος 440.000 
 Φόροι Λογιστικών Διαφορών Παρελθουσών Χρήσεων 300.000 
Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 930.000 
ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000 

3. Αύξηση κεφαλαίου κίνησης και διάθεση κεφαλαίων για βελτίωση των όρων χρηματοδότησης 
των αγορών ποσό € 1.400.904,5 

4. Επενδύσεις που αφορούν στη βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων ποσό € 400.000. 

5. Περαιτέρω αύξηση του κεφαλαίου κίνησης για ενίσχυσης της γκάμας των προϊόντων και 
ενίσχυση της εταιρίας στην αγορά. 

 
Το προϊόν της αύξησης μέχρι την πλήρη διάθεση του θα επενδυθεί σε αξιόγραφα βραχυπρόθεσμα, 
σταθερού εισοδήματος και ασφαλούς είσπραξης καθώς και σε τραπεζικές καταθέσεις και 
λογαριασμούς. 
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3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
3.1 Γενικά 
 
Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά, όπως αποφασίστηκε 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 22.10.2003, οι μετοχές της 
Εταιρίας θα ανέλθουν σε 52.968.042 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια, 
από τις οποίες 49.155.112 κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου. 
 
Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο 
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής, συνεπάγεται 
αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων 
αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι 
μετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος 25 
μετοχών. 
 
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.  Οι μέτοχοι 
συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή 
παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. 
 
Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας, μόνο μέσω των 
Γενικών Συνελεύσεων. 
 
Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 
 
Οι δανειστές του μετόχου της Εταιρίας και οι διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων 
της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά 
οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 
 
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας 
ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ 
της Εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των 
δικαστηρίων της έδρας της.  
 
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου 
πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για την μετοχή αυτή, ο οποίος 
θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η 
άσκηση των δικαιωμάτων τους. 
 
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις. Στις Συνελεύσεις αυτές έχουν 
δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Για να 
μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των 
μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.ΑΤ) μέσω του 
χειριστού τους.  
 
Όσοι από του μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του ΣΑΤ πρέπει να τις 
δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δυο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις 
δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να 
κατατεθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα. (αν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο.)  
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Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την 
άδειά της. 
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου: 
 

α)  Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο 
της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και 
β)  Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να 
αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

 
Κάθε Μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών της Εταιρίας. 
 
Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. 
 
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στους μετόχους εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο 
τρόπος καταβολής γνωστοποιείται στους μετόχους με ανακοινώσεις στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, 
παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 
 
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις 
Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος 
Αυλών Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
 
3.2 Προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές 
 
Οι προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές δεν είναι μετατρέψιμες και έχουν τα εξής προνόμια  
 
Ø Από τα κέρδη της εκάστοτε χρήσης δίδεται κατά προτεραιότητα στις προνομιούχες, και κατόπιν 

στις κοινές, το πρώτο μέρισμα που ανέρχεται στο 6% της ονομαστικής αξίας της μετοχής όπως 
ορίζει το άρθρο 45 του Νόμου 2190/1920. 

Ø Σε περίπτωση μη διανομής του οριζόμενου από το νόμο πρώτου μερίσματος ή διανομής 
μικρότερου μερίσματος κατά μια εταιρική χρήση λόγω ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας κερδών, θα 
καταβάλλεται προνομιακός τόκος 6% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας με την επιφύλαξη των 
προϋποθέσεων του άρθρου 44 α του ΚΝ 2190/1920 

Ø Οι προνομιούχες μετοχές δικαιούνται, ισότιμα με τις κοινές μετοχές, σε απόληψη του 
πρόσθετου μερίσματος που διανέμεται με οποιαδήποτε μετά την διανομή του πρώτου 
μερίσματος. 

Ø Κατά την διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρίας αποδίδεται, προνομιακά στους προνομιούχους 
μετόχους, το μετοχικό κεφάλαιο που αυτοί έχουν καταβάλει ενώ παράλληλα συμμετέχουν 
ισότιμα με τους κατόχους των κοινών μετοχών στο προϊόν της εκκαθάρισης κατά το ποσό το 
οποίο υπερβαίνει το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας  

Ø Κατάργηση ή περιορισμός προνομίου επιτρέπεται μόνον μετά από απόφαση των 
προνομιούχων μετόχων που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση αυτών τους οποίους αφορά το 
προνόμιο και με πλειοψηφία ¾ του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου σε κάθε συνέλευση. 

 
3.3 Φορολογία Μερισμάτων 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109), οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες 
(πλην των τραπεζών) των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, 
βαρύνονται με φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους, πριν από οποιαδήποτε διανομή. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
78 

 
 

Έτσι, τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και 
επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που 
εισπράττει. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα, λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του 
Ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι μετοχές της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30.08.1972. 
 
Η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. την ημέρα (22.10.2003) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε € 0,6 και € 0,82 για την προνομιούχο. Η 
χρηματιστηριακή αξία της Εταιρίας την ίδια ημέρα ανήλθε σε €  20.701.860,20. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πορεία και 
εξέλιξη της τιμής της μετοχής κατά τις περιόδους 01.01.2002 – 31.12.2002 και 01.01 – 23.01.2004: 
 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
(ποσά σε €)\ 01.01.2002 – 31.12.2002 01.01.2003 – 23.01.2004 
 Προνομιούχες 

Μετοχές 
Κοινές 
Μετοχές 

Προνομιούχες 
Μετοχές 

Κοινές 
Μετοχές 

Μέση Τιμή  0,58 0,43 0,47 0,42 
Ανώτατη Τιμή 0,92 0,71 1,18 1,12 
Κατώτατη Τιμή  0,30 0,22 0,2 0,12 
Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών (τεμάχια) 602 19.757 1.638 71.927 
Καθαρό Μέρισμα Μετοχής Χρήσης 2002 (1)     
Μερισματική Απόδοση χρήσης 2002 (1) Μ/Ε Μ/E Μ/Ε Μ/Ε 

Μ/Ε: Μη Εφαρμόσιμο. 
 
         Σημειώσεις: 

 1.   Η Εταιρία δεν διένειμε μέρισμα κατά τη χρήση 2002.  
 
 
Η πορεία της χρηματιστηριακής τιμής και του όγκου συναλλαγών της μετοχής της Εταιρίας, 
εμφανίζεται στα διαγράμματα που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος Ενημερωτικού 
Δελτίου. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
 
5.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η Εταιρία συστάθηκε με την επωνυμία «ΒΙΟΣΩΛ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων 
Διάδοχος του Αναγνώστου» το 1932. Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, η επωνυμία της 
Εταιρείας είναι «ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (άρθρο 1 του Καταστατικού). 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία έχει την σημερινή της νομική μορφή από το 1940. 
 
Εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο κατά τις 30/8/1972. Έδρα της Εταιρίας είναι ο δήμος Ταύρου επί της 
οδού Ελ Βενιζέλου 3-5, Ταύρος 177 78. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με 
αριθμό 6031/10/Β/86/101.  
 
Η κύρια βιομηχανική εγκατάστασή της είναι στο ιδιόκτητο ακίνητο του Βόλου (Α’ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ) 
έκτασης 64.000 τ.μ.  
 
Το εργοστάσιο της ΒΙΟΣΩΛ καλύπτεται με την υπ΄αριθ. ΔΒΜ 605/Φ14-1073/10.04.1998 άδεια 
λειτουργίας αορίστου διαρκείας.   
 
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται εις ενενήντα εννέα (99) έτη από της δημοσιεύσεως της Υπουργικής 
αποφάσεως της εγκρινούσης το αρχικό καταστατικό εις το Δελτίο ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως  (Φύλλον 41/20.2.40) 
 
Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι : 
 

1. Η κατασκευή σωλήνων και η βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και 
άλλων μετάλλων. 

2. Η άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού. 

3. Η συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. 

4. Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και 
εξωτερικού. 

5. Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις 
πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες 

 
Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) η Εταιρία δραστηριοποιείται στους 
ακόλουθους κλάδους: 
 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  
272.2   Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 
282.2   Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 
287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 
292.3   Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 
515.4   Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού και συναφών ειδών 

 
Ο σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί κατά την τελευταία τριετία. 
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5.2 Ιστορικό 
 
Η Βιοσώλ ιδρύθηκε το 1932 και με τη σημερινή της νομική μορφή λειτουργεί από το 1940. Οι 
ιδρυτές μέτοχοι (Έλλη χήρα Δ. Αναγνώστου, Διονύσιος Ν. Σβορώνος, Ιωάννης Γ. Χουτόπουλος, 
Χρήστος Δ. Γιόξας και Σπυρίδων Ν. Σβορώνος) εισέφεραν στην υπό ίδρυση Εταιρία το ενεργητικό 
της σωληνουργικής βιομηχανίας (πρώην Αναγνώστου) καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία που 
συνδέονταν με την βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα που ασκούσαν. 
 
Η περίοδος 1940-1947 ήταν απόλυτα άγονη για την Εταιρία καθώς το εργοστάσιο της επιτάχθηκε 
και χρησιμοποιήθηκε διαδοχικά από τον Ελληνικό στρατό και τις δυνάμεις κατοχής. Στο τέλος όμως 
της δεκαετίας του 1940 η Εταιρία εγκαθίσταται στο βιομηχανοστάσιο της (στον Ταύρο Αττικής) και 
ξεκινά μια μακρά φάση ανάπτυξης. 
 
Κατά την δεκαετία του 1950 γίνονται σημαντικές επενδύσεις στο κλάδο της σωληνουργείας. 
Συγχρόνως όμως γίνεται σαφές ότι ο ανταγωνισμός και η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτούν τη 
δημιουργία μεγαλύτερων και ισχυρότερων βιομηχανικών μονάδων.   
 
Η Βιοσώλ πρωτοστάτησε στη δεκαετία του 1960 στις προσπάθειες που έγιναν για την δημιουργία 
μεγαλύτερων βιομηχανικών σχημάτων με τη συμμετοχή περισσότερων παραγωγών ώστε να 
υποστηριχθούν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα. Από τις πρωτοβουλίες αυτές προέκυψαν 
σημαντικές εταιρίες που διέγραψαν αυτοτελώς σημαντική πορεία στην οικονομική ζωή της Ελλάδος. 
 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση μέρους της παραγωγικής 
δραστηριότητας της Εταιρίας στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη Βιομηχανική περιοχή του Βόλου 
από τον Ταύρο. Ενώ στο τέλος αυτής της δεκαετίας η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στο χώρο του 
κλιματισμού κατασκευάζοντας αρχικά fan coils και αξονικά αερόθερμα.  
 
Το 1985 η Εταιρία απέκτησε συμμετοχή στην εταιρία Neovent που κατασκεύαζε μηχανήματα 
κεντρικού κλιματισμού. Τα επόμενα χρόνια η Βιοσώλ αύξησε τη συμμετοχή της σε αυτή την εταιρία 
και τελικά το 1990 την απορρόφησε. Στη συνέχεια το 1993 η Βιοσώλ απορρόφησε και την 
συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία ΕΛΙΝΟΞ που κατασκεύαζε λέβητες και ανοξείδωτους νεροχύτες.  
 
Το 1997  η Εταιρία μετεγκατέστησε οριστικά και το υπόλοιπο μέρος της παραγωγής της από τον  
Ταύρο στο Βόλο. Ενώ ακολούθως από το 1999 διέκοψε τη δραστηριότητα της στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης ικριωμάτων.  
 
Το 2001 μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η συμμετοχή της 
Εταιρίας στο δίκτυο καταστημάτων ειδών θέρμανσης με την επωνυμία ΗΦΑΙΣΤΟΣ το οποίο ήδη 
έχει 6 ενεργά καταστήματα. Τέλος από το καλοκαίρι του 2003 η Βιοσώλ υπέγραψε σύμβαση 
αποκλειστικής διάθεσης και κατασκευής των προϊόντων ΟΕΜ (Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες)  
με την εταιρία American Standard Europe για λογαριασμό της θυγατρικής της TRANE που είναι η 
μεγαλύτερη παγκόσμια εταιρία προϊόντων κλιματισμού. 
 
Το 1999, σύμφωνα με την από 23.9.1999 Απόφαση του Δ.Σ. του ΧΑ οι μετοχές της Εταιρίας 
εντάχθηκαν στην τότε νέα κατηγορία διαπραγμάτευσης μετοχών των «εταιριών υπό επιτήρηση» 
στην οποία διαπραγματεύονται μέχρι σήμερα. 
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5.3 Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών 
 
Σύμφωνα και με το καταστατικό της, η Εταιρία δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:  
Ø Κατασκευή σωλήνων και η βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος εκ σιδήρου και 

άλλων μετάλλων. 
Ø Άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού. 
Ø Συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. 
Ø Ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού. 
Ø Ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει δραστηριότητα εις 

πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 
 
Τα προϊόντα που κατασκευάζονται ή διακινούνται από τη Βιοσώλ, ανά κλάδο δραστηριότητας 
παρουσιάζονται στη συνέχεια : 
 
5.3.1 Είδη Θέρμανσης 
 
Προϊόντα 

• Σώμα καλοριφέρ EUROPANEL (σώμα μαζικής παραγωγής που απευθύνεται στο μέσο 
καταναλωτή - γερμανικών προδιαγραφών). 

• Σώμα καλοριφέρ RUNTAL (σώμα ειδικής μορφής που κατασκευάζεται επί παραγγελία σε 
πλήθος διαστάσεων και χρωμάτων έτσι ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριμένες αισθητικές και 
αρχιτεκτονικές ανάγκες). 

 
Εμπορεύματα  : 

• Χαλύβδινοι λέβητες και αυτόνομες μονάδες θέρμανσης. 

• Θερμαντικά σώματα και σώματα λουτρού εισαγωγής από την Ελβετική εταιρία RUNTAL. 

• Καυστήρες κεντρικής θέρμανσης OERTLI  

• Χυτοσίδηροι λέβητες OERTLI 

• Θερμαντήρες ζεστού νερού OERTLI (boilers)  

• Χυτοσίδηροι Λέβητες και Καυστήρες De Dietrich 

• Επίτοιχοι λέβητες αερίου De Dietrich 

• Boiler, κυκλοφορητές, αντλίες, αντλητικά συγκροτήματα, αυτοματισμοί, διακόπτες σωμάτων, 
δοχεία διαστολής, δεξαμενές πετρελαίου. 

• Χαλκοσωλήνες  και  εξαρτήματα  Χαλκού. 

• Πλαστικοί σωλήνες θέρμανσης 

 
5.3.2 Είδη Κλιματισμού 
 

Προϊόντα: 

• Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. 

• Μονάδες αερισμού και ανάκτησης θερμότητας 

• Fan Coils για κεντρικά συστήματα κλιματισμού. 

• Πύργοι ψύξεως. 

• Αξονικά αερόθερμα. 

• Ηχομονωτές 

• Εναλλάκτες θερμότητας 

Εμπορεύματα  : 
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• Κλιματιστικά ημικεντρικά συστήματα TRANE & DAIKIN 

• Ψύκτες και ημικεντρικά συστήματα TRANE 

• Ανεμιστήρες βιομηχανικού τύπου. 

• Προϊόντα ύγρανσης. 

• Κλιματιστικά τύπου Split. 

 
5.3.3 Είδη Νεροχυτών 

Προϊόντα  

• Επικαθήμενοι και ένθετοι νεροχύτες και πολυκουζινάκια. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά ΣΤΑΚΟΔ – 2003 

 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   ΑΝΑ ΣΤΑΚΟΔ 2003 

(ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 2002 
272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 7 14 0 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 3.055 2.374 2.587 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 378 212 154 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.357 841 876 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού και συναφών 

ειδών 
1.589 2.438 3.177 

ΣΥΝΟΛΑ 6.386 5.879 6.794 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η ζήτηση προϊόντων της Εταιρίας επηρεάζεται κυρίως από το επίπεδο της οικοδομικής 
δραστηριότητας. Η αύξηση του όγκου των κατασκευαζόμενων νέων οικοδομών επιδρά θετικά στη 
ζήτηση προϊόντων της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι τα είδη θέρμανσης τοποθετούνται 
στο τέλος της κατασκευής των οικοδομών υπάρχει σημαντικός ετεροχρονισμός ανάμεσα στην 
εκδήλωση έξαρσης στην οικοδομική δραστηριότητα και τη βελτίωση της αγοράς των ειδών 
θέρμανσης. Άλλος παράγοντας που επιδρά στο επίπεδο των πωλήσεων είναι οι καιρικές συνθήκες. 
Οι βαρείς χειμώνες επιδρούν στο επίπεδο της ζήτησης και μειώνουν την τάση του κοινού να 
χρησιμοποιεί διαιρούμενα μηχανήματα κλιματισμού αντί για κεντρική θέρμανση. 

Το επίπεδο των τιμών και η ένταση του ανταγωνισμού από εισαγόμενα προϊόντα επηρεάζονται 
κυρίως από τις συνθήκες της αγοράς στις χώρες από όπου προέρχονται και από τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί η Εταιρία είναι σιδηροελάσματα, αλουμίνιο και 
χαλκοσωλήνες. Οι τιμές των ειδών αυτών ακολουθούν τις διεθνείς διακυμάνσεις του κόστους των 
βασικών μετάλλων. Η Εταιρία δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα πρόβλημα επάρκειας πρώτων 
υλών εκτός από ορισμένες σύντομες σχετικά περιόδους όπου υπάρχουν δυσχέρειες στην 
προμήθεια χαλυβδοελασμάτων. Πιθανές μεταβολές στις τιμές των υλικών αυτών οφείλονται κυρίως 
στην επίδραση των μεταβολών των διεθνών τιμών των βασικών μετάλλων και όπως είναι φυσικό 
επιδρούν συνολικά σε όλους τους παραγωγούς ανταγωνιστές της Εταιρίας με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται γενικά μετακύλιση των αυξήσεων στις τιμές σε σχετικά σύντομο χρόνο. Σε εξαιρετικές 
πάντως περιπτώσεις και μάλιστα όταν σημαντικό μέρος της αγοράς ευρίσκεται σε ύφεση 
παρατηρούνται σημαντικότεροι ετεροχρονισμοί στη μετακύλιση των τιμών που οφείλονται στη 
ρευστοποίηση αποθεμάτων που κατασκευάστηκαν με χαμηλό κόστος πρώτων υλών. 
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5.3.4 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα  -Γεωγραφική Ανάλυση. 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά εμπορική και 
βιομηχανική, εσωτερικού και εξωτερικού: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Α. Πωλήσεις Εσωτερικού Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 
Bιομηχανική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 2.559 37,4% 2.308 32,6% 2.421 37,9% 1.863 31,7% 1.934 28,5% 
Κλιματισμός 1.553 22,7% 1.587 22,4% 1.329 20,8% 793 13,5% 905 13,3% 
Θέρμανση 331 4,8% 396 5,6% 437 6,8% 396 6,7% 504 7,4% 
Νεροχύτες 329 4,8% 302 4,3% 293 4,6% 182 3,1% 145 2,1% 
Σκαλωσιές 210 3,1% 374 5,3% 7 0,1% 14 0,2%  0,0% 
Σύνολα Βιομηχανικής. 
Δραστηριότητας 

4.983 72,9% 4.967 70,1% 4.487 70,3% 3.248 55,3% 3.488 51,3% 

Εμπορική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 97 1,4% 74 1,1% 123 1,9% 87 1,5% 126 1,9% 
Κλιματισμός 99 1,5% 384 5,4% 165 2,6% 319 5,4% 404 5,9% 
Θέρμανση 1.001 14,7% 1.251 17,7% 1.039 16,3% 1.818 30,9% 2.435 35,8% 
Διάφορα   0,0% 4 0,1% 38 0,6% 57 1,0% 78 1,2% 
Σύνολα Εμπορικής 
Δραστηριότητας 

1.198 17,5% 1.714 24,2% 1.365 21,4% 2.282 38,81% 3.042 44,8% 

Παροχή Υπηρεσιών 
Σύνολα Παροχής Υπηρεσιών 
(Ενoικιαση Σκαλωσιάς) 

196 2,9% 67 0,9% 6 0,1% 4 0,1% - 0,0% 

Γενικό Σύνολο Εσωτερικού  6.377 93,3% 6.747 95,2% 5.858 91,7% 5.533 94,1% 6.530 96,1% 
Β. Πωλήσεις Εξωτερικού 
Bιομηχανική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 215 3,1% 173 2,4% 184 2,9% 113 1,9% 149 2,2% 
Κλιματισμός 39 0,6% 23 0,3% 232 3,6% 176 3,0% 89 1,3% 
Νεροχύτες 201 2,9% 142 2,0% 111 1,7% 42 0,7% 25 0,4% 
Σύνολα Βιομηχανικής 
Δραστηριότητας 

455 6,7% 337 4,8% 527 8,3% 331 5,6% 263 3,9% 

Εμπορική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 2 0,0% - 0,0% - 0,0% 13 0,2% 1 0,0% 
Θέρμανση - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Διάφορα  - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Σύνολα Εμπορικής 
Δραστηριότητας 

2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 0,2% 1 0,0% 

Γενικό Σύνολο Εξωτερικού 456 6,7% 337 4,8% 527 8,3% 345 6% 264 3,9% 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών  6.833 100,0% 7.084 100,0% 6.385 100,0% 5.878 100% 6.794 100,0% 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Ο Κύκλος Εργασιών εσωτερικού μετά από την μείωση που παρουσιάστηκε τη διετία 2000 – 2001, 
το 2002 επανέκαμψε στα επίπεδα της διετίας 1998-1999. Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, την 
περίοδο 1998-2002 η Εταιρία πραγματοποίησε κυρίως πωλήσεις στο εσωτερικό καθώς τα σχετικά 
ποσοστά του κύκλου εργασιών εσωτερικού στο σύνολο του Κύκλου Εργασιών της Εταιρίας 
υπερβαίνουν το 90%. Το μεγαλύτερο ποσοστό του Κύκλου Εργασιών αφορούσε πωλήσεις 
προϊόντων που σταδιακά βαίνουν μειούμενες προς όφελος των πωλήσεων εμπορευμάτων. 
Συγκεκριμένα, ο Κύκλος Εργασιών εσωτερικού από πωλήσεις προϊόντων από € 4.983 χιλ. τη 
χρήση 1998 (ποσοστό 72,9% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών) μειώνεται σε € 3.458 χιλ. το 
2002 (ποσοστό 51,3% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών) ενώ αυτός από πωλήσεις 
εμπορευμάτων αυξάνεται από € 1.198 χιλ τη χρήση 1998 (ποσοστό 17,5% επί του Συνολικού 
Κύκλου Εργασιών) σε € 3.042 χιλ. τη χρήση 2002 (ποσοστό 44,8% επί του Συνολικού Κύκλου 
Εργασιών).  

Η αλλαγή αυτή στον Κύκλο Εργασιών οφείλεται κυρίως στις αυξημένες πωλήσεις εμπορευμάτων 
θέρμανσης με αντίστοιχη μείωση των πωλήσεων θερμαντικών σωμάτων και κλιματισμού. 
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Ο Κύκλος Εργασιών από την παροχή υπηρεσιών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

Ο Κύκλος Εργασιών εξωτερικού ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών κατά την διάρκεια της υπό 
εξέταση περιόδου, μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε € 263 χιλ (ποσοστό 3,9% επί του Συνολικού 
Κύκλου Εργασιών) τη χρήση 2002 από € 456 χιλ. (ποσοστό 6,7% επί του Συνολικού Κύκλου 
Εργασιών) τη χρήση 2002. 

Τέλος ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών, μετά την μείωση που παρουσίασε στην διετία 2000-2001, το 
2002 παρουσίασε αύξηση ανερχόμενος σε € 6.974 χιλ ήτοι σε επίπεδα ανάλογα με αυτά του 1998.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά 
προϊόντα  και εμπορεύματα για τις χρήσεις 1998-2002 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 

(ποσά σε χιλ. €)* 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 
Runtal 822 12,0% 758 10,7% 815 12,8% 578 9,8% 625 9,2% 
Panels 1.951 28,6% 1.722 24,3% 1.789 28,0% 1.398 23,8% 1.458 21,5% 
Θερμαντικά Σώματα 2.773 40,6% 2.480 35,0% 2.605 40,8% 1.976 33,6% 2.084 30,7% 
Fan Coils 391 5,7% 505 7,1% 449 7,0% 299 5,1% 378 5,6% 
Αξονικά Αερόθερμα 138 2,0% 181 2,6% 131 2,1% 66 1,1% 142 2,1% 
Κεντρ. Κλιματ. Μονάδες 670 9,8% 515 7,3% 546 8,6% 384 6,5% 166 2,4% 
Πύργοι Ψύξεως 107 1,6% 138 1,9% 109 1,7% 37 0,6% 51 0,7% 
Fan Section 63 0,9% 59 0,8% 44 0,7% 37 0,6% 26 0,4% 
Λοιπά Κλιματισμού 223 3,3% 211 3,0% 282 4,4% 146 2,5% 231 3,4% 
Κλιματισμός 1.593 23,3% 1.609 22,7% 1.561 24,5% 969 16,5% 994 14,6% 
Λέβητες & Εξαρτήματα 331 4,8% 396 5,6% 437 6,8% 396 6,7% 504 7,4% 
Θέρμανση 331 4,8% 396 5,6% 437 6,8% 396 6,7% 504 7,4% 
Νεροχύτες Ανοξείδωτοι 419 6,1% 259 3,7% 233 3,6% 145 2,5% 112 1,7% 
Πολυκουζινακια 110 1,6% 185 2,6% 172 2,7% 79 1,4% 57 0,8% 
Νεροχύτες 530 7,8% 444 6,3% 404 6,3% 224 3,8% 170 2,5% 
Σκαλωσιά           
Πωλήσεις  210 3,1% 374 5,3% 7 0,1% 14 0,2% 0 0,0% 
Σύνολο  210 3,1% 374 5,3% 7 0,1% 14 0,2% 0 0,0% 
Γενικό Σύνολο Βιομηχανικής 
Δραστηριότητας (Ι) 5.437 79,6% 5.304 74,9% 5.015 78,5% 3.579 60,9% 3.751 55,2% 
Κύκλος Εργασιών Ανά Εμπορεύματα  
Σώματα Λουτρού 42 0,6% 29 0,4% 17 0,3% 16 0,3% 2 0,0% 
Λοιπά Σώματα & Εξαρτήματα  57 0,8% 45 0,6% 105 1,7% 85 1,4% 124 1,8% 
Θερμαντικά Σώματα 99 1,4% 74 1,1% 123 1,9% 100 1,7% 127 1,9% 
Υγραντήρες  40 0,6% 115 1,6% 22 0,3% 46 0,8% 1 0,0% 
Ψύκτες  59 0,9% 269 3,8% 143 2,2% 156 2,7% 106 1,6% 
Split    0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 117 2,0% 297 4,4% 
Κλιματισμός 99 1,5% 384 5,4% 165 2,6% 319 5,4% 404 5,9% 
Λέβητες & Εξαρτήματα  183 2,7% 141 2,0% 109 1,7% 145 2,5% 254 3,7% 
Καυστήρες & Εξαρτήματα 443 6,5% 689 9,7% 540 8,4% 265 4,5% 276 4,1% 
Κυκλοφορητές & Δοχ. Διαστολής  368 5,4% 406 5,7% 384 6,0% 665 11,3% 882 13,0% 
Χαλκοσωλήνες  0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 680 11,6% 956 14,1% 
Λοιπά Εξαρτ. Θέρμανσης   7 0,1% 15 0,2% 7 0,1% 62 1,1% 67 1,0% 
Θέρμανση 1.001 14,7% 1.251 17,7% 1.039 16,3% 1.818 30,9% 2.435 35,8% 
Ηλιακά & Εξαρτήματα   0 0,0% 4 0,1% 38 0,6% 57 1,0% 79 1,2% 
Διάφορα  0 0,0% 4 0,1% 38 0,6% 57 1,0% 79 1,2% 
Γενικό Σύνολο Εμπορικής 
Δραστηριότητας (ΙΙ) 1.199 17,6% 1.714 24,2% 1.365 21,3% 2.294 39,2% 3.043 44,8% 
Παροχή Υπηρεσιών 
Ενοικιάσεις 196 2,9% 67 0,9% 6 0,1% 4 0,1% 0 0,0% 
Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (ΙΙΙ) 196 2,9% 67 0,9% 6 0,1% 4 0,1% 0 0,0% 
Γενικό Σύνολο (Ι+ΙΙ+ΙΙΙ) 6.833 100,0% 7.084 100,0% 6.385 100,0% 5.878 100,0% 6.794 100,0% 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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5.4 Παραγωγική Διαδικασία  
 
Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί η Βιοσώλ παρουσιάζεται συνοπτικά στη συνέχεια. 
 
5.4.1 Κατασκευή Θερμαντικών Σωμάτων 
 
Βασική πρώτη ύλη είναι χαλυβδοελάσματα διαφόρων διαστάσεων 

Φάσεις Παραγωγής : 

1. Διαμόρφωση Υδροφόρων Στοιχείων 

Στα μεν σώματα τύπου Runtal η διαμόρφωση γίνεται με συγκόλληση ήδη  μετασχηματισμένων 
ελασμάτων σε πεπλατυσμένους σιδηροσωλήνες (παραγωγής Βιοσώλ), ενώ στα σώματα τύπου 
panel η διαμόρφωση γίνεται με την συγκόλληση δύο κατάλληλα διαμορφωμένων λαμαρινών ώστε 
να αποτελέσουν ημικέλυφη. 

2. Διαμόρφωση και Συγκόλληση Μαιάνδρων από Χαλυβδοελάσματα. 

Η διαμόρφωση γίνεται σε ειδική πρέσα μαιάνδρων και η επικόλληση με ειδικά ηλεκτρόδια 
προσαρμοσμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν βέλτιστη επαφή υδροφόρου 
στοιχείου με μαίανδρο για να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη λειτουργικότητα. 

3. Κατασκευή και Συγκόλληση Συλλεκτών 

Σχηματίζονται από χαλύβδινα ελάσματα και τοποθετούνται στις άκρες των υδροφόρων στοιχείων 
για να εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του ύδατος. 

4. Τοποθέτηση Μουφών και Σύνδεση Υδροφόρων Στοιχείων 

Ακολούθως οι διαμορφωμένες υδροφόρες πλάκες συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματιστούν τα 
σώματα θέρμανσης.  Σε αυτή τη φάση τοποθετούνται οι απαραίτητες μούφες σύνδεσης και τα 
εξαεριστικά. 

5. Δοκιμή 

Τα παραχθέντα σώματα υποβάλλονται σε δοκιμή υπό πίεση έξι ως οκτώ ατμοσφαιρών. 

6. Βαφή 

Τα σώματα EUROPANEL βάφονται σε ειδικό αυτόματο συγκρότημα ηλεκτροστατικής βαφής ενώ τα 
περισσότερα σώματα Runtal βάφονται με απλή βαφή φούρνου . 

7. Ποιοτικός Έλεγχος 

8. Συσκευασία με Χαρτόνι και Συρρικνωμένο Πλαστικό 

Έτσι επιδιώκεται η προστασία των σωμάτων από την παραγωγή μέχρι και τη λειτουργία στο σπίτι 
του τελικού καταναλωτή. 
 
5.4.2 Κλιματισμός 
 
Φάσεις Κατασκευής : 

1. Κοπή Λαμαρινών  

Τα χαλυβδοελάσματα διαμορφώνονται στις επιθυμητές διαστάσεις για να χρησιμοποιηθούν σαν 
κελύφη ή και για άλλες συμπληρωματικές ανάγκες της παραγωγής μηχανημάτων κλιματισμού. 

2. Διαμόρφωση Στοιχείων Χαλκού - Αλουμινίου (Εναλλάκτες) 

Σε ειδικά μηχανήματα διαμορφώνονται τα πτερύγια εξ αλουμινίου και ανοίγονται οπές για να 
προσαρμοστούν οι χαλκοσωλήνες.  Η πυκνότητα και το μέγεθος των πτερυγίων καθορίζονται 
ανάλογα με τις προδιαγραφές του στοιχείου.  Ακολούθως τοποθετούνται οι χαλκοσωλήνες κι 
προσαρμόζονται στις άκρες τους οι ειδικές καμπύλες (φουρκέτες) από χαλκοσωλήνα σε τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ροή στο στοιχείο.  Κατόπιν εκτονώνονται οι φουρκέτες και το 
στοιχείο δοκιμάζεται υπό πίεση. 
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3. Διαμόρφωση Βάσης Μηχανήματος, Συναρμολόγηση Μεταλλικού Σκελετού και 
Τοποθέτηση Στοιχείων.   

Επιτυγχάνεται με την άρμοση των χαλύβδινων στοιχείων και την χρήση ειδικών προφίλ αλουμινίου 
και γωνιών από αλουμίνιο ειδικής κατασκευής που εξασφαλίζουν συνδέσεις ταχείες και 
αποτελεσματικές. 
 

4. Τοποθέτηση και συναρμολόγηση Κινητήρων και Ανεμιστήρων 

Η φάση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση και των λοιπών υλικών.  Επίσης σε αυτή τη φάση 
μπορεί να προστεθούν υγραντήρες, φίλτρα και λοιπά συμπληρωματικά υλικά. 
 

5. Συναρμολόγηση Εξωτερικού Κελύφους και Θέση σε Δοκιμαστική Λειτουργία. 

 
6. Ποιοτικός Έλεγχος και Συσκευασία. 
 

Η Εταιρία κατασκεύαζε επίσης ένθετους και επικαθήμενους νεροχύτες. Επειδή η δραστηριότητα 
αυτή δεν ανήκει στο κύριο αντικείμενο της Εταιρίας με αποτέλεσμα να απαιτεί πρόσθετο δίκτυο 
πωλήσεων αποφασίστηκε να διακοπεί η εν λόγω δραστηριότητα ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται 
τρόποι για να συνεχιστεί η δραστηριότητα αυτή σε άλλο σχήμα με τη συμμετοχή ή όχι της Εταιρίας. 

Ο βαθμός απασχόλησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Εταιρίας είναι γενικά χαμηλός. Τα 
κύρια παραγωγικά τμήματα της Εταιρίας (Panel, Runtal, Κλιματισμός) εργάζονται με βάση ένα 
πρόγραμμα μίας βάρδιας. Ειδικά στο τμήμα του Κλιματισμού, όπου κατά καιρούς υπάρχουν 
μεγάλες παραγγελίες από σημαντικά εκτελούμενα τεχνικά έργα, είναι δυνατόν περιστασιακά να 
αυξηθεί σημαντικά ο βαθμός απασχόλησης μέχρι και να απαιτηθεί πλήρης απασχόληση των 
αντίστοιχων εγκαταστάσεων. Ας σημειωθεί πάντως ότι το Runtal και ο Κλιματισμός είναι προϊόντα 
που κατασκευάζονται μόνο κατόπιν παραγγελίας κατά συνέπεια και το πρόγραμμα παραγωγής 
προσαρμόζεται στη ποσότητα των παραγγελιών. 

Ορισμένα μηχανήματα των παραγωγικών τμημάτων χρησιμοποιούνται με πρόγραμμα λιγότερων 
ωρών διότι η παραγωγική τους δυναμικότητα υπερβαίνει τις σημερινές ανάγκες της Εταιρίας (π.χ. 
Βαφείο και Μηχανή Συναρμολόγησης Panel). Το σωληνουργείο της Εταιρίας χρησιμοποιείται μόνο 
για να καλύπτει τις ανάγκες ιδιοπαραγωγής σωληνωτών και κατά συνέπεια λειτουργεί ιδιαίτερα λίγες 
ημέρες περιοδικά. Τέλος η γραμμή παραγωγής νεροχυτών χρησιμοποιήθηκε κατά το 2003 για την 
κάλυψη συγκεκριμένων μόνο παραγγελιών και όχι με συνεχές πρόγραμμα. 
 
5.5 Προμηθευτές 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι προμηθευτές της Εταιρίας με βάση τις 
αγορές χρήσης 2002.  
 

Κυριότεροι Προμηθευτές (ως προς αγορές χρήσης) 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2002 % 
SANITAS  1.063 23,5% 
WILO HELLAS  658 14,5% 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 589 13,0% 
HELLENIC STEEL 454 10,0% 
OERTLI THERMIQUE SA 383 8,5% 
REFLEX 118 2,6% 
SC HOLDING ENERGI 114 2,5% 
Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ 89 2,0% 
ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 73 1,6% 
ELCO SPA 61 1,3% 
Σύνολο δέκα μεγαλύτερων προμηθευτών  3.602 79,6% 
Σύνολο 4.522 100,0% 
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
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Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς οι περισσότερες συναλλαγές 
της είναι στην ζώνη του Ευρώ. 

Επίσης η Εταιρία δεν ακολουθεί κάποια πολιτική διαχείρισης ρίσκου πρώτων υλών. Οι ποσότητες 
υλικών από βασικά μέταλλα (χάλυβας, χαλκός και αλουμίνιο) που χρησιμοποιεί άλλωστε είναι 
περιορισμένες και συνήθως αφορούν σε επεξεργασμένα προϊόντα. 
 

Από τους προμηθευτές της Eταιρίας, οι εταιρίες SANITAS (όμιλος Βιοχάλκο), WILO Hellas και  
Hellenic Steel κατέχουν πολύ σημαντική θέση στην Ελληνική αγορά. Ο όμιλος Βιοχάλκο είναι ο 
μοναδικός εγχώριος παραγωγός χαλκοσωλήνων και κατέχει κυριαρχικό μερίδιο στην αντίστοιχη 
αγορά. Σε περίπτωση διακοπής αυτής της συνεργασίας η Eταιρία θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση 
και θα ήταν υποχρεωμένη να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση ώστε να διατηρήσει την παρουσία 
της σαν προμηθευτής του συνόλου των εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις 
θέρμανσης. Αντίστοιχα και η εταιρία Wilo έχει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο στην Ελληνική αγορά 
κυκλοφορητών και σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας της με την εταιρία η Βιοσώλ θα 
αντιμετώπιζε πρόβλημα καθώς μεγάλο μέρος των πελατών της θα αναζητούν αυτά τα είδη. 

Η Hellenic Steel είναι η μόνη εταιρία που παράγει ψυχρά χαλυβδοελάσματα της ποιότητος που 
χρησιμοποιεί η Eταιρία στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν σημαντικές άλλες πηγές στο εγχώριο 
σιδηρεμπόριο είτε από ξένους εμπόρους χάλυβα ή παραγωγούς. Οι αγορές από την Ήφαιστος 
μπορούν να υποκατασταθούν εύκολα καθώς η Εταιρία διατηρεί σχέσεις με τους βασικούς 
προμηθευτές της Ήφαιστος.  
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5.6 Δίκτυο Πωλήσεων και Διανομής 
 
Για την προώθηση των πωλήσεών της, η Εταιρία διαθέτει δυο οργανωμένα καταστήματα στην 
Αθήνα, και τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και ένα δίκτυο αντιπροσώπων και πωλητών, οι οποίοι 
καλύπτουν όλη τη χώρα.  Ο αριθμός των πελατών της Εταιρίας υπερβαίνει τους 2.000 αλλά αρκετοί 
από αυτούς δραστηριοποιούνται μόνο ευκαιριακά. 
 
Στο εξωτερικό η Eταιρία διαθέτει κάποια σημεία στήριξης, αλλά δεν διενεργούνται σημαντικές 
εξαγωγές 
 
5.6.1 Προώθηση και Πελατεία 
 
Το κύριο δίκτυο πωλήσεων της Εταιρίας αφορά στα προϊόντα Θέρμανσης και Κλιματισμού.  Οι 
πωλήσεις γίνονται με τους παρακάτω τρεις τρόπους: 
i)  Κατευθείαν σε ιδιώτες, 
ii)  Σε κατασκευαστές 
iii)  Στο δίκτυο των συνεργαζόμενων καταστημάτων. 
 
H οργάνωση του τμήματος των πωλήσεων είναι ανάλογη των ανωτέρω τρόπων πώλησης. Έτσι η 
Εταιρία διαθέτει τμήμα λιανικών πωλήσεων, τμήμα πωλήσεων σε κατασκευαστές και τμήμα 
πωλήσεων σε καταστήματα. 
 
Η Εταιρία δεν εξαρτάται σημαντικά από κανένα εκ των μόνιμων πελατών της, καθώς κανένας δεν 
παρουσιάζει κύκλο εργασιών άνω του 10% του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία του ισολογισμού 
της χρήσης 2002, ώστε η απώλεια του να είναι δυσαναπλήρωτη για την Εταιρία. Μεταξύ των 
πελατών συμπεριλαμβάνονται και μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες που μπορεί κάποια χρονική 
περίοδο να απορροφούν σημαντικά ποσοστό πωλήσεων εξαιτίας κάποιου συγκεκριμένου μεγάλου 
έργου.  
 
5.6.2 Πελάτες 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας με βάση τον κύκλο 
εργασιών τους για την χρήση 2002. 
 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2002 ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 455 6,7% 
ΒΕΝΙΟΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ 149 2,2% 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.-INTERSOLAR 143 2,1% 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Δ.-Λ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 118 1,7% 
ΜΑΜΑΛΗΣ Β. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 115 1,7% 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Β. ΥΙΟΙ ΟΕ 101 1,5% 
ΝΤΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 94 1,4% 
Astra ΕΠΕ 82 1,2% 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ 65 1,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ  1.322 19,5% 
ΣΥΝΟΛΟ 6.794 100,0% 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα η Εταιρία δεν εμφανίζει εξάρτηση καθώς ο κυριότερος πελάτης 
της απορροφά ποσοστό 6,7% του συνολικού κύκλου εργασιών ενώ οι δέκα μεγαλύτεροι πελάτες 
της Εταιρίας απορροφούν ποσοστό ύψους 19,5%. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή τού κύκλου εργασιών της 
Εταιρίας:  
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΒΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 2000-2002 

(ποσά σε χιλ. €)* 2000 % 2001 % 2002 % 
Στερεά Ελλάδα 2.967 46,48% 2.987 50,82% 3.747 55,15 
Κεντρική Ελλάδα 554 8,68% 387 6,58% 696 10,25 
Ήπειρος 209 3,27% 392 6,67% 283 4,17 
Μακεδονία 1.021 15,98% 1.030 17,53 840 12,37 
Θράκη 197 3,08% 52 0,88 78 1,15 
Πελοπόννησος 259 4,05% 246 4,19 261 3,84 
Κρήτη 474 7,42% 226 3,85 226 3,33 
Βορ. Αιγαίο 51 0,80% 38 0,64 92 1,36 
Δωδεκάνησα 50 0,79% 33 0,57 73 1,07 
Κυκλάδων 32 0,50% 26 0,45 55 0,81 
Εύβοια 21 0,33% 37 0,63 127 1,87 
Επτάνησα 61 0,95% 92 1,57 165 2,43 
Εξωτερικό 490 7,68% 330 5,62 151 2,22 
ΣΥΝΟΛΑ 6.385 100,00% 5.878 100,00 6.794 100,00 
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5.7 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία - Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες 
 
5.7.1 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Εμπορικά Σήματα) 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του Νομικού Ελέγχου η Εταιρία έχει καταθέσει τα παρακάτω ελληνικά 
εμπορικά σήματα: 
 

Σήμα Αριθμός 
Σήματος 

Απόφαση Διοικητικής 
Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ) 

Δικάσιμος ΔΕΣ 

Βιοσώλ 
Biossol 
Elinox 

163248 
163249 
163247 

6144 κλάσεις 6-9-11-25 
5145 κλάσεις 6-9-11-25 
6143 κλάση 11 

6-3-2003 
6-3-2003 
3-3-2003 

 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το από 18.11.2003 σημείωμα της Εταιρίας, εκκρεμεί η εκδίκαση από 
την διοικητική αρχή σημάτων στις 20-11-2003 αίτησης διαγραφής του σήματος «Neovent» για το 
οποίο κατατέθηκε δήλωση από τον κ. Δημήτριο Φαραζά στις 9-3-2001. 
 
5.7.2 Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
 
Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα ακίνητα: 
 
5.7.2.1 Γήπεδα – Οικόπεδα Kαι Κτιριακές Εγκαταστάσεις  
 
5.7.2.1.1 Ιδιόκτητα Ακίνητα  
 
Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια ενός οικοπέδου 64.000 τ.μ. στο Βόλο (Διμηνιό Μαγνησίας), με δύο κτίρια 
εργοστασίου, όπου ασκείται το κύριο μέρος της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας και τα 
οποία καλύπτουν : 
 
Ø Το κτίριο Α’ 9.600 τ.μ., Βιομηχανοστασίου, το οποίο κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθμ.1182/20-

9-74 αδείας, 1011,36 τ.μ. γραφείων και εκθέσεων, τα οποία κατασκευάστηκαν με την υπ’ αριθμ. 
1226/22-8-75 αδείας και Βιομηχανοστάσιο – Αποθήκες 75 τ.μ. που κατασκευάστηκε με τη  υπ’ 
αριθμ. 536/29-4-76 άδεια.    

 
Ø Το κτίριο Β’ συνολικού εμβαδού 5.286,87τ.μ. Βιομηχανοστασίου – αποθήκης. Το αρχικό κτίριο 

συνολικού εμβαδού 2.700 τ.μ. κατασκευάστηκε με την υπ’ αριθμ.1524/7-10-76 άδεια. Το 1996 
με την υπ’ αριθμ. 82/29-2-96 άδεια κατασκευής ολοκληρώθηκε μία αίθουσα 1.356,75 τ.μ. ενώ 
επεκτάθηκε και το τελευταίο τμήμα του, έκτασης 1.230,12 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε το 
1998 με την υπ’ αριθμ.118/17-3-97 άδεια.  

 
Τα ανωτέρω ακίνητο βρίσκεται στην ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ Βόλου και παρέχει δυνατότητες μελλοντικής 
ανάπτυξης με ανάλογη χρήση των διαφόρων ωφελημάτων (κίνητρα) που προβλέπονται για τις 
εγκατεστημένες στην ΒΙΠΕ εταιρίες 
 
Η αναπόσβεστη λογιστική αξία των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται σήμερα σε € 3.964.770. 
 
 
Κατωτέρω παρατίθεται αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών «Γήπεδα - Οικόπεδα» και «Κτίρια 
και Τεχνικά έργα» της Εταιρίας κατά την 31.12.2002. 
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ΚΤΙΡΙΑ & ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ποσά σε χιλ. €)* 

Περιγραφή ακινήτου Αναπροσαρμ. 
Αξία Κτήσης 

Αναπροσαρμ. 
Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 

Γήπεδα - Οικόπεδα    
Οικόπεδο Βόλου 1.587  1.587
Σύνολο Γηπέδων-Οικοπέδων 1.587 1.587
Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 
Βιομηχανοστάσιο Βόλου 4.717 2.849 1.868
Τεχνικές εγκαταστάσεις 
Βιομηχανοστασίου Βόλου 700 260 440
Σύνολο Κτιρίων- Εγκαταστ.κτιρίων 5.418 3.109 2.308
Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 122 52 69
Σύνολο Κτιρίων & Τεχν. Έργων 5.539 3.161 2.378
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
5.7.2.1.2 Μισθώσεις Ακινήτων Ιδιοκτησίας Τρίτων 
 
Η Εταιρία μισθώνει τα παρακάτω ακίνητα: 
 
Ø Επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 3-5 & Μαινεμένης στον Ταύρο, τον πρώτο και δεύτερο όροφο, 

καθώς και το δώμα τριώροφης οικοδομής, συνολικής έκτασης 1.100 τ.μ. (μηνιαίο μίσθωμα € 
5.429,20). Το ακίνητο αυτό χρησιμοποιείται ως χώρος γραφείων της Εταιρίας και η διάρκεια της 
μίσθωσης είναι από 15.3.1997 – 14.3.2008. 

 
Ø Επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 16 οικόπεδο συνολικής έκτασης 420 τ.μ. και χρησιμοποιείται ως 

χώρος πάρκιν. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι από 15.6.1997 – 30.4.2008. 
 
Ø Επί της οδού Νάξου 9 στο Αιγάλεω κτίριο – αποθηκευτικό χώρο εκτάσεως 1.625 m², το οποίο 

χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος (μηνιαίο μίσθωμα € 5.282,47). Η διάρκεια της 
μίσθωσης είναι από 1.4.1997- 31.3.2006. 

 
Ø Επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Ισόγειο χώρο και πατάρι, συνολικής 

έκτασης 453,09 m², το οποίο χρησιμοποιείται ως γραφεία και αποθηκευτικός χώρος του 
υποκαταστήματός μας (Μηνιαίο Μίσθωμα: €2.201). Η διάρκεια της μίσθωσης είναι από 
20.7.2001 – 19.7.2013). 
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5.7.2.2 Μηχανολογικός εξοπλισμός  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κυριότερος μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρίας:  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ποσά σε χιλ. €) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 
Πονταριστική τύπου 63Μ22 FAEL 1973 51 7 
Πονταριστική τύπου 14Μ22 FAEL 1978 40  
Συγκρότημα Σωληνοποιητικής Μ 2,5 ΙΒΣ 1979 91 6 
Γραμμή παραγωγής Πάνελ SCALCH-SCHLATTER 1988 894 505 
Βαφείο Ηλεκτροστατικής Βαφής ΒΕΚ 1990 139 104 
Μηχανή Εγκάρσιας συγκόλησης Πάνελ SCHLATTER 1992 118 82 
Νέα Πρέσσα Πάνελ DIATHERM 1992 132 91 
Μηχανή Αυτόματη Δοκιμαστηρίου SCALCH 1993 38 26 
Πολύποντα Πάνελ VP 1022 SCALCH 1993 197 137 
Μηχανή συγκόλλησης γουρνών APES 1995 114 73 
Αυτόματο τροχιστικό νεροχυτών MAPOS 1996 77 42 
Βαφείο θερμαντικών σωμάτων FAEL 1975 24 8 
Πρέσα Fins Ι.ΠΑΓΚΑΚΗΣ 1978 20  
Περονοφόρο ανυψωτικό HYSTER 1988 26 16 
Καλούπια Αλουμινίου TRIDAN 1995 34 24 
Επέκταση Γραμμής Παραγωγής Πάνελ  Βιοσώλ 1999 545 300 
Μηχανή συγκόλλησης μουφών Πάνελ LEAS 2001 814 682 
Διάφορα Μηχανήματα   107 18 
Σύνολο Κυρίων Μηχανημάτων     3.462 2.121 
Καλούπια Νεροχυτών ΝΤΕΒΕΣ 1985-98 129 91 
Καλούπια Πάνελ ΚΥΡΙΑΖΗΣ -ΝΤΕΒΕΣ 1989-96 120 76 
Καλούπια κλιματισμού ΤΥΡΙΔΗΣ-ΝΤΕΒΕΣ 1985-98 179 56 
Τεχνικός εξοπλισμός Ικριωμάτων  (Σκαλωσιά) ΒΙΟΣΩΛ_ ACROCO 1985-98 240 78 
Ιδιοσυσκευές κλιματισμού ΒΙΟΣΩΛ 1998 98 68 
Πονταριστική ΒΙΟΣΩΛ 1998 875 612 
Διάφορα     536 96 
Διάφορα και Βοηθητικά Μηχανήματα     2.176 1.077 
Γενικό Σύνολο     5.638 3.198 

 
Η Εταιρία διατηρεί τον εξοπλισμό της σε ικανοποιητικό λειτουργικό επίπεδο, παρότι μεγάλο μέρος 
του εξοπλισμού είναι παλαιότερης τεχνολογίας. Αυτό τεκμηριώνεται από το χαμηλό επίπεδο των 
δαπανών συντήρησης μηχανημάτων και τον μικρό αριθμό ωρών παραγωγής που χάνονται λόγω 
βλαβών (εκτός λειτουργίας). 
 
Το ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας οφείλεται βεβαίως στις ικανότητες και τις προσπάθειες της 
Τεχνικής Διεύθυνσης και των υπευθύνων συντήρησης. Επίσης ο χαμηλός βαθμός απασχόλησης 
κάποιων μηχανημάτων υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας επιτρέπει και την χωρίς γενικότερες 
δυσλειτουργίες αναπλήρωση τυχόν καθυστερήσεων παραγωγής. Ας σημειωθεί επίσης ότι σε 
ορισμένες θέσεις παραγωγής όπου χρησιμοποιούνται μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας η 
Εταιρία συχνά διαθέτει περισσότερα από τα απαιτούμενα μηχανήματα που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει εναλλακτικά. Από τα παλαιότερα μηχανήματα αυτό που έχει κύριο ρόλο στη 
παραγωγική γραμμή όπου ανήκει, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση είναι η πρέσα διπλής 
ενέργειας στη γραμμή των νεροχυτών – όμως η Εταιρία έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη 
παραγωγή αυτού του προϊόντος και εξετάζει την αξιοποίηση αυτής της παραγωγικής δυναμικότητας 
σε άλλα πλαίσια. 
 
Το γενικό επίπεδο της τεχνολογίας του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η Εταιρία είναι 
προηγούμενης γενεάς. Τούτο υπαγορεύεται όμως και από τις μικρές ποσότητες παραγωγής που 
απαιτούνται από την Εταιρία. 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
94 

 
 

Τα τελευταία χρόνια η Εταιρία έχει διενεργήσει σημαντικές επενδύσεις στη γραμμή παραγωγής 
σωμάτων Panel. Οι επενδύσεις αυτές έχουν γίνει είτε με την προσθήκη εναλλακτικών λύσεων 
χρησιμοποιώντας μηχανήματα ανάλογης τεχνολογίας με τα υφιστάμενα ώστε να υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις, είτε με την αγορά μηχανημάτων σύγχρονης τεχνολογίας που βεβαίως 
μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις παραγωγής. Η πολιτική αυτή  
 
(1) δίνει στην Εταιρία τη δυνατότητα - συνεχίζοντας σταδιακά τις επενδύσεις της - να 
προχωρήσει στην ανάπτυξη -με μειωμένο πλέον πρόσθετο κόστος – μίας σύγχρονης γραμμής 
παραγωγής Panel και  
 
(2)  επιτρέπει τη συνέχιση της παραγωγής σωμάτων panel στο σημερινό ποιοτικό και ποσοτικό 
επίπεδο χωρίς σημαντικές νέες επενδύσεις. Οι προβλεπόμενες από τη παρούσα αύξηση 
επενδύσεις περιλαμβάνουν πρότυπα για τη γραμμή που μπορεί να αυξήσουν την διεισδυτικότητα 
της Εταιρίας στην αγορά, βελτιώνοντας και διαφοροποιώντας την μορφή του προϊόντος. 
 
Στο χώρο του κλιματισμού η Εταιρία δεν έχει κάνει καμία σημαντική επένδυση τα τελευταία χρόνια. 
Για πρώτη φορά η συμφωνία με την TRANE φαίνεται να δικαιολογεί νέες επενδύσεις στην 
παραγωγή κεντρικού κλιματισμού που ενσωματώνονται στο πρόγραμμα επενδύσεων αυτής της 
αύξησης.  
 
Η σταδιακή αύξηση της παραγωγής θα αντιμετωπισθεί ξεκινώντας με τον σημερινό εξοπλισμό ο 
οποίος άλλωστε ανταποκρίνεται στις ποιοτικές  απαιτήσεις που τέθηκαν από την Trane. Οι νέες 
επενδύσεις θα εξυπηρετήσουν την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη παραγωγή των 
ποσοτήτων που θα απαιτηθούν σε πλήρη ανάπτυξη της συνεργασίας Βιοσώλ – Trane.  
 
 
Στη γραμμή των θερμαντικών σωμάτων τύπου Runtal η Εταιρία δεν διαθέτει σύγχρονη ρομποτική 
τεχνολογία όπως έχει εξελιχθεί η παραγωγή των αντίστοιχων μεγάλων Ευρωπαϊκών εταιριών – 
άλλωστε αυτό θα απαιτούσε πολλαπλάσια παραγωγή. Τα μηχανήματα όμως που έχει – ελβετικής 
κατασκευής – φαίνεται να ανταποκρίνονται λειτουργικά στις ανάγκες της Εταιρίας και να είναι σε 
θέση να παράγουν ένα προϊόν που είναι αποδεκτό και πωλείται και προς εταιρία του ομίλου 
Zehnder που θεωρείται από τους σημαντικότερους σε αυτόν τον κλάδο.  
 
Η Εταιρία εκτιμά ότι το σημερινό επίπεδο του εξοπλισμού της μπορεί να της εξασφαλίσει 
ικανοποιητική λειτουργία στο σημερινό ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο τουλάχιστον για την επόμενη 
πενταετία  ενώ με συνεχιζόμενες σταδιακές επεμβάσεις η παραγωγική ζωή του εξοπλισμού μπορεί 
να παρατείνεται σημαντικά 
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5.7.2.3 Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998 - 2002, σύμφωνα με 
τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1998 – 2002*  (1) (2) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €)* 
Αξία 

Κτήσεως 
31.12.97 

Προσθήκες 
(Μειώσεις) 

1.1.98-
31.12.02 

Αξία 
Κτήσεως 
31.12.02 

Αποσβ. 
μέχρι 

31.12.97 

Αποσβ. 
1.1.98-

31.12.02 

Συνολική 
Αποσβ. 
Αξία 

31.12.02 

Αναπό- 
σβεστη 
Αξία 

31.12.02 

Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ        

Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 1.244 (956) 289 108 (72) 36 253 
Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας 

4 (4) - 3 (3) - - 

Σύνολο 1.248 (960) 289 111 (75) 36 253 
Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ        
Γήπεδα-Oικόπεδα 1.134 453 1.587 - - - 1.587 
Κτίρια και τεχνικά έργα 3.229 2.310 5.539 2.173 989 3.161 2.378 
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπός 
τεχνικός εξοπλισμός 

3.673 1.965 5.638 1.034 1.407 2.440 3.198 

Μεταφορικά μέσα 80 (61) 20 38 (30) 8 12 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 200 116 317 87 68 155 161 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 198 (198) - - - - - 
Σύνολο 8.514 4.587 13.101 3.332 2.433 5.765 7.336 
Γενικό Σύνολο 9.763 3.627 13.390 3.443 2.358 5.801 7.589 

Σημειώσεις: 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
** Προσθήκες μείον μειώσεις. 
1. Στην χρήση 2000 με βάση το Ν.2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων με € 1.241 χιλ. 

και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το αποθεματικό "επιχορηγήσεως επενδύσεων πάγιου ενεργητικού" με € 
623 χιλ. και € 7 χιλ. αντίστοιχα. Η προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω αναπροσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και 
υπόλοιπο υπεραξίας € 143 χιλ που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 1996, συμψηφίστηκαν, με 
ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων.  

2. Στην χρήση 2002 πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002, αναπροσαρμογή της 
αναπόσβεστης αξίας των Ιδιοχρησιμοποιούμενων  κτιρίων  στην αντικειμενική τους αξία. Η υπεραξία που προέκυψε 
ύψους € 1.155 χιλ. η οποία δεν αντανακλά την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό των Ιδίων 
κεφαλαίων «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» μειωμένη κατά το ποσό € 47.459 
που αφορά  ζημία  από αποτίμηση συμμετοχών.  
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5.7.3 Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες 
 
5.7.3.1 Εγγυητικές Επιστολές 
 
Δεν υπάρχουν εγγυητικές επιστολές από Τράπεζες 
 
5.7.3.2 Εμπράγματα Βάρη  
 
Την  17.12.2003 η Εταιρία συναίνεσε δικαστικώς στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των 
ακινήτων της υπέρ της Τραπέζης First Business Bank (FBB –Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα) 
ύψους € 1.920.000 για ασφάλεια δανείων το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται την 30.9.2003 σε 
1.560.000. Η προσημείωση ενεγράφη επί των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων που έχει η 
εταιρία στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, Διμηνιό Μαγνησίας (Δήμος Αισωνίας).  
 
 
 
5.7.4 Συμβάσεις  
 
5.7.4.1 Δανειοληπτικές Συμβάσεις  
 
Σύμφωνα με την έκθεση του νομικού ελέγχου, η Εταιρία έχει υπογράψει τις κάτωθι συμβάσεις 
 
Ø Τράπεζα Πειραιώς A.E.: 
 
Η Εταιρία υπέγραψε την 29 Νοεμβρίου 2000, σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο 
λογαριασμό με την Τράπεζα Πειραιώς. Το όριο πίστωσης ανέρχονταν σε € 293,47 χιλ ή το ισόποσο 
σε συνάλλαγμα.  
 
Ø Τράπεζα Κύπρου ΛΤΔ: 
 
Η Εταιρία υπέγραψε την 25 Ιανουαρίου 2001, σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο 
λογαριασμό με την Τράπεζα Κύπρου. Το όριο πίστωσης ανέρχονταν σε € 293,47 χιλ ή το ισόποσο 
σε συνάλλαγμα. Με την από 25.9.2002 πρόσθετη πράξη συμφωνήθηκε η αύξηση του ποσού της 
πίστωσης κατά € 6.529,71, ήτοι το συνολικό ποσό πίστωσης ανήλθε σε € 300.000. Με την από 
23.7.2003 πρόσθετη πράξη συμφωνήθηκε η αύξηση του ποσού της πίστωση κατά € 200.000 ήτοι 
το συνολικό ποσό πίστωσης ανήλθε σε € 500.000.  
 
 
Ø FBB – FIRST BUSINESS BANK 
 
Η σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό προήλθε από μεταβίβαση από την The 
Bank of Nova Scotia (ημερομηνία αρχικής σύμβασης 27 Αυγούστου 2001) της έννομης σχέσης της 
με την Εταιρία από σύμβαση πίστωσης. Η εν λόγω μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε την 30η 
Νοεμβρίου 2001. Το όριο πίστωσης ορίστηκε σε € 1.173,88 χιλ  ή ισόποσο σε συνάλλαγμα. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του νομικού ελέγχου στην από 31.7.2003 σύμβαση το ποσό της πίστωσης 
αυξάνεται από € 1.173.881 σε € 1.600.000. Η σύμβαση αυτή, ωστόσο, δεν φέρει υπογραφή της 
Τράπεζας.  
 
Ø ALPHA BANK A.E. 
 
Η σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό προήλθε είχε συναφθεί με την Ιονική και 
Λαϊκή Τράπεζα, η οποία απορροφήθηκε από την ALPHA BANK. Η Τράπεζα, με την από 3.4.2001 
επιστολή της προς την Εταιρία, επανέθεσε τους όρους συνεργασίας τους κατόπιν σχετικής 
εγκρίσεως του αρμόδιου Συμβουλίου της.  Οι νέοι αυτοί όροι έχουν ως ακολούθως. 
 
Το όριο πίστωση ανέρχεται σε € 440,21 χιλ. εκ του οποίου ποσού € 146,74 χιλ. ανοιχτά για 
Κεφάλαιο Κίνησης της Εταιρίας, έκδοση Εγγυητικών Επιστολών Ουσίας και έκδοση Ενέγγυων 
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Πιστώσεων. Το ως άνω όριο θα καλύπτεται με ενεχυρίαση αξιόγραφων της πελατείας της Εταιρίας 
σε ποσοστό 110% για το πέραν των 50.000.000 δρχ. ποσό ορίου.  
 
5.7.4.2 Σύμβαση μεταξύ Εταιρίας και της American Standard Europe BVBA (Trane) 
 
Με την από 17.7.2003 σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και της American Standard Europe BVBA 
(Trane), η Εταιρία ανέλαβε την κατασκευή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, την αποκλειστική 
διάθεση, προώθηση και διανομή των οποίων για την Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο ανέλαβε η 
Trane. Η Εταιρία συμφώνησε να μην δραστηριοποιηθεί στις περιοχές αυτές για τα εν λόγω 
προϊόντα αλλά και να μη διαθέσει το προϊόν αυτό σε τρίτους, είτε για τη διάθεσή τους στις 
προαναφερθείσες χώρες είτε και σε άλλες χώρες.  Το τίμημα της εν λόγω πώλησης συμφωνήθηκε 
με βάση κατάλογο τιμών που προσαρτήθηκε ως παράρτημα στην ως άνω σύμβαση. Η δε καταβολή 
του τιμήματος συμφωνήθηκε τμηματική. Η Trane δεν δεσμεύεται για το τίμημα της περαιτέρω 
διάθεσης των προϊόντων αυτών. Συμφωνήθηκε επίσης ότι έκαστο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει 
πρόσβαση στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του αντισυμβαλλομένου τους χωρίς την 
υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων (royalties). H Εταιρία συμφώνησε επίσης να συνάψει 
ασφαλιστική σύμβαση για την κάλυψη γενικής ευθύνης της για ποσό όχι μικρότερο των € 5.000.000 
ετησίως όπως επίσης και για την κάλυψη τυχόν ευθύνης που ενδέχεται να προκύψει από προϊόντα 
της για ποσό όχι μικρότερο των € 2.500.000.  
 
Σύμφωνα με την σύμβαση, οι κ.κ. Α. Σβορώνος και Δ.Ν. Σβορώνος, η εταιρία «Ήφαιστος Α.Ε.» και 
η εταιρία «Ένωση Α.Ε.», έκαστος των οποίων είναι μέτοχος της Εταιρίας, παραχωρούν στην Trane 
το δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές της Εταιρίας ως ακολούθως: σε περίπτωση που ένας εξ 
αυτών των μετόχων αποφασίσει να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, θα 
υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την Trane, παρέχοντας τους όρους, το τίμημα καθώς και την 
ταυτότητα του υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου αγοραστή.  Εάν η Trane επιλέξει να αγοράσει τις 
μετοχές αυτές υπό τους ως άνω όρους, υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον μέτοχο εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε την ειδοποίησή του.  Εάν παρέλθει 
άπρακτη η ως άνω προθεσμία, θα θεωρείται ότι η Trane επέλεξε να μην ασκήσει το εν λόγω 
δικαίωμά της. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε πέντε (5) έτη. 
 
5.7.4.3 Σύμβαση αντιπροσώπευσης  
 
Η Εταιρία έχει υπογράψει την εξής σύμβαση αντιπροσώπευσης: 
 
Με την από 1 Ιανουαρίου 2002 σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του κ. Κωνσταντίνου Μπλέκου, η 
Εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση να πωλεί, στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων και όπου αλλού 
συμφωνηθεί, τα προϊόντα που κατασκευάζει ή εμπορεύεται μέσω του κ. Κ. Μπλέκου απευθείας 
στους πελάτες του, αμείβοντάς τον με προμήθεια.  Ο δε κ. Κ. Μπλέκος ανέλαβε την υποχρέωση να 
εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων της Εταιρίας στην περιοχή της Θεσσαλίας αλλά 
και να εμπορεύεται, διακινεί και προωθεί και προϊόντα από άλλους προμηθευτές ανταγωνιστικά και 
μη με τα εμπορευόμενα προϊόντα από την Εταιρία.  
 
Η ισχύς της σύμβασης ορίστηκε έως τις 31.12.02 με αυτόματη ανανέωση για τα επόμενα έτη 
εφόσον οι πελάτες του κ. Κ. Μπλέκου είναι συνεπείς στις οικονομικές συναλλαγές τους και η Εταιρία 
είναι συνεπής έναντι αυτών. 
 
5.7.4.4 Σύμβαση παραχώρησης αδείας και franchising 
 
Με την από 1.3.1977 σύμβαση  της Εταιρίας με την εταιρία «RUNTAL HOLDING COMPANY S.A.» 
(καθολικής διαδόχου της εταιρίας ZEHNDER RADIATORS S.A.) συμφωνήθηκε η παραχώρηση 
δικαιώματος στην Εταιρία για την αποκλειστική κατασκευή και πώληση σωμάτων καλοριφέρ και 
μονάδων ψύξης (“dispositifs de chauffage et de refroidissement”) από την τελευταία στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο.  Η Εταιρία επίσης απέκτησε με τη σύμβαση αυτή μη αποκλειστικό δικαίωμα 
εξαγωγής των σωμάτων και μονάδων αυτών σε Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Μέση 
Ανατολή, το οποίο όμως θα εξαλείφεται στην περίπτωση που η RUNTAL δραστηριοποιηθεί στις 
χώρες αυτές. Επιπλέον συμφωνήθηκε η τεχνική συνεργασία μεταξύ των εταιρειών στα πλαίσια της 
οποίας η Εταιρία θα ελάμβανε βιομηχανικά σχέδια και τεχνικά δεδομένα από την RUNTAL. 
Παράλληλα συμφωνήθηκε ότι εφόσον  εξελισσόντουσαν από τεχνικής απόψεως τα σώματα 
καλοριφέρ και οι μονάδες ψύξης, η Εταιρία θα είχε δικαίωμα προτίμησης για την κατασκευή και 
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πώλησή τους εντός της Ελλάδας και της Κύπρου, κατόπιν τροποποίησης της σύμβασης αυτής και 
ενδεχόμενης αύξησης των δικαιωμάτων (royalties).   
 
Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίσθηκε σε 3 χρόνια, με δυνατότητα σιωπηρής ανανέωσης για ένα 
έτος εφόσον δεν έχει καταγγελθεί τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της. 
 
Με την από 1.1.1997 τροποποίηση της ως άνω σύμβασης συμφωνήθηκε το δικαίωμα εξαγωγής 
των προϊόντων RUNTAL από την Εταιρία στην εταιρία Zehnder Radiadores S.A.  Με την από 
2.7.1997 επιστολή της τελευταίας προς την Εταιρία καθορίστηκαν τα μοντέλα, οι διαστάσεις, η 
ποσότητα και το τίμημα.   
 
5.7.4.5 Σύμβαση με ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ  
 
Με την από 27.12.2000 σύμβαση της Εταιρίας με την εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ»  συμφωνήθηκε 
η ανάπτυξη από την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ της αλυσίδας πωλήσεως ειδών θερμάνσεως, κλιματισμού, 
αερίου, υδραυλικών και συναφών οικοδομικών υλικών με το σύστημα franchising που σχεδίασε η 
Εταιρία.  Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε ότι η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ θα διαθέτει επί ίσοις όροις κατά 
προτεραιότητα τα προϊόντα που θα προμηθεύεται εκάστοτε από την Εταιρία, ότι θα καταβάλει 
προσπάθεια να μην ενεργεί πωλήσεις προς τους πελάτες της Εταιρίας και ότι θα δύναται να 
εμπορεύεται και άλλα προϊόντα επιπλέον αυτών που δραστηριοποιείται η Εταιρία αλλά εάν αυτά 
είναι ανταγωνιστικά, μόνον εφόσον θεωρούνται απαραίτητα για τη συμπλήρωση του πακέτου των 
προσφερόμενων προϊόντων της. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι στο εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο της 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος που θα υποδεικνύεται από την Εταιρία, 
ενώ συμφωνήθηκε ότι σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, η Εταιρία θα 
μπορεί να συμμετάσχει κατά ποσοστό 40% με μετρητά.  Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι δέκα 
έτη, τα μέρη μπορούν ωστόσο να παρατείνουν την ισχύ της με συμφωνία για 5 έτη κάθε φορά.  
 
Σημειώνεται ότι η ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ο δικαιοδόχος (franchisor).  
 
Μέχρι σήμερα η εταιρία Ήφαιστος προμηθεύει την Εταιρία με προϊόντα της εταιρίας DeDietrich ως 
επίσης και με διαιρούμενες κλιματιστκές μονάδες (split units) τύπου Aiko.  
 
Σύμφωνα με την έκθεση του νομικού ελέγχου, η ανωτέρω σύμβαση εγκρίθηκε με την 20/12/2000 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920. 
 
5.7.4.6 Συμβάσεις χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)  
 
Η Εταιρία έχει συνάψει  συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
Με την από 26 Ιουλίου 2000 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της εταιρίας Autohellas 
ATEE (Hertz) και της Εταιρίας, συμφωνήθηκε η μίσθωση στην Εταιρία επιβατικών αυτοκινήτων με 
βάση τους ειδικότερους όρους τα κάτωθι: 
 
Ø Η Εταιρία για την περίοδο από 4 Σεπτεμβρίου 2000 έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2005 μίσθωσε πέντε 

(5) αυτοκίνητα HYUNDAI ATOS 1.0 MPV A/C έναντι τιμήματος € 185,04 ανά αυτοκίνητο συν 
ΦΠΑ προκαταβαλλόμενο μηνιαίως.   

 
Ø Η Εταιρία για την περίοδο από 6 Νοεμβρίου 2001 έως 5 Νοεμβρίου 2006 μίσθωσε ένα (1) 

CITROEN SAXO 1,1 5door, A/C έναντι τιμήματος € 192,22 συν ΦΠΑ, προκαταβαλλόμενο 
μηνιαίως. 

 
Ø Η Εταιρία για την περίοδο από 29 Μαΐου 2002 έως 28 Μαΐου 2007 μίσθωσε τρία (3) αυτοκίνητα 

μάρκας CITROEN SAXO 1,1 EXCLUSIVE 5door A/C έναντι τιμήματος 203 Ευρώ ανά 
αυτοκίνητο συν ΦΠΑ, προκαταβαλλόμενο μηνιαίως. 

 
5.7.4.7 Λοιπές Συμβάσεις 
 
Η Εταιρία έχει συνάψει τις κάτωθι συμβάσεις  
 
1. Με την από 1 Αυγούστου 2002 σύμβαση μεταξύ της εταιρίας «Profile Systems & Software A.E.” 

και της Εταιρίας, η Profile ανέλαβε την υποστήριξη του προσωπικού της Εταιρίας για την 
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επανεγκατάσταση των προϊόντων λογισμικού και των καταχωρημένων στοιχείων σε περίπτωση 
βλάβης Η/Υ, ώστε να επανέλθει η λειτουργία τους στην αρχική κατάσταση. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίστηκε έως την 31.7.2003, ωστόσο η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα μετά τη 
λήξη της, εκτός αν η Εταιρία ειδοποιήσει εγγράφως την Αντισυμβαλλόμενη δύο (2) μήνες πριν 
από τη λήξη της. Η δε αμοιβή της Profile για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμφωνήθηκε σε 1,077 
Ευρώ ετησίως συν ΦΠΑ. 

 
2. Με την από 16 Μαΐου 2003 σύμβαση μεταξύ της εταιρίας «INFOCAD ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΒΕ»  και της Εταιρίας, η Εταιρία ανέθεσε στην INFOCAD 
την ανάπτυξη ενός λογισμικού προϊόντος το οποίο θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της 
επιχείρησής της. Η παράδοση του προϊόντος συμφωνήθηκε να παραδοθεί στην Εταιρία το 
αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2003, ενώ η Εταιρία θα ελάμβανε κατά την ημερομηνία αυτή 
την άδεια χρήσης της εφαρμογής αυτής. Η INFOCAD εγγυήθηκε την καλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία της εφαρμογής για μία περίοδο έξι (6) μηνών από την παράδοση και εγκατάστασή 
της στον υπολογιστή της Εταιρίας. Η διάρκεια της σύμβασης συμφωνήθηκε απεριόριστη. 

 
 
 
5.7.5 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 
 
Η Εταιρία έχει συνάψει τα ακόλουθα ασφαλιστήρια συμβόλαια: 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
    ΒΟΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 (ποσά σε €)   Κτίριο Μηχανήματα Αποθέματα Αποθέματα   

Ασφάλεια Σύνολο Κτίριο     Α Κτίριο Β Κτίριο      Α Κτίριο Β Κτίριο   
Α Κτίριο Β  Νάξου Γραφεία 

ΟΡΙΖΩΝ 3.374.908 733.676 293.470 1.628.760 132.062 176.082 190.756 236.735 380.000 73.368 
ΕΤΕ 205.430 - - 205.430 - - - - - - 

ΦΟΙΝΙΞ 425.532 293.470 - - - - 132.062 - - - 
ALPHA 733.675 - - 234.776 - - - - 498.899 - 

Σύνολα 4.739.545 1.027.146 293.470 2.068.966 132.062 176.082 322.818 236.735 878.899 73.368 
 
Τα κτίρια και τα μηχανήματα ασφαλίζονται για πυρκαγιά Τα αποθέματα ασφαλίζονται για κλοπή & 
πυρκαγιά Η ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων είναι 31/12/2003 και ανανεώνονται κάθε χρόνο.  
 
Το σύνολο των ασφαλίστρων για τη χρήση 2002 ανήλθε σε € 12.206 ενώ για τη χρήση 2003 
εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε € 17.000 
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5.8 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυση της έως σήμερα, έχει ως 
ακολούθως: 
 
1. To Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικώς στο ύψος των δέκα εκατομμυρίων  
(10.000.000) διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδας μετοχές (10.000) ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 κάθε 
μίας και καταβλήθηκε σε μετρητά και σε εισφορά σε είδος σύμφώνα με το άρθρο 5 του 
Καταστατικού το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 41/1940      
 
Το μετοχικό της Εταιρίας από την 31.12.1988 έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 
 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.1988 ανέρχονταν σε 174.924.630 δρχ διαιρούμενο 

σε 1.295.738 (1.074.276 κοινές ανώνυμες και 221.462 προνομιούχες ανώνυμες χωρίς ψήφο 
μετοχές) ονομαστική αξίας 135 δρχ έκαστη. 

 
2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 12.6.1989, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 252.668.910 δρχ. με έκδοση νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 
δρχ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με την Ε 2665/88 αποφάσεως 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανήλθε σε δρχ. (427.593.540) τετρακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια, πεντακόσιες ενενήντα τρεις 
χιλιάδες, πεντακόσιες σαράντα, διαιρούμενο σε 2.591.476 μετοχές, ονομαστικής αξίας 165 δρχ. 
εκάστης, (2.148.552 κοινές και 442.924 προνομιούχες). 

 
3. Έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και με απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνελεύσεως της 14.6.1990 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 51.311.205 δρχ. με έκδοση 
310.977 νέων ανωνύμων μετοχών, (από τις οποίες 103.659 κοινές ανώνυμες με ψήφο και 
207.318 προνομιούχες χωρίς ψήφο), ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστη. Οι νέες μετοχές 
διατέθηκαν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 800 εκάστη.  

 
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε δρχ. 478.904.745 διαιρούμενο σε 
2.902.453 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, (2.252.211 κοινές μετά 
ψήφου μετοχές και 650.242 προνομιούχες άνευ ψήφου.) 

 
4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 19/6/1992, κοινών και προνομιούχων 

μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 95.780.850 δρχ. δια 
κεφαλαιοποιήσεως αφορολογήτων αποθεματικών (Ν.1731/87 δρχ. 20.400.398, απόφασης 
Ε.2665/88 δρχ. 3.819.974, Ν.1828/89 δρχ. 4.803.075, Ν.Δ. 1279/72 δρχ. 45.631.134 και Ν. 
1249/82  δρχ. 21.126.269) με έκδοση 580.490 νέων ανώνυμων μετοχών (από τις οποίες 
450.460 κοινές με ψήφο και 130.030 προνομιούχες χωρίς ψήφο), ονομαστικής αξίας 165 δρχ. 
εκάστη. 

 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 574.685.595 δρχ. διαιρούμενο εις 3.482.943 
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (2.702.671 κοινές μετά ψήφου μετοχές 
και 780.272 προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμοι). 

 
5. Μετά από την 25.6.1993 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως κοινών  μετόχων και της 

από 14/7/1993 1ης Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των προνομιούχων μετόχων το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 143.671.440 με έκδοση 870.736 κοινών 
ανωνύμων μετά ψήφου νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 165 εκάστης. 

 
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 718.357.035 δρχ., διαιρούμενο σε 
4.353.679 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (3.573.407  κοινές μετά 
ψήφου μετοχές και 780.272  προνομιούχες άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες).  
 

6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17.11.1993 των μετόχων το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 45.605.010 δρχ. με έκδοση 276.394 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (εκ ων ανωτέρω μετοχών οι 190.091 μετοχές θα ήταν 
ανώνυμες κοινές μετά ψήφου και οι 86.303 θα ήταν ανώνυμες προνομιούχες άνευ ψήφου). Το 
ανωτέρω ποσό προήλθε από την απορρόφηση της Εταιρίας ΕΛΙΝΟΞ ΑΒΕ. Έτσι το Μετοχικό 
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Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 763.962.045 δρχ. διαιρούμενο σε 4.630.073 ανώνυμες 
μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 3.763.498 κοινές μετά ψήφου και 866.575  
προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες. 

 
7. Με απόφαση της 18/3/1994 αποφάσεως των εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων 

(κοινών και προνομιούχων) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 
190.990.635 με έκδοση 1.157.519 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. 
εκάστης (εκ των οποίων 940.875 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 216.644 προνομιούχες 
μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες). Οι νέες μετοχές διατέθηκαν υπέρ το άρτιο προς δρχ. 
600 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου και προς 450 δρχ. η κάθε προνομιούχος ανώνυμος άνευ 
ψήφου.  

 
Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 954.952.680 δρχ. διαιρούμενο εις 
5.787.592 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων 4.704.373  κοινές 
μετά ψήφου και 1.083.219  προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες. 

 
8. Με απόφαση της από 24/6/1994 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων 

(κοινών και προνομιούχων) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 572.971.575 
δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών με έκδοση 3.472.555 νέων ανωνύμων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης (από αυτές 2.822.624 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 
649.931 προνομιούχες μετοχές άνευ ψήφου μη μετατρέψιμες. 

 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ 1.527.924.255. διαιρούμενο σε 
9.260.147 μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, (από αυτές 7.526.997  κοινές μετά 
ψήφου μετοχές και 1.733.150  προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές). 
 

9. Με απόφαση της από 03.11.1994 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι ανώνυμες μετοχές της 
Εταιρίας μετατράπηκαν σε ονομαστικές. 

 
10. Μετά από την 18.1.1995 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των 

μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 954.952.680 με έκδοση 
5.787.592 νέων ονομαστικών κοινών  μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, οι οποίες 
θα είναι εξ ολοκλήρου κοινές μετοχές μετά ψήφου . Οι νέες μετοχές θα διατεθούν υπέρ άρτιο 
προς δρχ. 165 εκάστη κοινή μετοχή μετά ψήφου. Εκ της παρούσης αυξήσεως ποσό δρχ. 
70.000.000 (εβδομήντα εκατομμυρίων) θα διατεθεί αποκλειστικά ως ίδια συμμετοχή για την 
επένδυση του Ν. 1892/90 όπως προβλέπει η υπ’ αριθ. ΓΒ-195/29.11.94 απόφαση του 
Διοικητού της Α.Τ.Ε. 

 
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 2.482.876.935 δρχ. διαιρούμενο 15.047.739 
μετοχές ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ων δέκα τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα 
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα (13.314.589) ονομαστικές κοινές μετά ψήφου 
μετοχές και ένα εκατομμύριο επτακόσιες τριάκοντα τρεις χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.733.150) 
ονομαστικές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές. 

 
11. Μετά από τις από 12.07.99 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων 

των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, δια καταβολής μετρητών κατά δρχ. 
2.979.452.355 με έκδοση 15.977.507 νέων ονομαστικών κοινών μετοχών μετά ψήφου και 
2.079.780 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης. Οι νέες 
μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή και προνομιούχος μετοχή. 

 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 5.462.329.290 δρχ. διαιρούμενο σε 
τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι 33.105.026 μετοχές ονομαστικής 
αξίας 165 δρχ. (εκ των οποίων 29.292.096 ονομαστικές κοινές μετά ψήφου μετοχές και 
3.812.930 ονομαστικές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές). 

 
12. Με την από 28 Ιουνίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε : 
 
Ø Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 139.900,91 με μείωση της Ονομαστικής αξίας 

εκάστης μετοχής σε € 0,48. Το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 139.900,91 
μεταφέρεται στον λογαριασμό ‘Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ’ και 

Ø Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. 
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Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε € 15.890.412,48 και διαιρείται σε 
33.105.026 ονομαστικής αξίας € 0,48 η κάθε μία εκ των οποίων 29.292.096 ονομαστικές κοινές 
μετά ψήφου μετοχές και 3.812.930 ονομαστικές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες 
μετοχές. 

 
13. Μετά από τις από 22/10/2003 αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών 

Συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο 
διαμορφώθηκε διαδοχικά ως εξής:  

 
Ø Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.958.904,68 Ευρώ με συμψηφισμό ζημιών 

που εμφανίζονται στον Ισολογισμό με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών 
(κοινών και προνομιούχων)  κατά 18  λεπτά του Ευρώ δηλαδή από 0,48 του Ευρώ η 
ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε  σε 0,30 (τριάντα λεπτά) του Ευρώ. 

 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 9.931.507,80  διαιρούμενο σε 
33.105.026 μετοχές ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 29.292.096 
κοινές μετά ψήφου μετοχές και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες 
μετοχές και, 

 
Ø Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, δια καταβολής μετρητών κατά Ευρώ 

5.958.904,80 με έκδοση 19.863.016 νέων κοινών μετοχών μετά ψήφου ονομαστικής αξίας 30 
λεπτών του Ευρώ εκάστης.  

 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 15.890.412,60 Ευρώ 
διαιρούμενο σε 52.968.042 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ, εκ των 
οποίων 49.155.112 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 3.812.930 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη 
μετατρέψιμες μετοχές. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη και ο τρόπος καταβολής  του μετοχικού κεφαλαίου 
από την ίδρυση της: 
 

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου (ποσά σε €) 
Ημερομηνίας Γενικής 

Συνέλευσης 
Αριθμός 
ΦΕΚ 

Μετρητά  Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεματικού 

Σύνολο 
Κεφαλαίου  

Σύνολο 
Μετοχών 

Ονομαστικ
ή Αξία 
Μετοχής 

1940 41/1940 29.347 - 29.347 10.000 2,93 
       
12.6.1989 3320/1989 - 741.508 1.254.860 2.591.476 0,48 
14.6.1990 2494/1990 150.583  1.405.443 2.902.453 0,48 
19.6.1992 3855/1992 - 281.088 1.686.531 3.482.943 0,48 
25.6.1993 4698/1993 421.633 - 2.108.164 4.353.679 0,48 
17/12.11.1993* 45/1994 133.837 - 2.242.002 4.630.073 0,48 
18.3.1994 1107/1994 560.501 - 2.802.502 5.787.592 0,48 
03.11.1994 6292/1994 Μετατροπή των μετοχών της Εταιρία από ανώνυμες σε ονομαστικές 
24.6.1994 478/1994 - 1.681.501 4.484.004 9.260.147 0,48 
18.1.1995 447/1995 2.802.502 - 7.286.506 15.047.739 0,48 
12.07.99 6574/1999 8.743.807  16.030.313 33.105.026 0,48 

Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε €  28.06.2002 7871/2002 
(139.901)  15.890.412 33.105.026 0,48 
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας Μετοχής   

22.10.2003 
12163/2003 

(5.958.905)  9.931.508 33.105.026 0,30 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

22.10.2003 
12163/2003 

5.958.905 - 15.890.413 52.968.042 0,30 
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5.9 Ίδια Κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής 
 
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και η λογιστική αξία της μετοχής της Εταιρίας πριν και μετά την 
ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

(ποσά σε €) ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ* 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΥΞΗΣΗ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ 

Αριθμός Μετοχών    
Κοινές Μετοχές  29.292.096 19.863.016 49.155.112 
Προνομιούχες Μετοχές 3.812.930 - 3.812.930 
Ονομαστική αξία Μετοχής (σε €) 0,3 0,3 0,3 
Μετοχικό Κεφάλαιο 9.931.507,80 5.958.904,80 15.890.413 
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο 2.231.969  2.231.969 
Διαφορές Αναπροσαρμογής 1.986.625  1.986.625 
Τακτικό Αποθεματικό 99.185  99.185 
Λοιπά αποθεματικά 453.187  453.187 
Αποτελέσματα Κερδών Χρήσεως εις νέο  (4.733.339)  (4.733.339) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.969.135  15.928.040 
Λογιστική Αξία Μετοχής (2) (σε €) 0,30  0,30 
Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια (σε €) 6.675.907   
Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής (2)  (σε €) 0,20   

(1) Με βάση τα Ίδια Κεφάλαια της 30.09.2003 και τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης 2002 και 
λαμβάνοντας υπόψη την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών 
προηγούμενων χρήσεων. 

 
Για την αναμόρφωση των ιδίων κεφαλαίων των χρήσεων 1998 – 2002 της Εταιρίας λήφθηκαν 
υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, που διενήργησε τον 
τακτικό έλεγχο των χρήσεων 1998 – 2002, οι παρατηρήσεις του Έκτακτου Οικονομικού – λογιστικού 
για τις χρήσεις 2001 – 2002,  
 

Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Μετοχικό Κεφαλαίο  7.287 16.030 16.030 16.030 15.890 
Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 876 876 739 739 1.987 
Αποθεματικά Κεφαλαία  552 552 552 552 552 
Αποτελέσματα Εις Νέο  (364) (1.211) (490) (8.306) (10.692) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.582 18.480 19.064 11.248 9.969 
Μείον 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (2.200) (3.190) (4.350) (4.597) (4.842) 
Διαγραφή Εξόδων Εγκατάστασης - - - 3.645 3.985 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (895) (1.570) (1.570) (1.596) (1.596) 
Υποτίμηση Συμμετοχών Και Χρεογράφων - - - (89) (6) 
Akinhta Αποθέματα - - (22) (54) (80) 
Πελάτες - - - (27) (36) 
Επισφαλείς Και Επίδικοι Πελάτες (81) (81) (81) (81) (81) 
Γραμμάτια Σε Καθυστέρηση - (5) (5) (5) (5) 
Επιταγές Σε Καθυστέρηση - (24) (50) (50) (50) 
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες Στην Επόμενη 
Χρήση 

(7) (7) (7) (7) (7) 

Χρεώστες Διάφοροι (58) (70) (89) (104) (107) 
Λογαριασμός Διαχειρίσεων Προκαταβολών Και Πιστώσεων - - (6) (6) (6) 
Σχηματισθείσα Πρόβλεψη - - - - 30 
Υποτίμηση Χρεογράφων - - - - - 
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (155) (170) (176) (188) (210) 
Διαφορές Φορολογικού Έλεγχου 1991-1997 (284) (284) (284) (284) (284) 
Σύνολο Αναμορφώσεων (3.678) (5.400) (6.638) (3.441) (3.293) 
Σύνολο  Αναμορφωμένων Ίδιων Κεφαλαίων 6.904 13.080 12.426 7.806 6.676 
Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής** (σε €) 0,46 0,39 0,38 0,24 0,20 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
** Με βάση τον αριθμό μετοχών στο τέλος κάθε χρήσης προσαρμοσμένο ως προς την ονομαστική αξία μετοχής ήτοι € 0,30. 
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5.10 Μέτοχοι 
 
Η Βιοσώλ ιδρύθηκε το 1940 με την εισφορά περιουσιακών στοιχείων προϋπαρχουσών 
βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων. Από τους αρχικούς ιδρυτές οι Διονύσιος και Σπυρίδων 
Σβορώνος δραστηριοποιήθηκαν στην συνέχεια στα πλαίσια της Εταιρίας και έγιναν  οι κύριοι της 
μέτοχοι. Ακολούθως η Εταιρία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών στις 30-8-
1972 και έκτοτε η μετοχική διασπορά αυξήθηκε σημαντικά. 
 
Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κοινών 
και προνομιούχων μετοχών ήταν η εξής:  
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΏΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ 22ας Οκτωβρίου 

2003 
 ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  

ΟΝΟΜΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΗΦΟΥ  % 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ

ΧΕΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 

ΕΝΩΣΙΣ 1.558.840 1.558.840 5,32% 9.515 0,25% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος 842.729 842.729 2,88% 159.409 4,18% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος 592.943 592.943 2,02% 321.598 8,43% 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 281.280 281.280 0,96% 509.520 13,36% 
Αγγελική Π Σβορώνου 203.404 203.404 0,69% 12.320 0,32% 
Γεώργιος Σβορώνος  12.240 12.240 0,04% 6.365 0,17% 
Μαρίνα Σβορώνου 11.417 11.417 0,04% 225.305 5,91% 
Ουρανία Σβορώνου 220 220 0,00% 8.525 0,22% 
Αγγελική Ν. Σβορώνου - - 0,00% 70.000 1,84% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.503.073 3.503.073 11,96% 1.322.557 34,69% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 25.789.023 25.789.023 88,04% 2.490.373 65,31% 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 29.292.096 29.292.096 100,00% 3.812.930 100,00% 
 
 
Ο μόνος μέτοχος που κατέχει σήμερα ποσοστό άνω του 5% των μετά ψήφου μετοχών της Βιοσώλ 
όπως προκύπτει από την τελευταία Γενική Συνέλευση και από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί 
στα πλαίσια του ΠΔ 51 είναι η εταιρία Ένωσις ΑΕ που κατέχει 5,32% των δικαιωμάτων ψήφου. 
 
Κατά την τελευταία τριετία δεν παρατηρείται μεταβολή ποσοστού κανενός από τους κυρίους 
μετόχους που να υπερβαίνει το ποσοστό 3%. 
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 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ  

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩ
Ν  ΜΕΤΟΧΩΝ 

% 

ΕΝΩΣΙΣ 1.558.840 5,32% 9.515 0,25% 2.499.853 5,09% 9.515 0,25% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος 842.729 2,88% 159.409 4,18% 1.444.012 2,94% 159.409 4,18% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος 592.943 2,02% 321.598 8,43% 1.141.668 2,32% 321.598 8,43% 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 281.280 0,96% 509.520 13,36% 755.760 1,54% 509.520 13,36% 
Αγγελική Π Σβορώνου 203.404 0,69% 12.320 0,32% 332.838 0,68% 12.320 0,32% 
Γεώργιος Σβορώνος  12.240 0,04% 6.365 0,17% 23.403 0,05% 6.365 0,17% 
Μαρίνα Σβορώνου 11.417 0,04% 225.305 5,91% 153.450 0,31% 225.305 5,91% 
Ουρανία Σβορώνου 220 0,00% 8.525 0,22% 5.467 0,01% 8.525 0,22% 
Αγγελική Ν. Σβορώνου 0 0,00% 70.000 1,84% 42.000 0,09% 70.000 1,84% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 3.503.073 11,96% 1.322.557 34,69% 6.398.451 13,02% 1.322.557 34,69% 
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 25.789.023 88,04% 2.490.373 65,31% 42.756.661 86,98% 2.490.373 65,31% 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 29.292.096 100,00% 3.812.930 100,00% 49.155.112 100,00% 3.812.930 100,00% 

 
 
Τα ποσοστά μετά την παρούσα αύξηση υπολογίστηκαν με την παραδοχή ότι θα καλυφθούν από 
τους παλαιούς μετόχους τα δικαιώματα συμμετοχής στη παρούσα αύξηση. 
 
Αν συμμετάσχουν όλοι οι παλαιοί μέτοχοι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τότε  δεν θα 
υφίσταται διαφοροποίηση της μετοχικής σύνθεσης σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου πριν και μετά 
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου βάσει των άρθρων 7 και 8 του ΠΔ 51/92. 
 
Οι ενεχυριασμένες μετοχές της Εταιρίας με βάσει τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων ανέρχονταν 
συνολικά σε 386.500 κοινές ονομαστικές μετοχές και 19.700 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. Ο 
αριθμός των μετόχων που έχουν ενεχυριάσει μετοχές ανέρχεται σε είκοσι έξι, οι μέτοχοι αυτοί δεν 
έχουν καμία σχέση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αναφερόμενους στον πίνακα με 
τους σημαντικότερους μετόχους. 
 
Ο συνολικός αριθμός των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας με ποσοστό μικρότερο 
του 2% ανέρχεται σε 17.577 με βάση το μετοχολόγιο της 31-12-2003 ενώ ο αριθμός των κατόχων 
προνομιούχων μετοχών με ποσοστό μικρότερο του 2% ανέρχεται σε 1.711.  
 
Κατά την τελευταία τριετία δεν υπήρξε σημαντική μεγαλύτερη μεταβολή (>3%) στη μετοχική 
σύνθεση της εταιρίας. 
 
Ο κύριος Διονύσιος Ν. Σβορώνος (κάτοχος 842.729 κοινών μετοχών και 159.409 προνομιούχων 
μετοχών) και ο κος Αντώνης Π. Σβορώνος (κάτοχος 592.943 κοινών μετοχών και 321.598 
προνομιούχων μετοχών) σαν κύριοι μέτοχοι της Εταιρίας, δηλώνουν ότι δεσμεύονται να 
διατηρήσουν όλο το ποσοστό μετοχών που κατέχουν σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης 
και την  εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. 
 
Την ως άνω δήλωση καταθέτει και η κα. Παναγιώτα Κόλλια για λογαριασμό της εταιρίας μετόχου 
Ενωσις Α.Ε., την οποία εκπροσωπεί, και η οποία είναι ο μόνος μέτοχος που κατέχει ποσοστό 
ανώτερο του 5% 
 
Άπαντες οι ανωτέρω δηλώνουν επίσης ότι : 

• θα συμμετάσχουν στην αύξηση αθροιστικά με ολόκληρο το ποσοστό δικαιωμάτων που 
αναλογεί και  

• προτίθενται να διατηρήσουν τα ποσοστά τους όπως θα διαμορφωθούν μετά την 
άσκηση των δικαιωμάτων που τους αναλογούν για έξι μήνες μετά την εισαγωγή των 
νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση. 

 
Έτσι οι κύριοι μέτοχοι θα καλύψουν αθροιστικά 2.091.021 μετοχές που τους αναλογούν βάσει του 
δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση. 
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Οι λοιποί μέτοχοι μέλη της οικογένειας Σβορώνου (ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής) και η 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ, δήλωσαν (μετά τις Γ.Σ.) όλοι ανεξαιρέτως ότι προτίθενται να συμμετάσχουν στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με όλα τα δικαιώματα τους. Έτσι οι λοιποί μέτοχοι μέλη της 
οικογένειας Σβορώνου και η ΗΦΑΙΣΤΟΣ προτίθενται να καλύψουν αθροιστικά 804.357 μετοχές που 
τους αναλογούν βάσει του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα αύξηση. Επιπλέον δήλωσαν ότι 
δεν επιθυμούν να δεσμευθούν για την διακράτηση των μετοχών που θα κατέχουν για την περίοδο 
μετά την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των μετοχών στο Χ.Α. 
 
Οι μέτοχοι κ.κ.Αντώνιος Π. Σβορώνος, Διονύσιος Ν.Σβορώνος, , Αγγελική Π. Σβορώνου, Γεώργιος 
Σβορώνος, Μαρίνα Σβορώνου, Ουρανία Σβορώνου και Αγγελική Ν. Σβορώνου και οι εταιρίες 
ΕΝΩΣΙΣ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ, εφόσον προκύψουν αδιάθετες μετοχές σε περίπτωση μερικής κάλυψης της 
αύξησης κεφαλαίου, δηλώνουν την βούληση τους να συμμετάσχουν συνολικά με ποσό € 1.000.000 
πλέον των δικαιωμάτων τους, ήτοι 3.333.334 μετοχές. Δηλαδή πέραν των 2.895.378 νέων μετοχών 
που τους αναλογούν δηλώνουν την βούληση τους να αναλάβουν αθροιστικά και άλλες 3.333.334 
μετοχές εφόσον είναι αδιάθετες. 
 
Σημειώνεται ότι στους μετόχους μέλη της οικογένειας Σβορώνου και στις ΕΝΩΣΙΣ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
αναλογεί  βάσει του δικαιώματος προτίμησης ποσοστό 14,58% των μετοχών της παρούσας 
αύξησης. Εφόσον υπό την αίρεση της πραγματοποίησης των προθέσεων των λοιπων μετόχων 
μελών της οικογενείας Σβορώνου και της ΗΦΑΙΣΤΟΣ και της ανωτέρω δήλωσης βούλησης υπάρξει 
πλήρης κάλυψη της αύξησης, τότε το ποσοστό συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου θα διαμορφωθεί σε 31,36%. 
 
Τέλος οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών στο 
κεφάλαιο της Εταιρίας αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Όνομα Ιδιότητα Κοινές 
Μετοχές 

Προνομιούχες 
Μετοχές 

Άθροισμα 
Μετοχών 

Ποσοστό του 
Συνολικού Κεφαλαίου 

Σβορώνος Διονύσιος Διευθύνων Σύμβουλος 842.729 159.409 1.002.138 3,03% 
Σβορώνος Αντώνιος Πρόεδρος Διοικητικού 

Συμβουλίου 
592.943 321.598 914.541 2,76% 

Γώγος Κων/νος Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Τεχνικός Διευθυντής 

3.000 - 3.000 0,009% 

Δημήτριος Κατσιβελας Εντεταλμένος Σύμβουλος, 
Εμπορικός Διευθυντής 

2.000 - 2.000 0,006% 

Σπυρίδων Ιωάννου Οικονομικός Διευθυντής 24.000 - 24.000 0,072% 
Κόλλια Παναγιώτα Διευθύντρια Λογιστηρίου 1.500 - 1.500 0,005% 

  1.466172 481.007 1.947179 5,9% 
 
Οι Βασικοί Μέτοχοι της Εταιρίας βεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται διαφοροποίηση της μετοχικής 
σύνθεσης της Εταιρίας σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου βάσει των άρθρων 7 και 8 του ΠΔ 51/92 
πριν και μετά την παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι ασκήσουν 
τα δικαιώματα συμμετοχής. 
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5.11 Διοίκηση - Διεύθυνση Εργασιών 
 
Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον 4 έως 11 μέλη. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή 
θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, 
η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξη έτη. 
 
Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της που πραγματοποιήθηκε στις 29.11.2002 είναι η ακόλουθη: 
 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
Αντώνιος Παναγή Σβορώνος Πρόεδρος –Εκτελεστικός Μέλος Οικονομολόγος  

Διονύσιος Νικολάου Σβορώνος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος - Εκτελεστικός Μέλος Οικονομολόγος  

Νικόλαος  Διονυσίου  Σβορώνος Εντεταλμένος  Σύμβουλος - Μη 
Εκτελεστικός Μέλος Μηχανολόγος 

Κωνσταντίνος Σταύρου Γώγος Εντεταλμένος  Σύμβουλος – 
Εκτελεστικός Μέλος Μηχανολόγος 

Δημήτριος Ανδρέα Κατσίβελας  Εντεταλμένος  Σύμβουλος – 
Εκτελεστικός Μέλος Μηχανολόγος 

Παντελής Γεωργίου Καραγεωργίου  Εντεταλμένος  Σύμβουλος – 
Ανεξάρτητος Μη  Εκτελεστικός Μέλος Οικονομολόγος 

Νικόλαος Κωνσταντίνου 
Καραντάνης   

Εντεταλμένος  Σύμβουλος 
Ανεξάρτητος Μη  Εκτελεστικός Μέλος Οικονομολόγος 

 
Με την από 29.11.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που συγκροτήθηκε σε 
σώμα, παρασχέθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητες με βάση τον ν. 3016/2002 «Περί εταιρικής 
διακυβέρνησης». Η Εταιρία, με την από 2.12.2002 επιστολή της προς την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, υπέβαλε το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της 29.11.2002, το πρακτικό του 
Διοικητικού Συμβουλίου Νο.217/29.11.2002, καθώς και αντίγραφο της σχετικής γνωστοποίησης που 
απέστειλε στο Χ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3016/2002 «Περί εταιρικής 
διακυβέρνησης». 
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας ασκείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  κ. Αντώνιο Π. Σβορώνο, και τον 
Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Σβορώνο 
συνεπικουρούμενο από τους Εντεταλμένους Συμβούλους, οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις 
στην Εταιρία, σε συνεργασία και εξωτερικούς συμβούλους. 
 
Για την ανάληψη εγκύρων υποχρεώσεων από την Εταιρία απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 19 
του Καταστατικού, οι υπογραφές δύο εκ των κατωτέρω: 
 
1. Σβορώνος Αντώνιος του Παναγή 
2. Σβορώνος Διονύσιος του Νικολάου 
3. Σβορώνος Νικόλαος του Διονυσίου 
4. Γώγος Κωνσταντίνος του Σταύρου 
5. Κατσίβελας Δημήτριος του Ανδρέα 
6. Καραγεωργίου Παντελής του Γεωργίου 
7. Καραντάνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου 
8. Ιωάννου Σπυρίδων του Χαραλάμπους, Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. 
 
Οι συμβατικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2002 ανήλθαν στο 
ποσό των 6.991,12 €.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου για την ιδιότητα αυτή καθεαυτή καθώς και η πρόβλεψη για τη χρήση 2003 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2002 2003 (Π) 
Σύνολο αμοιβών 6.991 10.200 
Μέγιστη αμοιβή 6.691 6.600 
Ελαχίστη αμοιβή 100 1.200 

   Π: Πρόβλεψη  
Σημειώνεται ότι οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βάρυναν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας/ 
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Πέραν των ανωτέρω αμοιβών δεν υπάρχουν άλλες αμοιβές ή ωφελήματα στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου συνεπεία της θέσεως των στο Δ.Σ. 
 
Τα περισσότερα Μέλη του Δ.Σ., διατηρούν με την Εταιρία και σχέση εξαρτημένης εργασίας, αφού 
προσφέρουν, εκτός των υπηρεσιών τους ως Μέλη του Δ.Σ., και άλλες υπηρεσίες προς την Εταιρία. 
Οι αμοιβές των ανωτέρω στελεχών που είχαν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
μετόχων ήταν 230.000 € για το έτος 2002. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2002 2003 (Π) 
Σύνολο αμοιβών 237.722 185.000 
Μέγιστη αμοιβή 65.990 74.000 
Ελαχίστη αμοιβή 55.969 24.000 
Π: Πρόβλεψη  

 
Δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ μελών του Δ.Σ. και της Εταιρίας. Οι ανωτέρω αμοιβές 
ενεκρίθησαν με την υπ’ αριθμ. 52/27.6.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων. 
 
Επί πλέον δεν έχουν δοθεί έτερα ωφελήματα από την Εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. 
 
Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εκδότριας Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 
 
Ø Αντώνιος Παναγή Σβορώνος: Πρόεδρος, πτυχιούχος των πανεπιστημίων Columbia 

University Graduate School of Busines, MBA, (1984), Columbia University School of 
Engineering Master of Science in Engineering (1984), Columbia University Graduaye School of 
Arts and Sciences, Ph D Management Science (1986). Γεννήθηκε το 1961 και στην Εταιρία 
εργάζεται από το 1996. Έχει εργαστεί και σε άλλες εταιρίες του χώρου από το 1986 Στην 
Εταιρία, είναι υπεύθυνος, του τμήματος μετόχων του οικονομικού προγραμματισμού  και των 
Θυγατρικών Εταιριών  

 
Ø Διονύσιος Νικολάου Σβορώνος: Διευθύνων Σύμβουλος, πτυχιούχος του Northwestern 

University και Kellogg Graduate School of Management, (Master in Management, 
1980)Γεννήθηκε το 1956 και στην Εταιρία εργάζεται από το 1995. Έχει εργαστεί και σε άλλες 
εταιρίες του χώρου από το 1982.  

 
Ø Σπύρος Χαραλάμπους Ιωάννου: Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. Είναι 

πτυχιούχος της σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών από την οποίο αποφοίτησε το 
1970. Στην Εταιρία εργάζεται από το 1973.  

 
Ø Κωνσταντίνος Σταύρου Γώγος: Τεχνικός Διευθυντής. Είναι πτυχιούχος του Εθνικού 

Μετσόβου Πολυτεχνείου, τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (1971). Γεννήθηκε το 1945 και 
στην Εταιρία εργάζεται από το 1972.  

 
Ø Δημήτριος Ανδρέα Κατσίβελας: Εμπορικός Διευθυντής. Είναι απόφοιτος του Illinois Institute 

of Technology, SBC, Msc in Μechanical Engineering (1981)  Γεννήθηκε το 1959 και στην 
Εταιρία εργάζεται από το 1985.  

 
Ø Παναγιώτα Χαραλάμπους Κόλλια: Προϊσταμένη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, τμήμα Οικονομικό (1990). Γεννήθηκε το 
1964 και στην Εταιρία εργάζεται από το 1990. Έχει εργαστεί και σε άλλες εταιρίες του χώρου 
από το 1987. 

 
 
Ο κ. Κατσιαφλιάνης Δημήτριος του Αριστείδη είναι υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας. Η 
πρόσληψη του έγινε με βάση το από 18.11.2002 ιδιωτικό συμφωνητικό και ενεκρίθη με την υπ’ 
αριθμόν 216/16.11.02 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Κατσιαφλιάνης είναι 
οικονομολόγος πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς εγγεγραμμένος στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο ως Λογιστής Φοροτεχνικός Α’ τάξεως, έχει διατελέσει επί πολλά έτη Οικονομικός 
Διευθυντής Μεγάλων Βιομηχανικών Εταιριών και υπήρξε μέλος του  Δ.Σ. της Εταιρίας (για 7 έτη) Ο 
κ. Κατσιαφλιάνης συνεργάζεται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 
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Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου σημειώνονται τα ακόλουθα 
ως προς το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας:  
 
«Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας ως εξωτερικών-οικονομικών ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρίας 
«ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με βάση τις ελεγκτικές διαδικασίες και 
επαληθεύσεις που διενεργήσαμε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα Ελεγκτικά Πρότυπα, για τον σκοπό 
έκφρασης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη μας 
αδυναμίες που να επιδρούν ουσιωδώς στην επάρκεια και αξιοπιστία των συστημάτων λογιστικής 
οργανώσεως, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου της προαναφερθείσας εταιρείας για τις χρήσεις 
2001-2002 και για την περίοδο 1.1.2003-30.9.2003. 
 
Στην εταιρεία υπάρχει οργανόγραμμα και «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας» σύμφωνα και με 
την υπ΄αριθμό 198/10.10.2001 απόφαση του Δ.Σ. Επίσης σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό της 
16/11/2002  και σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ 216 της ίδιας ημερομηνίας αναφέρεται η εκλογή 
του νέου εσωτερικού ελεγκτή, στο οποίο έχει οριστεί ως υπεύθυνος ο κ. Κατσαφλιάνης Δημήτριος. Ο 
εσωτερικός ελεγκτής συντάσσει συνήθως τριμηνιαίες εκθέσεις της οποίες κοινοποιεί στην διοίκηση 
της εταιρείας με τα πορίσματα του ελέγχου του. Από την επισκόπηση των παραπάνω εκθέσεων δεν 
διαπιστώσαμε κάτι το αξιοσημείωτο. Όπως αναφέρεται και στις εκθέσεις του ο έλεγχος έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8 του Ν 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
Από τον έλεγχο μας δεν εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες ή λανθασμένους λογιστικούς χειρισμούς 
που θα οδηγούσαν σε παρατηρήσεις στα πιστοποιητικά οικονομικού ελέγχου που εκδώσαμε, 
παρόλα αυτά το τμήμα εσωτερικού ελέγχου χρήζει περαιτέρω βελτίωσης.» 
 
 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών που δεν είναι και μέλη του Δ.Σ., που αφορούν τη χρήση 
2002 και προέρχονται από εξαρτημένη εργασία, καθώς και οι εκτιμώμενες αμοιβές για το 2003 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα (μέγιστη, ελάχιστη και σύνολο): 
 

Περιγραφή 2002 2003 (π) 
Σύνολο αμοιβών 382.237 333.000 
Μέγιστη αμοιβή 101.478 106.000 
Ελαχίστη αμοιβή 50.350 24.000 

 
Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω αμοιβές περιλαμβάνονται και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν την Ελληνική 
υπηκοότητα. 
 
Μεταξύ των Μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών υπάρχουν οι εξής συγγενικές σχέσεις : 
 

• ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αντώνιος Σβορώνος είναι ανιψιός του Νικολάου Σβορώνου, Εντεταλμένου 
Συμβούλου 

• ο κ. Διονύσιος Σβορώνος είναι υιός του Νικολάου Σβορώνου, Εντεταλμένου Συμβούλου. 
• Ο κ. Αντώνης Π. Σβορώνος είναι ξάδελφος του κ. Διονύση Ν. Σβορώνου. 

 
Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας δεν έχουν καταδικαστεί για 
πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά ζητήματα ή είναι αναμεμειγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που 
αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης : 
 

• επιχειρηματικής δραστηριότητας 
• χρηματιστηριακών συναλλαγών 
• επαγγέλματος συμβούλου επενδύσεων 
• διευθυντικού στελέχους τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών 
• αναδόχου έκδοσης 
• στελέχους χρηματιστηριακών εταιριών 

 
Σύμφωνα με την έκθεση του Νομικού Ελέγχου, σημειώνεται ότι στη μη εκκρεμή, πλην όμως γενικού 
χρηματιστηριακού ενδιαφέροντος υπόθεση της  ποινικής δίωξης εναντίον μελών του Δ.Σ. της 
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Εταιρίας, συγγενών τους, μελών του ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μελών του ΔΣ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ασκήθηκε την 19 Απριλίου 2000 και έχει ήδη περατωθεί με 
δικαίωση των κατηγορουμένων. Η δίωξη αφορούσε κυρίως στο αδίκημα της απάτης και της 
χειραγώγησης της τιμής της μετοχής της Εταιρίας. Η υπόθεση μετά τη διεξαγωγή κύριας ανάκρισης 
κατέληξε στην έκδοση του υπ’αριθμ. 3854/2001 απαλλακτικού Βουλεύματος του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Αθηνών με το οποίο εκρίθη ότι δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι οι κατηγορούμενοι 
τέλεσαν τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδόθηκαν και γι’αυτό δεν πρέπει να γίνει κατ’αυτών 
κατηγορία. Μεταξύ άλλων το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών έκρινε ότι από την έκθεση 
πραγματογνωμοσύνης που διενεργήθηκε από πραγματογνώμονα που ορίστηκε κατά την ανάκριση 
προέκυψε ότι ο τρόπος που διέθεσε η Εταιρία το κεφάλαιο από την αύξηση του Μετοχικού της 
Κεφαλαίου στις 12.7.1999 ήταν σύννομος και σύμφωνος με το ενημερωτικό δελτίο, οι αποκλίσεις δε 
που υφίσταντο δεν μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού.  
Περαιτέρω, η καθαρή θέση της Εταιρίας υπήρξε θετική και μάλιστα στους δημοσιευμένους 
ισολογισμούς, μαζί με τα πιστοποιητικά των ορκωτών ελεγκτών που δημοσιεύτηκαν στις ημερήσιες 
και οικονομικές εφημερίδες, η Εταιρία δήλωνε ζημία και συνεπώς δεν ετέθη θέμα εξαπάτησης του 
επενδυτικού κοινού, αφού δήλωνε προς αυτό ότι οι χρήσεις της ήταν ζημιογόνες. Εξάλλου, από το 
περιεχόμενο της πραγματογνωμοσύνης και το λοιπό αποδεικτικό υλικό δεν προέκυψε ότι έγινε 
χειραγώγηση της τιμής της μετοχής.  Οι αγοραπωλησίες μετοχών που έγιναν από πρόσωπα του 
Δ.Σ. της Εταιρίας και των συγγενών τους ήταν καθ’όλα θεμιτές. Τέλος, δεν προέκυψε από κανένα 
στοιχείο καμία πλημμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την Εταιρία.   
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5.12 Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη 
Διοίκηση ή/ και το Κεφάλαιο άλλων Εταιριών 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται εκείνες οι εταιρίες που στο Διοικητικό τους Συμβούλιο 
συμμετέχουν Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας ή/και οι Κύριοι Μέτοχοι (ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο 
ή ίσο του 10%). Αναφέρεται η θέση που κατέχουν στο Δ.Σ. καθώς και τυχόν ποσοστό συμμετοχής 
τους στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών αυτών. 
 

ΜΕΛΗ του Δ.Σ. - ΚΥΡΙΟΙ 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 

Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 0% Αντιπρόεδρος 
Ήφαιστος 20,66% Πρόεδρος 
Ένωσις 25,15% Πρόεδρος 
ΔΑΣΚΟ 33,30% Αντιπρόεδρος 

GOLDEN LINK - Μέλος Δ.Σ. 

Αντώνιος Σβορώνος 

NEOVENT ΑΒΕΕΚ 0,17% Πρόεδρος & Δ\νων Σύμβουλος 
    

Ήφαιστος 19,35% Αντιπρόεδρος 
Ενωσις 24,53% Αντιπρόεδρος 
ΔΑΣΚΟ 33,30% Πρόεδρος Διονύσιος Σβορώνος 

Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 0% Μέλος Δ.Σ. 
    

Κωνσταντίνος κατσίβελας  ΝΕΟVENT ABEEK 0% Εντεταλμένος Σύμβουλος 
     

Κωνσταντίνος Γώγος ΝΕΟVENT ABEEK 0% Εντεταλμένος Σύμβουλος 
     

 
Τα μέλη του Δ.Σ. και οι Κύριοι Μέτοχοι της Εταιρίας δηλώνουν ότι δε συμμετέχουν στη Διοίκηση ή 
στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιριών ή κοινοπραξιών με ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, ούτε 
ασκούν διοικητική επιρροή ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή με 
άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες εκτός των παραπάνω. 
 
Επιπλέον ουδεμία επιχειρηματική σχέση, σύμβαση ή συναλλαγή υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και 
των εταιριών ή κοινοπραξιών, στο μετοχικό κεφάλαιο και τη Διοίκηση των οποίων συμμετέχουν τα 
μέλη του Δ.Σ. και οι Κύριοι Μέτοχοι της Εταιρίας, πλην αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
«9.ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ» 
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5.13 Οργανόγραμμα 

 
 

 

Δ. Κατσιαφλιάνης
Εσωτερικός Έλεγχος

Ελεγκτική Επιτροπή

Αντώνιος Σβορώνος
Υπηρεσία  Μετόχων

Γενική Λογιστική

Κοστολόγηση

Έλεγχος Διαχειριστ.

Διαχείριση

Δ/ση Λογιστηρίου

Προσωπικό

Γραμματεία Εταιρίας

Διοικητικές Υπ.

Π. Κόλλια
 Προισταμένη

Σ. Ιωάννου
Υπηρεσία Εταιρ. Ανακ.

Σπυρ. Ιωάννου
Δ/ση Οικ.και Διοικ. Υπηρεσιών

Διονύσιος Σβορώνος
Διεύθυνση Προμηθειών

Πωλήσεις Ιδιωτών Πωλήσεις Έργων Πωλήσεις Δικτύου Κατ/μα Θεσσαλονίκης

Τμήματα Πωλήσεων Αποθήκες και Service Marketing Τμήμα Μελετών

Δημήτριος Κατσίβελας
Εμπορική Διεύθυνση

Δ. Σβορώνος
Δ/ση Διασφάλισης Ποιότητας

Ε. Τορίμπαμπας
Δ/ση Παραγωγής

Κων/νος Γώγος
Τεχνική Διεύθυνση

Διονύσιος Σβορώνος
Διευθύνων Σύμβουλος

Διοικητικό Συμβούλιο
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5.14 Προσωπικό 
 
Η Εταιρία απασχολεί σήμερα 107 άτομα, εκ των οποίων 41 είναι Διοικητικό (υπαλληλικό) 
προσωπικό και οι 66 εργατοτεχνικό προσωπικό. 
 
Στον παρακάτω Πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρίας ανά 
κατηγορία για την περίοδο 1998-2002. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1998 1999 2000 2001 2002 
Διοικητικό(υπαλληλικό) προσωπικό 58 48 48 49 49 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 117 95 87 82 67 
Σύνολο 175 143 135 131 116 
Από τους οποίους απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 27 21 21 22 22 
 
Οι εργασιακές σχέσεις ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, ο οποίος επικυρώθηκε από 
τη Διεύθυνση Επιθεωρήσεως Εργασίας της Νομαρχίας Πειραιώς την 09.06.1987 (αρ. πρωτ. 
ΕΡ431308/09-06-87). 
  
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού κατά την περίοδο 1998 – 2002, διαμορφώθηκαν ως 
ακολούθως: 
 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ποσά σε χιλ. €)* 
  1998 1999 2000 2001 2002 

Διοικητικό(υπαλληλικό) προσωπικό 
Μισθοί  947,05 985,63 997,01 1.140,32 1.244,10 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 303,67 313,41 271,95 266,55 284,7 
Μερικό σύνολο 1.250,72 1.299,04 1.268,96 1.406,87 1.528,80 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 
Ημερομίσθια 1.249,68 1.169,90 995,76 935,74 899,06 
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα 454,32 454,91 343,07 343,38 314,17 
Μερικό σύνολο 1.704,00 1.624,81 1.338,83 1.279,12 1.213,23 
Γενικό Σύνολο Αμοιβών & Εξόδων Προσωπικού 2.954,72 2.923,85 2.607,79 2.685,99 2.742,03 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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5.15 Επενδύσεις 1998 - 2002 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επενδύσεις της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998 - 2002: 
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1998-2002 (1) 
(ποσά σε χιλ. €)*  1998 1999 2000 2001 2002 Σύνολο 5ετίας 
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις - 14 4 562 - 579 15,8% 
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις        
Γήπεδα – Οικόπεδα - - - - - - 0,0% 
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 241 27 4 8 43 323 8,8% 
Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις και 
Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

841 582 20 816 12 2.271 62,1% 

Μεταφορικά Μέσα - - - - - - 0,0% 
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 6 11 18 25 62 122 3,3% 
Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση και Προκαταβολές - - - - - - 0,0% 
Σύνολο Παγίων (Ι + ΙΙ) 1.089 634 45 1.410 117 3.295 90,1% 
Επενδύσεις σε Συμμετοχές 0 258 (304) 458 (47) 364 9,9% 
Γενικό Σύνολο 1.089 892 (260) 1.868 70 3.659 100,0% 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
(1) Τα ποσά αφορούν σε προσθήκες. 
 
 
Κατά την χρήση 2001 πραγματοποιήθηκε η επένδυση της εγκατάστασης της νέας μηχανής 
συναρμολόγησης σωμάτων Panels κατασκευής του εργοστασίου LEAS Ιταλίας, ύψους 810.000€. Η 
επένδυση αυτή θα βελτιώσει ποιοτικά το παραγόμενο σώμα. Θα αυξήσει τις δυνατότητες της 
υπάρχουσας γραμμής, τόσο σε ποιότητα όσο και σε νέους τύπους και τέλος θα δώσει την 
δυνατότητα, εφ’ όσον κριθεί οικονομικά εφικτό, να κατασκευάσει η Εταιρία σώματα με βάσεις 
υδροφόρα στοιχεία και άλλων κατασκευαστών. 
 
Τέλος κατά τη διάρκεια του 2001 η Εταιρία συμμετείχε στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. με ποσό € 586.940 που αντιπροσωπεύει το 25% του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της μετά την αύξηση. Η απόφαση αυτή ελήφθη από Έκτακτη Γενική Συνέλευση και 
αποσκοπεί στην στρατηγική συνεργασία των δύο Εταιριών στον τομέα της διάθεσης των προϊόντων 
Θέρμανσης Κλιματισμού.    
 
Για το έτος 2002 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι επενδύσεις  
 

Επενδύσεις Περιόδου Χρήσης 2002 (ποσά σε €) 
Επένδυση της εγκατάστασης Δικτύου Φυσικού Αερίου   33.287  
Κατασκευή δεξαμενής ασταριού βαφείων                          7.950 
Κατασκευή ραφιών στο εργοστάσιο                                 21.019  
Συνολικό ύψος επενδύσεων 62.256 
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Επενδύσεις σε Εξέλιξη 
 
Η Εταιρία υπέβαλλε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μετρό 3.2, που αφορά την επιδότηση για 
τις κάτωθι επενδύσεις. 
 

α/α 

Κωδι
κός 
Επιλέ
ξιμης 
Ενέρ
γειας 

Κωδικός 
Κατηγορί

ας 
Δαπάνης 

Περιγραφή 
Εμπορική 
Ονομασία/ 
τύπος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό
τητα 

Τιμή 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 1.1 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERP ATLANTIS  ERP ATLANTIS TEM 1 88590 
2 1.1 1 COMPAQ SERVER MODEL 

PROLIANT ML350 G3, INTEL XEON 
2,4 GHZ, RAM 512 MB ECC DDR, 
2XHARDDISK 36,4 GB, COMPAQ  
ΚEYBOARD/MOUSE, CDROM 
DRIVE, CRT COLOR MONITOR 

COMPAQ 
SERVER 
PROLIANT ML 
350T 

TEM 1 2855 

3 1.1 2 MS WINDOWS 2003 SERVER DSP 
VERSION (5CLIENT LICENSES) 

MS WINDOWS 
2003 

TEM 1 756 

4 1.1 2 MS WINDOWS 2003 TERMINAL 
CLIENT OLP-NL LICENSE 

MS WINDOWS 
2003 

TEM 5 112 

5 1.1 1 ZYLEX ISDN TERMINAL 
ADAPTER:OMNISET SERIAL 

ZYLEX 
ADAPTER 

TEM 4 204 

6 1.1 1 HP PRINT SERVER : JET DIRECT 
500X, 10/100 BASE ETHERNET 
PORT 

HP PRINT 
SERVER 

TEM 1 474 

7 1.1 1 COMPAQ SERVER (NEW ISA 
SERVER), MODEL PROLIANT 
ML330T, INTEL XEON 2,4 GHZ, RAM 
512MB ECC DDR, 2XHARD DISKS 
26,4 GB, COMPAQ 
KEYBOARD/MOUSE, CDROM 
DRIVE 48X, DD 1,44 MB 

COMPAQ 
SERVER (ISA 
SERVER) 

TEM 1 2200 

8 1.1 2 MS ISA SERVER 2000 OLP NL 
LICENSE 

MS ISA 
SERVER 

TEM 1 1896 

9 1.1 1 COMPAQ ETHERNET ADAPTER 
MODEL NC3123 

COMPAQ 
ETHERNET 
ADAPTER 

TEM 1 114 

10 1.1 3 KOΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SERVER 
KAI HARDWARE 

 ΤΕΜ 1 4000 

11 1.1 1 COMPAQ PC MODEL EVOD230, 
INTEL PENTIUM, RAM 56MB DDR, 
HD 40GB, DD ,4 MB, CD ROM 
DRIVE 8X COMPAQ KEYBOARD 
MOUSE 

COMPAQ PC TEM 5 828 

12 1.1 1 COMPAQ MONITOR MDEL S55 CRT 
COLOR15’’ 

COMPAQ 
MONITOR 

TEM 5 164 

13 1.1 1 HP PLOTTER MODEL DESIGNJET 
500C 

HP PLOTTER TEM 1 2844 

14 1.1 1 HP MEMORY 64MB ΓΙΑ 
DESIGHNJET PLOTTER 500C 

HP MEMORY TEM 1 168 

15 1.1 1 HP GL2 CARD 16 MB MEMORY,  
MEMORY SOCKET ΓΙΑ DESIGN JET 
500 

HP GL CARD TEM 1 408 

16 1.1 1 ACER NOTEBOOK TRAVELMATE  
430 TM435LCI, PENTIUM 4, 306 GH, 
512 MB DDR, HDD 60GB, VGA 
64MB, FAXMODEM 56 KPBSXTFT 
COLOR DISPLAY 15’’ 

ACER 
NOTEBOOK 

TEM 2 2316 

17 1.1 1 ACER FDD 1.44 MB EXTERNAL USB ACER FDD TEM 1 84 
18 1.10 2 AUTOCAD FULL VERSION AUTOCAD TEM 1 4300 
19 1.1 1 HP PRINTER, LASERJET N, PPM, 

1200X1200DPI 
HP PRINTER TEM 2 1970 

20 1.1 1 HP PRINTER DESKJET6122, 20 
PPM BLACK/13 PPM COLOR  

HP PRINTER TEM 2 180 
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21 1.1 3 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ERP ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

20 82.5 

22 1.1 4 ANAΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

30 90 

23 1,1 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

10 90 

24 1,1 4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

160 70 

25 1,1 4 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

20 75 

26 1.1 4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

20 75 

27 1,1 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

20 67 

28 1,1 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ LIVE RUN ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

10 75 

29 1.1 3 EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕ
Σ 

80 60 

30 1,1 2 ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ORACLE 
WORK GROUP 
SERVER  

TEM 40 250 

31 1.1 8 IΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ HOL mpls vpn 
CONNECT 
METRO 
128KPBS  

ΜΗΝΑΣ 24 360 

32 1,1 8 ΣΥΝΔΕΣΗ IΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 

HOL mpls vpn 
CONNECT 
METRO 
128KPBS 

ΤΕΜ 1 750 

33 1,1 8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

HOL 
mpls_vdpnCON
NECT PORT 
LAN 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣ
ΗΣ 

4 100 

34 1,1 8 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

HOL 
mpls_vdpnCON
NECT PORT 
LAN 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣ
ΗΣ χ 
ΜΗΝΕΣ 

4Χ24 19 

35 1.1 2 Αγορά λογισμικού CAD: Proengineer 
Foundation Advantage Package 
(FAP) 

Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

ΤΕΜ 1 20000 

36 1.1 4 Mετατροπή δυσδιάστατων σχεδίων 
AHU σε τρισδιάστατα παραμετρικά 
σχέδια. 

Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

ΤΕΜ 1 10000 

37 1.1 4 Ανάπτυξη εφαρμογής 
αυτοματοποίησης  

Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

ΤΕΜ 1 20000 

38 1.1 3 Εγκατάσταση PROENGINEER Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

TEM 50 100 

39 1.1 3 Εκπαίδευση PROENGINEER Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

TEM 50 100 

40 1.1 7 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΜΗΝΕΣ 15 720 

        
Το Συνολικό κόστος Προγράμματος ανέρχεται € 242.711 και το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 
1/1/2004. 
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6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 1 
 
6.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου 
 
Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης υπάρχουν στην πλειοψηφία των κατοικιών των αστικών 
κυρίως περιοχών. Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης αποτελείται από λέβητα, καυστήρα, 
κυκλοφορητή και θερμαντικά σώματα. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα που αποτελείται από 
ένα κέντρο παραγωγής θερμότητας καθώς και από ένα επιμέρους σύστημα διανομής.  
 
Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου 
 
Οι λέβητες χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση του νερού και με βάση τα υλικά κατασκευής τους 
διακρίνονται σε χυτοσιδήρους (μαντεμένιους) και χαλύβδινους. Οι Χυτοσίδηροι λέβητες 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση σε σχέση με τους χαλύβδινους. Επιπλέον, 
υπάρχει περαιτέρω κατηγοριοποίηση βάσει της απόδοσής τους, της πίεσης λειτουργίας και καύσης, 
κ.λπ. Οι μικροί λέβητες που προορίζονται για μονοκατοικίες ή μικρά διαμερίσματα έχουν 
ενσωματωμένο τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή και το δοχείο διαστολής και αποκαλούνται ατομικές 
μονάδες θέρμανσης. 
 
Οι καυστήρες ανάλογα με το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιούν διακρίνονται σε πετρελαίου, 
αερίου ή μικτής καύσης. Υπάρχουν επίσης καυστήρες εξατμίσεως και διασκορπισμού, ενώ ανάλογα 
με την κατασκευή και τον εξοπλισμό τους διακρίνονται σε αυτόματους και ημιαυτόματους. Η 
τεχνολογία έχει εξελιχθεί ιδιαιτέρως στον τομέα των καυστήρων διασκορπισμού χαμηλής τάσης 
καθώς και υψηλής πίεσης. Η λειτουργία τους είναι αυτόματη και ασφαλής, διαθέτουν δε πυροστάτη 
με φωτοκύτταρο ή φωτοαντίσταση, σύστημα αυτόματης ανάφλεξης με σπινθηριστή, καθώς και 
αυτόματους διακόπτες προστασίας των ηλεκτροκινητήρων  του καυστήρα.  
 
Οι κυκλοφορητές εξασφαλίζουν τη μηχανική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την κυκλοφορία 
του νερού και αποτελούνται από μια μικρή αντλία και έναν ηλεκτροκινητήρα. Τα τελευταία χρόνια 
δεν βρίσκουν εφαρμογή τα συστήματα θέρμανσης με φυσική κυκλοφορία και έχουν αντικατασταθεί 
από τα συστήματα θέρμανσης με κυκλοφορητές. 
 
Τα θερμαντικά σώματα χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση στο περιβάλλον της θερμότητας που 
προέρχεται από το ζεστό νερό του λέβητα και διακρίνονται στα κλασικά σώματα τύπου "Ακάν" (σε 
φέτες) και στα τύπου "Panel".  Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς για τα σώματα τύπου "Ακάν" 
καλύπτονται από την εγχώρια παραγωγή, ενώ τα panel προέρχονται κυρίως από άλλα κράτη. 
Επιπλέον, υπάρχουν και θερμαντικά σώματα αλουμινίου και θερμαντικά σώματα νερού 
βεβιασμένης κυκλοφορίας (Fan convectors). Τα τελευταία εξασφαλίζουν άμεση και ισομερή 
κατανομή της θέρμανσης σε όλο το χώρο και συνδέονται με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης. 
Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στη διάβρωση παρουσιάζουν τα θερμαντικά σώματα αλουμινίου, τα οποία 
αποδίδουν τη θερμότητα με ακτινοβολία και μεταφορά.   
 
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των καταστημάτων (επιχειρήσεων) του κλάδου κατασκευής σωμάτων και 
λεβήτων κεντρικής θέρμανσης παρέμεινε σχετικά σταθερός την περίοδο 1995-1999, ενώ ο αριθμός 
των απασχολουμένων παρουσίασε αυξομειώσεις. Ειδικότερα, το 1999 ο αριθμός των 
απασχολουμένων διαμορφώθηκε σε 740 παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7% σε σχέση με το 1998. 
Οι αμοιβές των απασχολουμένων ανήλθαν σε €7.904 χιλ. το 1999 έναντι των €7.685 χιλ. του 
προηγουμένου έτους.  
 
Η ακαθάριστη αξία παραγωγής παρουσίασε αύξηση κατά 4,4% την περίοδο 1999/1998 και από 
€37.865 χιλ. το 1998 ανήλθε σε €39.542 χιλ. το 1999. Ωστόσο, η αξία των αναλώσεων παρουσίασε 
μείωση της τάξης του 1% ενώ η προστιθέμενη αξία του κλάδου αυξήθηκε κατά 10,4% την ίδια 
χρονική περίοδο. Κατά το 1999 η αξία των αναλώσεων αποτελούσε το 49,5% της ακαθάριστης 
αξίας παραγωγής, ενώ η προστιθέμενη αξία αφορούσε το 50,5% αντίστοιχα. Οι πωλήσεις των 
παραχθέντων προϊόντων ανήλθαν σε €34.579 χιλ. το 1999 παρουσιάζοντας αύξηση κατά  4,6% σε 
σχέση με το 1998. 

                                                        
1 ICAP: Είδη Κεντρικής Θέρμανσης, ICAP 2002 
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Η συγκεκριμένη αγορά τύπου Ακαν ακολούθησε πτωτική πορεία την τελευταία δεκαετία με μέσο 
ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 7%. Ειδικότερα το 2001 εκτιμάται σε 1.150 χιλ. τετρ. μέτρα 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2002 προβλέπεται 
ότι θα μειωθεί περαιτέρω κατά 4,3% και θα διαμορφωθεί σε 1.100 χιλ.τετρ. μέτρα. 
 
Η μείωση της αγοράς θερμαντικών σωμάτων τύπου Ακάν στη χώρα μας κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο, οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό που προέρχεται από τα θερμαντικά σώματα 
τύπου panel. Τα τελευταία υπερέχουν αισθητικά και χαρακτηρίζονται από υψηλότερη αντοχή και 
οικονομία ενέργειας σε σχέση με τα θερμαντικά σώματα τύπου Ακάν.  
 
Τα τελευταία χρόνια, επίσης, τα θερμαντικά σώματα τύπου Ακάν χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 
σε αντικαταστάσεις που γίνονται σε παλαιά κτίρια και λιγότερο σε νέες κατασκευές. Συγκεκριμένα, 
εγκαθίστανται σε πολυκατοικίες ή δημόσια κτίρια παλαιότερης κατασκευής (π.χ. νοσοκομεία, 
σχολεία κ.ά), ενώ η εγκατάστασή τους σε νέες οικοδομές πραγματοποιείται κυρίως από εργολάβους 
οι οποίοι μεταπωλούν κατοικίες. 
 
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση θερμαντικών σωμάτων τύπου panel, αν και παρουσίασε μείωση 
την περίοδο 1992-1994 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,4%, το χρονικό διάστημα 1995-2001 
ακολούθησε ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9,4%. Ειδικότερα, το 2001 το μέγεθος 
αγοράς εκτιμάται σε 600.000 τεμάχια έναντι 570.000 τεμαχίων το 2000, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 5,3%. Το 2002 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε 630.000 τεμάχια σημειώνοντας αύξηση 
της τάξης του 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα διακοσμητικά - λουτρού panels συμμετέχουν με ποσοστό που δεν 
ξεπερνά το 3% στο συνολικό μέγεθος της κατανάλωσης. Τα εν λόγω θερμαντικά σώματα διατίθενται 
στην αγορά  σε ποικιλία σχεδίων και ορισμένα απ'αυτά εξυπηρετούν στο κρέμασμα των πετσετών 
στο μπάνιο. 
 
Τα εισαγόμενα προϊόντα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς των θερμαντικών σωμάτων 
τύπου panel. Συγκεκριμένα, το 2001 το ποσοστό συμμετοχής των εισαγομένων προϊόντων στη 
συνολική αγορά εκτιμάται σε 85% περίπου. Με την παραγωγή σωμάτων panel δραστηριοποιείται 
σχετικά μικρός αριθμός επιχειρήσεων. Αντιθέτως, με την εισαγωγή και διάθεση στην αγορά των 
εξεταζομένων προϊόντων ασχολείται σημαντικός αριθμός εταιριών. 
 
Οι κυκλοφορητές είναι αποκλειστικά εισαγόμενο προϊόν στη χώρα μας καθώς απαιτείται υψηλή 
τεχνογνωσία για την παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος.  
 
Το είδος της κεντρικής θέρμανσης καθορίζει τον αριθμό των κυκλοφορητών που τοποθετούνται σε 
ένα κτίριο. Σε παλαιότερες εγκαταστάσεις (με βάνες), τοποθετούσαν συνήθως έναν κυκλοφορητή ο 
οποίος ήταν κοινός για όλο το σύστημα. Εντούτοις σήμερα, οι νέες οικοδομές διαθέτουν αυτόνομο 
σύστημα θέρμανσης για το κάθε διαμέρισμα και ως εκ τούτου απαιτούνται τόσοι κυκλοφορητές 
όσος είναι και ο αριθμός των διαμερισμάτων. 
 
Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κυκλοφορητών το 2001 εκτιμάται ότι κυμάνθηκε σε  180.000 
τεμάχια, παρουσιάζοντας αυξητική πορεία έναντι των προηγούμενων ετών. Ειδικότερα, το 2000 
διαμορφώθηκε μεταξύ 165.000 και 170.000 τεμαχίων, το 1999 μεταξύ 150.000-155.000, το 1998 
μεταξύ 120.000 και 125.000 τεμαχίων, ενώ κατά την τριετία 1995 - 1997 κυμάνθηκε μεταξύ 95.000 
και 110.000 τεμαχίων, ετησίως. 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου, η άνοδος της αγοράς των κυκλοφορητών τα 
τελευταία χρόνια, οφείλεται αφενός μεν στην αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, αφετέρου δε 
στη συνεχή αντικατάσταση παλιών κυκλοφορητών. Το συγκεκριμένο προϊόν, παρουσιάζει 
υψηλότερο βαθμό αντικατάστασης  σε σχέση με άλλα είδη κεντρικής θέρμανσης, όπως τους 
λέβητες και τους καυστήρες. Σημειώνεται, ότι η εγκατάσταση των κυκλοφορητών σε μια νέα 
οικοδομή πραγματοποιείται μετά την πάροδο δύο περίπου ετών από την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας.   
 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η κατανάλωση κυκλοφορητών 
προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει άνοδο της τάξης του 5% κατά το 2002 έναντι του προηγούμενου 
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έτους. Η εξέλιξη της αγοράς επηρεάζεται από τις ισχύουσες οικοδομικές τάσεις καθώς και τους 
τύπους συστημάτων κεντρικής θέρμανσης που τοποθετούνται στα νέα κτίρια. 
 
 
 
6.2 Η θέση της Εταιρίας στον Κλάδο-Ανταγωνισμός  
 
Προϊόντα  Κεντρικής Θέρμανσης 
 
Η ζήτηση προϊόντων κεντρικής θέρμανσης επηρεάζεται πρωτίστως από την εξέλιξη της οικοδομικής 
δραστηριότητας και από τις οικονομικές συνθήκες. Η μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών 
δανείων κατά τα τελευταία χρόνια τόνωσε την ζήτηση για νέες κατοικίες και κατά συνέπεια για υλικά 
οικοδομής. Αρνητικό στοιχείο για την ζήτηση είναι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλιματισμού στην 
Ελλάδα αφού σε κτίρια επαγγελματικά χρησιμοποιούνται για θέρμανση οι συσκευές κλιματισμού.  
Τέλος ας σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων γίνεται στο τελευταίο τετράμηνο( 
εποχικότητα) 
 
Οι πιο πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου ασχολούνται και με την παραγωγή συναφών 
προϊόντων κυρίως υδραυλικών ή ειδών κλιματισμού. Και αντίστοιχα υπάρχουν πολλές εισαγωγικές 
επιχειρήσεις που εκτός από τα είδη κεντρικής θέρμανσης εισάγουν κλιματιστικά, υδραυλικά, 
εμπορεύονται ηλιακά συστήματα κλπ. 
 
Στη χώρα μας κατασκευάζονται λέβητες κεντρικής θέρμανσης, επίσης η εγχώρια βιομηχανία 
καλύπτει τη συνολική ζήτηση θερμαντικών σωμάτων τύπου Ακάν ενώ αντίστοιχα μόνο μικρό τμήμα 
της ζητήσεως σωμάτων τύπου πάνελ καλύπτεται από Ελληνική παραγωγή. Τέλος το σύνολο των 
καυστήρων και των κυκλοφορητών που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά είναι εισαγόμενο. 
 
Οι εκτιμήσεις της ICAP για το μέγεθος της Ελληνικής αγοράς αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Είδος Ποσότητα – εκτίμηση 2002 
Λέβητες 74.000 
Καυστήρες 76.500 
Κυκλοφορητές 180.000 
Θερμαντικά Σώματα ΑΚΑΝ 1.100 χιλ. τετρ. μ. 
Πανελ 630.000 

 
Η βιομηχανία ειδών κεντρικής θέρμανσης χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων που 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, λίγες είναι αμιγώς βιομηχανικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο είδος ενώ οι περισσότερες παράλληλα ασχολούνται με την 
εισαγωγή ή το εμπόριο των υπολοίπων ειδών κεντρικής θέρμανσης ή και με το εμπόριο 
κλιματιστικών, υδραυλικών κλπ. 
 
Το μεγαλύτερο όμως μέρος των πωλήσεων του κλάδου διενεργείται από τις εισαγωγικές εμπορικές 
επιχειρήσεις. Οι αναφερόμενες στην έκθεση της ICAP επιχειρήσεις παραγωγής κατά το έτος 2001 
πραγματοποίησαν πωλήσεις περίπου 64 εκατομμυρίων Ευρώ ενώ οι αντίστοιχες εμπορικές 
επιχειρήσεις είχαν πωλήσεις 339 εκατομμυρίων Ευρώ.  
 
Οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών και των εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου 
διαμορφώνονταν σύμφωνα με την έρευνα της ICAP όπως ο παρακάτω πίνακας: 
 
 Βιομηχανικές Εταιρίες Εμπορικές Εταιρίες 
 2001 ΜΟ Πενταετίας 2001 ΜΟ Πενταετίας 
Μικτό Κέρδος 18,75% 19,98% 21,85% 22,09% 
Λειτουργικό 
Κέρδος 

-3,04% 1,04% 4,14% 5,40% 

Καθαρό Κέρδος -1,72% 1,17% 3,55% 4,45% 
 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία είναι προφανές ότι οι Ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις μειονεκτούν 
σημαντικά από πλευράς αποδοτικότητας κεφαλαίων σε σχέση με τις εισαγωγικές επιχειρήσεις. Η 
διαπίστωση αυτή βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια της Εταιρίας να ενδυναμώσει στον κλάδο 
της θέρμανσης κυρίως την εμπορική της παρουσία και να επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων που 
εμπορεύεται σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. 
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Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει στοιχεία από την τελευταία κλαδική μελέτη της ICAP (2002) και 
δείχνει τις πωλήσεις των μεγαλύτερων βιομηχανικών εταιριών του κλάδου. 
 
 

Πωλήσεις παραγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης 
1999-2001 (χιλιάδες ευρώ) 

Εταιρία 2001 2000 1999 
Φυρογένης Χ&Β ΑΒΕ 15.460 13.788 13.099 
Καζής Εμμ. ΑΒΕΕ 12.528 13.334 14.249 
Θερμοστάλ ΑΕΒΕ 6.739 7.491 6.368 
Βιοσώλ ΑΒΕ 5.878 6.385 7.084 
Μεταλλουργία Αττικής ΑΕ 5.058 7.041 6.755 
Μητσας Ρουαγιαλ ΑΒΕΕ 3.896 5.063 5.022 
Βεζυργιανίδης λεβητοποιία ΑΕΒΕ 2.877 2.611 2.578 
Θερμοδυναμική ΑΕ 2.107 2.898 2.316 
ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ 2.031 2.137 1.963 
Λαβιθέρμ ΑΕ 1.725 1.670 1.450 
Θερμήλ ΑΒΕΕ 1.565 1.509 1.628 
Ήφαιστος Λεβητοποιείο ΑΕ 1.525 1.516 1.219 
Φερχαγκεν Novotherm ΑΕΒΕ 1.063 950 806 
Sammler Β. Μιχαλόπουλος ΑΕΒΕ 1.025 1.210 1.123 
Εβιθερμ ΑΕ 650 669 684 
Σύνολο 64.130 68.287 66.448 
 
Ας σημειωθεί ότι η εταιρία Μήτσας Ρουαγιάλ διέκοψε την δραστηριότητα της εντός του 2003 ενώ η 
τάση των πωλήσεων συνολικά για όλες τις εταιρίες του δείγματος από το 2000 στο 2001 ήταν 
πτωτική. 
 
Ακολούθως παρατίθονται στοιχεία για τις εμπορικές εταιρίες του κλάδου που προέρχονται από την 
ίδια πηγή. 
 

Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης 
1999-2001 (χιλιάδες. ευρώ) 

Εταιρία 2001 2000 1999 
SOULIS ΑΒΕΕ 36.542 47.034 41.456 
Φυρογένης Χ&Β ΑΕ 27.103 24.213 21.302 
Κλιμαλεβητεχνική ΑΕ 20.184 19.869 14.500 
Λακιώτης Ευάγγ. ΑΕ 18.520 18.505 15.840 
Θερμαντική ΑΕΕΒΕ 17.711 15.500 14.362 
Τεχνοθερμ ΑΒΕΕ 17.173 17.348 14.581 
WILO Hellas ABEE 16.178 16.857 15.989 
Ελιθέρμ ΑΕΒΕ 13.398 11.731 9.984 
Novart Πηγή ΑΕΒΕ 11.862 12.592 12.306 
Υδρονομή ΑΕΒΕ 11.059 9.295 7.571 
Grundfoss Hellas AEBE 10.928 9.540 8.562 
Buderus Hellas AE 10.233 7.408 9.289 
Κατσαφάνας Π.Η. ΑΕΕ 8.356 7.683 6.755 
Τζάνος Κ. ΑΕΒΕ 7.727 6.981 6.309 
Δοκτόρης Αθ. ΑΕ 7.301 6.891 6.448 
Σύνολο Α 234.276 231.453 205.254 
Αθροισμα Τζίρου 30 επόμενων επιχειρήσεων 105.041 113.040 90.326 
Γενικό Σύνολο 339.317 344.492 295.579 
 
Από τα στοιχεία αυτά προκύπτουν δυο συμπεράσματα, αφενός μεν οι εμπορικές εταιρίες του 
κλάδου είναι μεγαλύτερες από τις βιομηχανικές από πλευράς όγκου πωλήσεων ενώ αφετέρου η 
εξέλιξη του συνολικού όγκου πωλήσεων των εμπορικών επιχειρήσεων είναι γενικά αυξητική. 
 
Όσον αφορά στο μερίδιο αγοράς της Βιοσώλ η έκθεση της ICAP της αποδίδει μερίδιο αγοράς της 
τάξεως του 4,5% - 5% στην αγορά των πάνελ. Η Εταιρία εκτιμά ότι γενικά το μερίδιο αγοράς που 
κατέχει στα διάφορα επί μέρους κομμάτια της αγοράς ειδών κεντρικής θέρμανσης κυμαίνεται από 
1,5% μέχρι 6% ανάλογα με το είδος. Βεβαίως στην ειδική κατηγορία των σωμάτων καλοριφέρ που 
παράγονται  επί παραγγελία σε συγκεκριμένες διαστάσεις η Βιοσώλ είναι ο μόνος παραγωγός οι δε 
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εισαγωγές είναι αμελητέες – όμως η αγορά αυτή απευθύνεται σε λίγους καταναλωτές με υψηλές 
απαιτήσεις. 
 
Κλιματισμός 
 
Η αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων περιλαμβάνει δυο κύριες κατηγορίες: 
1) τις κεντρικές εγκαταστάσεις κλιματισμού όπου οι βασικές κατηγορίες προϊόντων είναι ψύκτες, 
κεντρικές κλιματιστικές μονάδες και τοπικές μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (Fan coils) και 
2 )  τις διαιρούμενες κλιματιστικές συσκευές που διακρίνονται σε split units (single και multi ως 
24.000 btu) και ημικεντρικά συστήματα άνω των 24.000 btu. 
 
Η Βιοσώλ κατασκευάζει μηχανήματα της πρώτης κατηγορίας ενώ δευτερευόντως μόνο εμπορεύεται 
μηχανήματα της δεύτερης κατηγορίας καθώς και ψύκτες. Γι’ αυτό η ανάλυση που ακολουθεί 
επικεντρώνεται στον κλάδο των μηχανημάτων κεντρικού κλιματισμού. Ας σημειωθεί ότι ανάμεσα 
στους δυο κλάδους υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο τρόπο διάθεσης των προϊόντων.  Το 
μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων κεντρικού κλιματισμού γίνονται απ’ ευθείας σε εργολάβους ενώ 
αντίθετα τα μικρότερα μηχανήματα της δεύτερης κατηγορίας πωλούνται συνήθως σε καταστήματα 
λιανικής πώλησης. Έτσι στη πρώτη κατηγορία τα προϊόντα αξιολογούνται από επαγγελματίες με 
βάση τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενώ στη δεύτερη κατηγορία έχει σημαντικό 
ρόλο η διαφημιστική προβολή και η προώθηση του προϊόντος από τα δίκτυα λιανικής πώλησης. 
Στη δεύτερη κατηγορία μόνο οι μεγαλύτεροι εξοπλισμοί απαιτούν τεχνογνωσία που επιβάλλει δίκτυα 
διανομή από εργολάβους και αποκλειστικούς αντιπροσώπους  
 
Οι κυριότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κεντρικό κλιματισμό με τζίρο άνω των 
2.000.000 Ευρώ παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί (στοιχεία από την κλαδική μελέτη της 
ICAP) 
 

Πωλήσεις παραγωγικών Επιχειρήσεων Ειδών Κεντρικής Θέρμανσης 
1999-2001 (χιλιάδες. ευρώ) 

Εταιρία 2001 2000 1999 
Φυρογένης Χ&Β ΑΒΕ 15.460 13.788 13.099 
Ιντερκλίμα ΑΒΕΕ 11.525 10.046 7.979 
Βιοσώλ ΑΒΕ 5.878 6.385 7.084 
Βασιλειάδης Ν. & Υιοί ΑΒΕΕ 2.002 1.896 1.907 
ΣΥΝΟΛΟ 34.964 32.117 30.071 

 
Οι εισαγωγές Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα γιατί το 
κόστος μεταφοράς των συγκεκριμένων προϊόντων είναι δυσανάλογο προς την αξία τους. Επίσης οι 
Ελληνικές εταιρίες έχουν αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία και τα προϊόντα τους θεωρούνται 
ποιοτικά ανταγωνίσιμα. Τέλος οι Ελληνικές εταιρίες έχουν μεγάλες δυνατότητες service και 
υποστήριξης του εργολάβου κατά την εγκατάσταση του προϊόντος και ευελιξία που επιτρέπει 
διορθώσεις και αλλαγές σε προχωρημένο στάδιο της παραγγελίας. 
 
Τέλος οι εκτιμήσεις της ICAP για το μερίδιο αγοράς της Βιοσώλ κατά το 2001 για τα δυο 
σημαντικότερα είδη μηχανημάτων κεντρικού κλιματισμού που παράγει είναι 15% για τις Κεντρικές 
Κλιματιστικές μονάδες και 10% για τα fan coils. 
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7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998 - 
2002 

 
7.1 Δραστηριότητα 
 
Κατά την περίοδο 1998 – 2002, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσίασε 
διακυμάνσεις και διαμορφώθηκε από € 6.833 χιλ. τη χρήση 1998, σε € 7.084 χιλ. τη χρήση 1999, σε 
€ 6.385 χιλ. τη χρήση 2000 σε € 5.878 χιλ. τη χρήση 2001 και σε € 6.794 χιλ. τη χρήση 2002.  
 
Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της Εταιρίας αφορά σε κύκλο εργασιών εσωτερικού 
καθώς διαμορφώθηκε από 93,3% τη χρήση 1998 σε 96,1% τη χρήση 2002. Από τον κύκλο 
εργασιών εσωτερικού, το μεγαλύτερο μέρος απορροφάται από την βιομηχανική δραστηριότητα 
εσωτερικού καθώς ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε στο 51,3%. Σημειώνεται 
ωστόσο ότι το εν λόγω ποσοστό μειώνεται διαρκώς καθώς τη χρήση 1998 η βιομηχανική 
δραστηριότητα εσωτερικού απορροφούσε το 72,9%, ενώ τη χρήση 2002 μειώθηκε στο 51,3%.  
 
Το ποσοστό της εμπορικής δραστηριότητας εσωτερικού βαίνει αυξανόμενο καθόλη τη διάρκεια της 
περιόδου 1998-2002 καθώς ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε 44,8% τη 
χρήση 2002 από 17,5% τη χρήση 1998. 
 
Ο κύκλος εργασιών εξωτερικού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα καθώς από € 456 χιλ. που ήταν τη 
χρήση 1998 διαμορφώθηκε σε € 264 χιλ. τη χρήση 2002. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, ο 
κύκλος εργασιών εξωτερικού μειώνεται διαρκώς καθώς από 6,7% τη χρήση 1998 διαμορφώθηκε σε 
3,9% τη χρήση 2002. 
 
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία 
διαμορφώθηκε ως εξής: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Α. Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % Ποσό % 
Bιομηχανική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 2.559 37,4% 2.308 32,6% 2.421 37,9% 1.863 31,7% 1.934 28,5% 
Κλιματισμός 1.553 22,7% 1.587 22,4% 1.329 20,8% 793 13,5% 905 13,3% 
Θέρμανση 331 4,8% 396 5,6% 437 6,8% 396 6,7% 504 7,4% 
Νεροχύτες 329 4,8% 302 4,3% 293 4,6% 182 3,1% 145 2,1% 
Σκαλωσιές 210 3,1% 374 5,3% 7 0,1% 14 0,2%  0,0% 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 
Βιομηχανικής Δραστηριότητας 4.983 72,9% 4.967 70,1% 4.487 70,3% 3.248 55,3% 3.488 51,3% 
Εμπορική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 97 1,4% 74 1,1% 123 1,9% 87 1,5% 126 1,9% 
Κλιματισμός 99 1,5% 384 5,4% 165 2,6% 319 5,4% 404 5,9% 
Θέρμανση 1.001 14,7% 1.251 17,7% 1.039 16,3% 1.818 30,9% 2.435 35,8% 
Διάφορα   0,0% 4 0,1% 38 0,6% 57 1,0% 78 1,2% 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 
Εμπορικής Δραστηριότητας 1.198 17,5% 1.714 24,2% 1.365 21,4% 2.282 38,81% 3.042 44,8% 
Παροχή Υπηρεσιών 
Σύνολα Παροχής Υπηρεσιών 
(Ενoικιαση Σκαλωσιάς) 196 2,9% 67 0,9% 6 0,1% 4 0,1% - 0,0% 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 
Εσωτερικού  6.377 93,3% 6.747 95,2% 5.858 91,7% 5.533 94,1% 6.530 96,1% 
Β. Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού 
Bιομηχανική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 215 3,1% 173 2,4% 184 2,9% 113 1,9% 149 2,2% 
Κλιματισμός 39 0,6% 23 0,3% 232 3,6% 176 3,0% 89 1,3% 
Νεροχύτες 201 2,9% 142 2,0% 111 1,7% 42 0,7% 25 0,4% 
Κύκλος Εργασιών  Βιομηχανικής 
Δραστηριότητας 455 6,7% 337 4,8% 527 8,3% 331 5,6% 263 3,9% 
Εμπορική Δραστηριότητα 
Θερμαντικά Σώματα 2 0,0% - 0,0% - 0,0% 13 0,2% 1 0,0% 
Θέρμανση - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Διάφορα  - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 
Κύκλος Εργασιών Εμπορικής 
Δραστηριότητας 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 0,2% 1 0,0% 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 
Εξωτερικού 456 6,7% 337 4,8% 527 8,3% 345 6% 264 3,9% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.833 100,0% 7.084 100,0% 6.385 100,0% 5.878 100% 6.794 100,0% 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 1998-2002 παρουσίασε αυξομειώσεις, ενώ κατά 
τη χρήση 2001 εμφανίζεται ο χαμηλότερος κύκλος εργασιών κατά την υπό εξέταση περίοδο. Η 
πτώση του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο των χρήσεων 2000 και 2001 αποδίδεται κυρίως 
στον έντονο ανταγωνισμό και ειδικότερα στην αύξηση των εισαγόμενων προϊόντων και 
εμπορευμάτων χαμηλού κόστους. Συνεπεία τούτου ήταν η μείωση του κύκλου εργασιών των 
ιδιοπαραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της Εταιρίας ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου 
εργασιών. Έτσι, ο κύκλος εργασιών των ιδιοπαραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της Εταιρίας 
μειώθηκαν από 79,6% του συνολικού κύκλου εργασιών της χρήσης 1998 σε 55,2% του κύκλου 
εργασιών της χρήσης 2002. Η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρία 
οφείλεται στην προσπάθειας της να αντιδράσει στη ραγδαία μείωση των πωλήσεων των 
ιδιοπαραγόμενων προϊόντων που περιγράφεται παραπάνω. Γενικότερα, επειδή η αποδοτικότητα 
ιδίων κεφαλαίων στις εισαγωγικές εταιρίες είναι ανώτερη από αυτές του βιομηχανικού κλάδου η 
Εταιρία προσπαθεί να αυξήσει τις εμπορικές της πωλήσεις 
 
Ως προς τα προϊόντα και εμπορεύματα της Εταιρίας σημειώνεται ότι, ο κύκλος εργασιών που 
αφορά πωλήσεις θερμαντικών σωμάτων κατά την υπό εξέταση περίοδο διαμορφώθηκε από € 2.872 
χιλ. τη χρήση 1998 σε € 2.554 χιλ τη χρήση 1999, σε 2.728 χιλ. τη χρήση 2000, σε 2.076 χιλ. τη 
χρήση 2001 και σε € 2.211 χιλ. τη χρήση 2002. Ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών 
της Εταιρίας, οι πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων θερμαντικών σωμάτων κατά την περίοδο 
1998 – 2002 παρουσίασαν διακυμάνσεις και διαμορφώθηκαν από 42,0% τη χρήση 1998, σε 36,1% 
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τη χρήση 1999, σε 42,7% τη χρήση 2000, ενώ κατά την περίοδο 2001 – 2002 διαμορφώθηκαν από 
35,3% τη χρήση 2001, σε 32,6% τη χρήση 2002. Σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την αγορά 
των θερμαντικών σωμάτων είναι ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σώματα χαμηλού κόστους. 
 
Παράλληλα, με την προαναφερθείσα μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας από θερμαντικά 
σώματα την περίοδο 1998 – 2002, ο κύκλος εργασιών από προϊόντα και εμπορεύματα θέρμανσης 
παρουσίασε αύξηση. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών των εν λόγω εμπορευμάτων και προϊόντων 
διαμορφώθηκε σε € 2.938 χιλ τη χρήση 2002 από 1.333 χιλ. τη χρήση 1998. Ως ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε σε 43,2% τη χρήση 2002 από 19,5% τη χρήση 1998. Σημειώνεται 
ότι η αύξηση στην συγκεκριμένη κατηγορία δραστηριότητας αφορά κατά κύριο εμπορική 
δραστηριότητα ειδών θέρμανσης. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Εταιρίας 
να αυξήσει τις πωλήσεις των ειδών που εμπορεύεται ώστε να καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες των 
πελατών τους ώστε να είναι σε θέση να παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων. 
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7.2 Εξέλιξη Εργασιών – Αποτελεσμάτων 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων 
χρήσης της Εταιρίας κατά την πενταετία 1998 - 2002: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998-2002 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Κύκλος Εργασιών από:      
• Βιομηχανική Δραστηριότητα 5.438 5.304 5.014 3.579 3.751 
• Εμπορική Δραστηριότητα 1.200 1.714 1.365 2.295 3.043 
• Παροχή Υπηρεσιών 196 67 6 4 - 
Σύνολο Kύκλου Eργασιών Eταιρίας 6.833 7.084 6.385 5.878 6.794 
Mείον: Kόστος Πωλήσεων  4.799 5.234 4.533 4.999 5.725 
Mικτό Kέρδος (1) 2.033 1.851 1.853 880 1.070 
(% στον κύκλο Eργασιών) 29,8% 26,1% 29,0% 15,0% 15,7% 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκμετάλλευσης 30 107 65 40 42 
Σύνολο  2.063 1.958 1.918 920 1.112 
Mείον:  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας(1)(2) 604 687 777 636 977 
            Έξοδα Διάθεσης(1) 837 984 1.132 823 1.178 
            Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης - - - - 12 
Σύνολο Eξόδων (1) 1.442 1.670 1.909 1.459 2.167 
(% στον κύκλο Eργασιών) 21,1% 23,6% 29,9% 24,8% 31,9% 
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (1) 622 288 9 (539) (1.055) 
(% στον κύκλο Eργασιών) 9,1% 4,1% 0,1% (9,2%) (15,5%) 
Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων - - 1.134 173 - 
Πλέον: Έσοδα από Συμμετοχές  1 1 3 0 0 
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 0 12 202 21 - 
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 42 33 29 10 3 
Mείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 158 112 466 68 8 
Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους - - - - 30 
Kέρδη (Ζημιές) προ Tόκων & Aποσβέσεων 506 222 910 (403) (1.090) 
(% στον κύκλο Eργασιών) 7,4% 3,1% 14,2% (6,9%) (16,0%) 
Mείον: Xρεωστικοί Tόκοι και Συναφή Έξοδα (3) 768 839 188 205 172 
Πλέον: Πιστωτικοί Tόκοι και Συναφή Έσοδα 14 29 18 7 5 
Kέρδη (Ζημιές) προ Aποσβέσεων (248) (588) 739 (601) (1.257) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (3,6%) (8,3%) 11,6% (10,2%) (18,5%) 
Μείον:  Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 2 17 254 462 431 
Αποσβέσεις μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος  - 235 477 - 351 
Συνολικές Aποσβέσεις 2 252 731 462 782 
Kέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (250) (840) 8 (1.063) (2.039) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (3,65%) (11,86%) 0,13% (18,08%) (30,01%) 
Mείον: Φόροι Xρήσης και λοιποί Φόροι  7 6 42 7 7 
Mείον: Aμοιβές Mελών Δ.Σ. (2) - - - - - 
Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. (256) (847) (34) (1.070) (2.046) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (3,7%) (12,0%) (0,5%) (18,2%) (30,1%) 
Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου Προηγούμενων Χρήσεων (4) - - - - - 
Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Eλέγχου πρ. Χρήσεων 

(256) (847) (34) (1.070) (2.046) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (3,7%) (12,0%) (0,5%) (18,2%) (30,1%) 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (5)      
Αναμορφωμένα κέρδη προ Φόρων  (1.951) (2.561) (1.231) (1.564) (2.344) 
Αναμορφωμένα Kέρδη μετά από Φόρους Xρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. (1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) 
Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου (6) 0 0 0 0 0 
Μείον: Εκτίμηση για Πιθανές Φορολογικές Επιβαρύνσεις 0 0 0 0 0 
Αναμορφωμένα Kέρδη μετά από Φόρους Xρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. & 
Φόρους Φορολογικού Eλέγχου 

(1.958) (2.568) (1.272) (1.571) (2.351) 

Σημειώσεις: 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
1. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι 
αποσβέσεις από το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και τα έξοδα διάθεσης. 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Κόστος Πωληθέντων 0 7 245 444 407 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 0 3 4 9 1 
Έξοδα Διάθεσης 1 8 5 9 22 
Σύνολο 2 17 254 462 431 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την ιδιότητα τους αυτή καθώς και για λοιπές υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας κ.α. κατά τις χρήσεις 1998, 1999, 2000, 2001 και 2002  έχουν επιβαρύνει τα Έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας. Ειδικότερα για τη χρήση 1998 οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκαν σε € 212,35 
χιλ., για τη χρήση 1999 διαμορφώθηκαν σε € 218,17 χιλ, για τη χρήση 2000 διαμορφώθηκαν σε € 272,89 χιλ., για τη χρήση 
2001 διαμορφώθηκαν σε € 215,55 χιλ. για την 2002 διαμορφώθηκαν σε € 230,41 χιλ. 
3. Στους χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα περιλαμβάνονται και οι τόκοι των προνομιούχων μετοχών της χρήσης 1999. 
4. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1997. Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – 
λογιστικού ελέγχου, το σύνολο των φόρων φορολογικού ελέγχου ποσού € 283,69 χιλ. δεν επιβάρυνε τα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρίας την περίοδο 01.01-30.09.2003 αλλά μόνο το ποσό των € 77,84 χιλ. που αφορά μόνο τις πληρωθείσες δόσεις. 
Σύμφωνα με την έκθεση του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή σημειώνεται ότι πάγια τακτική της Εταιρίας θα είναι να 
λογιστικοποιούνται οι διαφορές φορολογικού ελέγχου μόνο κατά το ποσό της δόσης που θα πρέπει να πληρωθεί στο επόμενο 
χρονικό διάστημα. Η παραπάνω τακτική είναι αντίθετη με τα όσα ορίζει το ΕΓΛΣ καθώς θα έπρεπε να καταχωρηθεί το 
συνολικό ποσό των λογιστικών διαφορών μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιβαρυνθούν τα ίδια 
κεφάλαια της Εταιρίας κατά το ποσό των € 205,86 χιλ. 
5. Για τον υπολογισμό των αναμορφωμένων αποτελεσμάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Έκτακτου 
Οικονομικού – Λογιστικού Ελέγχου των χρήσεων 2001 – 2002 καθώς και οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
Λογιστή για τις χρήσεις 1998, 1999 και 2000 όπως αυτές παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Συνοπτικά Οικονομικά 
Μεγέθη»καθώς και οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων. 
6. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1997 και είναι εν εξελίξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων έως και 
τη χρήση 2001. Η Εταιρία έχει υποβάλει την υπ'αριθμ. 5775/10.6.2003 αίτηση προς την ΦΑΒΕ Αθηνών να επεκταθεί ο έλεγχος 
μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2002. Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, σε τυχόν 
φορολογικό έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας από τις φορολογικές αρχές, με βάση και τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων της Εταιρίας αλλά και τη γενικότερη πρακτική των φορολογικών αρχών, ενδέχεται να προκύψουν 
λογιστικές διαφορές από δαπάνες που συνήθως απορρίπτονται είτε χαρακτηριζόμενες ως μη παραγωγικές, είτε επειδή δεν θα 
έχουν πλήρη αιτιολόγηση ως προς τη σκοπιμότητά τους. Έτσι λοιπόν, θα προσδιορισθούν λογιστικές διαφορές κυρίως στους 
λογαριασμούς των «παροχών τρίτων», «αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών», «εξόδων ταξιδιού εσωτερικού και εξωτερικού», 
«εξόδων μεταφορών», «εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας», και ενδεχομένως και σε άλλους λογαριασμούς. Δεδομένης όμως 
της μεγάλης φορολογικής ζημιάς της Εταιρίας συνολικού ποσού € 4.187 χιλ. σύμφωνα και με την δήλωση φόρου εισοδήματος 
της χρήσης 2002 και με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν αναμορφώσεις των δηλώσεων για τις υπό έλεγχο χρήσεις, ώστε το 
παραπάνω ποσό να είναι οριστικό συμπεραίνεται ότι οποιοδήποτε ποσό λογιστικών διαφορών που μπορεί να προκύψει δεν 
θα επηρεάσει σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας λόγω του ότι οι λογιστικές διαφορές θα μειώσουν τις φορολογικές 
ζημιές. 

 
Κύκλος Εργασιών 

 
Κατά την περίοδο 1998 - 2002, ο συνολικός κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσίασε αυξομειώσεις 
και διαμορφώθηκε από € 6.833 χιλ. τη χρήση 1998, σε € 7.084 χιλ. τη χρήση 1999, σε € 6.385 χιλ. τη 
χρήση 2000, σε € 5.878 χιλ. τη χρήση 2001 και σε € 6.794 χιλ. τη χρήση 2002.  
 
Η Εταιρία εμφάνιζε μια αυξητική τάση στις αρχές της πενταετίας. Αυτή η θετική εξέλιξη ανατράπηκε 
από το έτος 2000 με αποτέλεσμα το 2001 να παρουσιάζεται η χαμηλότερη τιμή του κύκλου εργασιών. 
Η πτώση των πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό και ειδικότερα στην αύξηση 
των εισαγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων χαμηλού κόστους. Η μείωση αυτή χαρακτηρίζεται 
επίσης από μείωση της συμμετοχής των ιδιοπαραγόμενων ειδών στις πωλήσεις. Πράγματι ο κύκλος 
εργασιών ιδιοπαραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκε από 75% των συνολικών πωλήσεων 
για το 1999 σε 51,3% των πωλήσεων για το 2002. Η αύξηση του μεριδίου των προϊόντων που 
εμπορεύεται η Εταιρία οφείλεται στην προσπάθειά της να αντιδράσει στη ραγδαία μείωση των 
πωλήσεων ιδιοπαραγόμενων προϊόντων που περιγράφεται παραπάνω.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά κατηγορία 
ΣΤΑΚΟΔ 03 για τις χρήσεις 2000 - 2002: 

 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  ΑΝΑ ΣΤΑΚΟΔ 
(ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 2002 
272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και Εξαρτημάτων 7 14 0 
282.2  Κατασκευή Σωμάτων και λεβήτων Κεντρικής Θέρμανσης 3.055 2.374 2.587 
287.9  Κατασκευή άλλων Μεταλλικών Προϊόντων 378 212 154 
292.3  Κατασκευή Ψυκτικού και Κλιματιστικού Εξοπλισμού μη Οικιακής Χρήσης 1.357 841 876 
515.4  Εμπόριο Σιδηρικών, Υδραυλικού και Θερμαντικού Κλιματισμού και Συναφών 

Ειδών 
1.589 2.438 3.177 

ΣΥΝΟΛΟ 6.385 5.878 6.794 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Κόστος Πωληθέντων (προ αποσβέσεων) 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων της Εταιρίας για 
τις χρήσεις 1998-2002  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1998-2002 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Βιομηχανική 3.588 3.592 3.559 3.306 3.301 
Εμπορική 1.062 1.589 1.219 2.136 2.831 
Παροχή Υπηρεσιών 150 60 - - - 
Σύνολο 4.800 5.241 4.778 5.443 6.132 
Μείον: Αποσβέσεις  0 7 245 444 407 
ΣΥΝΟΛΟ  4.799 5.234 4.533 4.999 5.725 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Μικτό Κέρδος 
 
Το μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998 – 2002 παρουσίασε 
διακυμάνσεις και διαμορφώθηκε από € 2.033 χιλ. τη χρήση 1998, σε € 1.851 χιλ. τη χρήση 1999, σε 
€ 1.853 χιλ. τη χρήση 2000, ενώ κατά την περίοδο 2001 – 2002 διαμορφώθηκε από € 880 χιλ. τη 
χρήση 2001 σε € 1.070 χιλ. τη χρήση 2002. Ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών το 
μικτό κέρδος της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998 – 2000 παρουσιάζει διακυμάνσεις και 
διαμορφώθηκε από επίπεδα ανώτερα του 25% κατά τη τριετία 1998-2000 σε επίπεδα του 15% την 
διετία 2001-2002.  
 
Η διακύμανση που παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό 
του μικτού κέρδούς της που εμφανίζει μεγάλες διαφοροποιήσεις κατά την διάρκεια αυτής της 
περιόδου. Με την μείωση του συνολικού όγκου των παραγόμενων προϊόντων, τα Γενικά 
Βιομηχανικά Έξοδα – που σε μεγάλο βαθμό είναι σταθερά- και οι αποσβέσεις κατανέμονται σε 
μικρότερες ποσότητες παραγομένων προϊόντων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες 
διαφοροποιήσεις στο μικτό κέρδος.  
 
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης» 
της Εταιρίας για την περίοδο 1998 – 2002: 
 

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1999 2000 2001 2002 
Ενοίκιο Σκαλωσιάς - - - 3 
Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις 90 21 7 9 
Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους 8 11 7 9 
Ενοίκια Εδαφικών Εκτάσεων - - 1 9 
Ενοίκια Κτιρίων 1 2 3 3 
Μεταφορικά 9 30 22 9 
Σύνολο 107 65 40 42 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Κατά την περίοδο 1998-2002, τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης της Εταιρίας παρουσίασαν 
αυξομειώσεις και διαμορφώθηκαν από € 30 χιλ. τη χρήση 1998 σε € 107 χιλ. τη χρήση 1999 και σε 
€ 65 χιλ.  τη χρήση 2000, ενώ κατά τη διετία 2001 – 2002 παρουσίασαν μείωση και διαμορφώθηκαν 
σε € 40 χιλ. τη χρήση 2001 και σε € 42 χιλ. τη χρήση 2002.  
 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας - Διάθεσης 
 
Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης (προ αποσβέσεων) της Εταιρίας ακολούθησαν 
τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό αυξητική πορεία με εξαίρεση τη χρήση 2001. 
Συγκεκριμένα ανήλθαν από € 1.442 χιλ. το 1998 (ήτοι 21,1% του κύκλου εργασιών) σε € 2.167 χιλ 
(περιλαμβάνονται και τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης ύψους € 12 χιλ.) τη χρήση 2002 (ήτοι 
31,9% του κύκλου εργασιών) γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των Αμοιβών 
Προσωπικού και των Διαφόρων Εξόδων. Ειδικότερα, τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και 
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Διάθεσης κατά τη χρήση 2002 παρουσίασαν αύξηση κατά 47,7% και διαμορφώθηκαν από € 1.459 
χιλ. τη χρήση 2001 σε € 2.155 χιλ τη χρήση 2002 γεγονός που οφείλεται στις κατά 53,7% και 42,9% 
αυξήσεις των Εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης αντίστοιχα. Η αύξηση των Εξόδων Διοίκησης και 
Διάθεσης στη χρήση 2002 αποδίδεται στις προσπάθειες της Διοίκησης για την επάνοδο του Κύκλου 
Εργασιών στα επίπεδα του 1998 μέσω διαφορετικού μίγματος πωλήσεων (εμπορευμάτων και 
προϊόντων).  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης 
της Εταιρίας για τις χρήσεις 2001 - 2002: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 2001 2002 

(ποσά σε χιλ. €)* 
ΕΞΟΔΑ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Αμοιβές Προσωπικού 460 491 951 777 681 1.459 
Αμοιβές Τρίτων 49 36 85 64 46 110 
Παροχές Τρίτων  62 213 275 61 218 278 
Φόροι – Τέλη 9 9 18 6 14 20 
Διάφορα Έξοδα (ταξίδια, 
διαφημίσεις, εκθέσεις κλπ.) 55 75 129 69 219 288 
Προβλέψεις Εκμ/σεως*  0 0 0 0 0 0 
Σύνολο (προ 
αποσβέσεων) 636 823 1.459 977 1.178 2.155 
Πλέον: Αποσβέσεις 9 9 18 1 22 24 
ΣΥΝΟΛΟ 645 832 1.477 978 1.200 2.178 

 
Λειτουργικό Αποτέλεσμα 
 
Το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρίας κατά την υπό εξέταση περίοδο βαίνει μειούμενο και 
διαμορφώθηκε από € 622 χιλ. τη χρήση 1998 σε € 288 χιλ. τη χρήση 1999, σε € 9 χιλ. τη χρήση 
2000, σε € (539) χιλ. τη χρήση 2001 και σε € (1.055) χιλ. τη χρήση 2002. 
 
Κέρδη από Πωλήσεις Συμμετοχών – Χρεογράφων 
 
Κατά τη χρήση 2000, τα κέρδη της Εταιρίας από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 
διαμορφώθηκαν σε € 1.134 χιλ., ενώ τη χρήση 2001, τα κέρδη από την πώληση συμμετοχών και 
χρεογράφων διαμορφώθηκαν σε € 173 χιλ.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των κερδών της Εταιρίας από την πώληση 
Συμμετοχών και Χρεογράφων κατά τις χρήσεις 2000 και 2001: 
 

  ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

(ποσά σε €) ΤΕΜΑΧΙΑ / 
ΜΕΡΙΔΙΑ 

ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΑ / 

ΜΕΡΙΔΙΑ 
ΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΗ  

Συμμετοχές 
1999                                                                                                      2000 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 24.000 3,15 75.569 24.000 47,96 1.150.230 1.074.662 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 43.875 2,93 128.760 43.875 4,84 212.455 83.695 
Σύνολο  204.329 1.362.685 1.158.357 
Μείον: Συμψηφισμός με Λ/σμό «Ζημιά 
από Πώληση Χρεογράφων» - - - - - - (24.399) 

Σύνολο - - 204.329 1.362.685 1.133.958 
2000                                                                                                    2001 

ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 43.875 2,93 128.760 43.875 7,24 317.908,66 189.148,57 
Μείον: Φόρος Μεταβίβασης μετοχών   (15.895,44) 
Σύνολο  128.760,09 317.908,66 173.253,13 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Έσοδα Χρεογράφων  
 
Κατά την χρήση 1999 τα Έσοδα από Χρεόγραφα διαμορφώθηκαν σε € 12 χιλ., ενώ κατά τις χρήσεις 
2000 και 2001 τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 202 χιλ. και € 21 χιλ. αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα 
έσοδα χρεογράφων προέρχονται κυρίως από καταθέσεις REPOS. 
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Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα – Έξοδα 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων της 
Εταιρίας για τις χρήσεις 1998 - 2002: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ* 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα:      
Πιστωτικές Συναλλαγματικές Διαφορές** 42 30 14 4 - 
Πιστωτικές Συναλλαγματικές Διαφορές από Μετατροπή - - - - 1 
Λοιπά - - - - 1 
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 42 30 14 4 3 
Έκτακτα Κέρδη      
Κέρδη από Εκποίηση Μεταφορικών Μέσων - 1 - - - 
Έκτακτα Κέρδη - 1 - - - 
Λοιπά Έσοδα προηγουμένων Χρήσεων - 2 1 - - 
Διαφορά αποτίμησης προηγ. Χρήσεων  - - - 5 - 
Απόσβεση υποχρεώσεων Ζυγός - - 14 - - 
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων - 2 15 5 - 
ΣΥΝΟΛΟ 42 33 29 10 3 
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα:      
Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις 2 - - - - 
Ταμείο Μετάλλου  33 40 57 12 - 
Συναλλαγματικές Διαφορές 64 19 68 22 1 
STOLLACK 17 - - - - 
Λοιπά 1 1 - - 2 
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 119 60 125 34 3 
Έκτακτες Ζημίες      
Ζημιές από Εκποίηση Μεταφορικών Μέσων 13 3 - - - 
Ζημιές από Εκποίηση Μηχανημάτων Τεχν Εγκα - 1 - - - 
Ζημιές από Εκποίηση Επίπλων και Λοιπά - - 4 - - 
Ζημιές από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 1 - - - - 
Λοιπές Ζημιές - - 0 - - 
Έκτακτες Ζημίες 15 3 5 - - 
Έξοδα προηγουμένων Χρήσεων      
Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων  - 3 - - - 
Παρακρατηθέντος Φόρος Εισοδήματος  - 3 - - - 
Ενοίκια  24 - - - - 
Λοιπά Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων 1 4 9 1 5 
Αποζημιώσεις  - 31 - 11 - 
ΟΤΕ ΔΕΗ  - 7 - 1 - 
Αποτίμηση δανείου σε ξένο νόμισμα  - - 204 - - 
Απόσβεση Μετοχών Ζυγός - - 85 - - 
Απόσβεση Μετοχών Πανοτεχ - - 15 - - 
Απόσβεση Απαιτήσεων κατά Ζυγού - - 23 - - 
Προμήθειες - - - 17 - 
Διαφημίσεις Προηγούμενης Χρήσης  - - - 1 - 
Συνδρομή ΣΕΒ έτους 2000 - - - 3 - 
Έξοδα προηγουμένων Χρήσεων 25 48 337 33 5 
ΣΥΝΟΛΟ  158 112 466 68 8 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (116) (79) (438) (58) (5) 
Προβλέψεις για Εκτάκτους Κινδύνους 0 0 0 0 30 
Σύνολο Εκτάκτων Αποτελεσμάτων (116) (79) (438) (58) (35) 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας για την χρήση 
2002, αναφέρεται ότι στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, πέραν του ενός 
έτους, συνολικού ποσού € 300.000 περίπου, για τις οποίες  έχει σχηματισθεί πρόβλεψη  ποσού € 
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60.000, η οποία δεν επαρκεί να  καλύψει  την  πιθανή  ζημία  που θα προκύψει αν δεν εισπραχθούν 
στο σύνολό τους  αυτές  οι απαιτήσεις. 
 
Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 
 
Κατά την περίοδο 1998 – 2000, οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα της Εταιρίας παρουσίασαν 
μείωση και διαμορφώθηκαν από € 768 χιλ. τη χρήση 1998, σε € 839 χιλ. τη χρήση 1999 και σε € 
188 χιλ. τη χρήση 2000, ενώ κατά την διετία 2001 – 2002 παρουσίασαν συνεχή μείωση και 
διαμορφώθηκαν από € 205 χιλ. τη χρήση 2001 σε € 172 χιλ. τη χρήση 2002.  
 
Η μείωση των χρεωστικών τόκων που παρουσιάστηκε τη χρήση 2000 οφείλεται στην μείωση του 
τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας. Ειδικότερα, με την από 12.07.99 απόφαση της Β΄ 
Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας κατά το ποσό των € 8.744 χιλ εκ των οποίων ποσό € 4.402 χιλ. διατέθηκε για την μείωση 
του τραπεζικού της δανεισμού.  
 
Αποσβέσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατανομή των αποσβέσεων στα λειτουργικά έξοδα της 
Εταιρίας κατά την πενταετία 1998 - 2002: 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998-2002 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2003 
Κόστος Πωληθέντων 0 7 245 444 407 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 0 3 4 9 1 
Έξοδα Διάθεσης 1 8 5 9 22 
Σύνολο Αποσβέσεων Κατανεμηθέντων στο Λειτουργικό 
Κόστος  

2 17 254 462 431 

Αποσβέσεις Μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος - 235 477 0 351 
ΣΥΝΟΛΟ 2 252 731 462 782 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Οι αποσβέσεις της Εταιρίας αφορούν κυρίως σε αποσβέσεις κτιρίων και σε αποσβέσεις των 
επίπλων – εξοπλισμού των καταστημάτων της.. 
  
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας της χρήσης 1998 
σημειώνεται «ότι από την χρήση 1992 δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις στις ενσώματες 
ακινητοποιήσεις. Οι αναλογούσες στη κλειόμενη χρήση αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των € 
587 χιλ. εκ των οποίων € 103 χιλ. περίπου θα είχαν  προσαυξήσει την αξία των αποθεμάτων».  
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας για τη χρήση 
2000, σημειώνεται ότι με βάση το Ν.2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και 
κτιρίων με € 1.241 χιλ. και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το αποθεματικό 
"επιχορηγήσεως επενδύσεων πάγιου ενεργητικού" με € 623 χιλ. και € 7 χιλ. αντίστοιχα. Η 
προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω αναπροσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και υπόλοιπο 
υπεραξίας € 143 χιλ. που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 1996, 
συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. 
 
Κέρδη προ Φόρων 
 
Κατά την περίοδο 1998 – 2002 (με εξαίρεση τη χρήση 2000), η Εταιρία είναι ζημιογόνα. Ειδικότερα, 
για την χρήση 1998 οι ζημιές προ φόρων προ φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 250 χιλ., 
και τη χρήση 1999 οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 847 χιλ. Κατά τη χρήση 2000, τα 
κέρδη προ φόρων της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 8 χιλ. ενώ κατά τη διετία 2001 και 2002 η 
Εταιρία παρουσίασε ζημιές προ φόρων ποσού € 1.063 χιλ. και ποσού € 2.039 χιλ. αντίστοιχα. Η 
εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα, αφενός της σημαντικής αύξησης των εξόδων διοικητικής λειτουργίας 
και διάθεσης, τα οποία από € 1.442 χιλ. το 1998 (ήτοι 21,1% του κύκλου εργασιών) σε € 2.167χιλ τη 
χρήση 2002 (ήτοι 31,9% του κύκλου εργασιών) γεγονός που επηρέασε αρνητικά το λειτουργικό 
αποτέλεσμα της Εταιρίας (από € 622 χιλ. τη χρήση 1998 διαμορφώθηκε σε € (1.055) χιλ. τη χρήση 
2002) και αφετέρου στις σημαντικές αποσβέσεις που διενήργησε η Εταιρία ιδίως κατά τις χρήσεις 
2001 και 2002. 
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7.3 Χρηματοοικονομικές Δαπάνες 
 
Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε η Εταιρία κατά την 
περίοδο 1998 – 2002, παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Τόκοι Μακροπρόθεσμων Δανείων 23 27 - 1 - 
Τόκοι Βραχυπρόθεσμων Δανείων 603 591 59 81 164 
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα 90 221 129 122 8 
Σύνολα 717 839 188 205 172 
Τόκοι Προνομιούχων Μετοχών  51 - - - - 
Σύνολα  768 839 188 205 172 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Η μείωση των χρεωστικών τόκων που παρουσιάστηκε τη χρήση 2000 οφείλεται στην μείωση του 
τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας. Ειδικότερα, με την από 12.07.99 απόφαση της Β΄ 
Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας κατά το ποσό των € 8.744 χιλ εκ των οποίων ποσό € 4.402 χιλ. διατέθηκε για την μείωση 
του τραπεζικού της δανεισμού.   
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7.4 Διάθεση των προ Αποσβέσεων Κερδών 
 
Η διάθεση των προ αποσβέσεων κερδών της Εταιρίας την περίοδο 1998 - 2002 παρατίθεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
1998 - 2002 

% 

Kέρδη προ Φόρων και Aποσβέσεων (248) (588) 739 (601) (1.257) (1.955) 162,8% 
Υπεραξία Χρήσεων 1996 και 2000 (Ν. 
2065/1992) - - 754 - - 754 (62,8%) 
ΣΥΝΟΛΟ (248) (588) 1.493 (601) (1.257) (1.201) 100,0% 
Διατέθηκαν ως ακολούθως:        
Σύνολο Aποσβέσεων 2 252 731 462 782 2.229 (185,7%) 
Tακτικό Aποθεματικό - - - - - - 0,0% 
Έκτακτα & Ειδικά Αποθεματικά - - - - - - 0,0% 
Αφορολόγητο Αποθεματικό - - - - - - 0,0% 
Λοιπά Aποθεματικά - - - - - - 0,0% 
Φόροι Χρήσης 7 6 42 7 7 69 (5,7%) 
Φόροι Αποθεματικών προς Διάθεση - - - - - - 0,0% 
Διαφορές φορολογικού Ελέγχου 
προηγούμενων Χρήσεων - - - - - - 0,0% 
Mερίσματα - - - - - - 0,0% 
Aμοιβές Mελών Δ.Σ. - - - - - - 0,0% 
Yπόλοιπο Kερδών εις Nέον (256) (847) 720 (1.070) (2.046) (3.499) 291,4% 
ΣYNOΛO (248) (588) 1.493 (601) (1.257) (1.201) 100,0% 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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7.5 Ανάλυση Οικονομικής Κατάστασης 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία του ισολογισμού της Εταιρίας για την 
περίοδο 1998 – 2002: 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998-2002 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999** 2000** 2001 2002 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Έξοδα Εγκατάστασης 5.396 5.780 5.812 2.155 1.589 
Μείον: Συσσωρευμένες Aποσβέσεις 849 1.084 1.084 971 179 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 4.547 4.696 4.728 1.185 1.410 
Aσώματες Aκινητοποιήσεις (αξία κτήσης) 1.248 1.262 1.265 381 289 
Μείον: Συσσωρευμένες Aποσβέσεις 111 111 111 92 36 
Aναπόσβεστες Aσώματες Aκινητοποιήσεις  (αξία κτήσης) 1.137 1.151 1.155 289 253 
Eνσώματες Aκινητοποιήσεις 9.453 9.704 10.981 11.829 13.101 
Μείον: Συσσωρευμένες Aποσβέσεις 3.324 3.204 4.558 5.019 5.765 
Aναπόσβεστες Eνσώματες Aκινητοποιήσεις 6.129 6.499 6.423 6.809 7.336 
Σύνολο Ακινητοποιήσεων 7.266 7.650 7.577 7.098 7.589 
Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 176 433 129 587 539 
Λοιπές Mακροπρόθεσμες Aπαιτήσεις 22 23 25 25 27 
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 7.463 8.106 7.731 7.710 8.155 
Aποθέματα 3.293 3.305 3.923 3.039 2.821 
Πελάτες 901 917 926 1.002 883 
Γραμμάτια Εισπρακτέα - Επιταγές Εισπρακτέες 2.371 2.383 2.456 1.513 1.351 
Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά Συνδεμένων Επιχειρήσεων 23 23 - - - 
Χρεώστες Διάφοροι 137 126 225 152 154 
Λοιπές Aπαιτήσεις 317 379 385 120 95 
Xρεόγραφα 0 0 0 0 0 
Διαθέσιμα  151 4.857 2.016 191 122 
Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού 7.193 11.989 9.932 6.018 5.427 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 124 118 84 7 10 
Σύνολο Ενεργητικού 19.328 24.910 22.475 14.920 15.002 
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 144 108 103 60 37 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ      
Mετοχικό Kεφάλαιο 7.287 16.030 16.030 16.030 15.890 
     Κοινές Μετοχές 6.447 14.184 14.184 14.184 14.060 
     Προνομιούχες Μετοχές 839 1.846 1.846 1.846 1.830 
Διαφορά από Έκδοση υπέρ το Άρτιο 2.232 2.232 2.232 2.232 2.232 
Διαφορές Αναπροσαρμογής -Eπιχορηγήσεις Eπενδύσεων 876 876 739 739 1.987 
Aποθεματικά (τακτικό- ειδικά-έκτακτα-αφορολ.) 552 552 552 552 552 
Αποτελέσματα εις Νέον (364) (1.211) (490) (8.306) (10.692) 
Ποσά Προοριζόμενα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - - - - - 
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 10.582 18.480 19.064 11.248 9.969 
Προβλέψεις 10 2 1 0 40 
Mακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών 69 - - - - 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 587 - - - - 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Yποχρεώσεων 656 - - - - 
Προμηθευτές  481 267 495 432 572 
Επιταγές - Γραμμάτια Πληρωτέα  1.324 997 758 784 836 
Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 3.390 145 723 1.248 1.788 
Προκαταβολές Πελατών 558 763 800 496 1.133 
Yποχρεώσεις από Φόρους - Tέλη & Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 456 383 356 419 321 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση - - - - - 
Mερίσματα Πληρωτέα 17 16 5 4 4 
Πιστωτές Διάφοροι 1.821 3.799 220 267 296 
Σύνολο Bραχυπρόθεσμων Yποχρεώσεων 8.046 6.370 3.357 3.651 4.949 
Σύνολο Yποχρεώσεων 8.702 6.370 3.357 3.651 4.949 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 33 58 53 20 44 
Σύνολο Παθητικού 19.328 24.910 22.475 14.920 15.002 
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 144 108 103 60 37 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
** Σύμφωνα με το προσάρτημα του ισολογισμού της 31.12.2000, τα κονδύλια της χρήσης 1999 έχουν αναπροσαρμοστεί προκειμένου να είναι 
συγκρίσιμα με τα κονδύλια της χρήση 2000. Συγκεκριμένα από το λογαριασμό Παθητικού Γ ΙΙ ii α μετεφέρθη το ποσό των € 49,04 χιλ. (που 
αφορά χρεωστικά υπόλοιπα) στον λογαριασμό του Ενεργητικού ΔΙΙ ii. Σύμφωνα με το προσάρτημα της χρήσης 2001, επί των κονδυλίων της 
χρήσης 2000 έγιναν οι εξής αναμορφώσεις κονδυλίων για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης 2001. 
Ειδικότερα, έγιναν οι εξής αναμορφώσεις:  
1. Α) Ενεργητικό  
Β) Έξοδα Εγκατάστασης: έγινε συνένωση των παραγράφων 4. Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης και 4α έξοδα μετεγκατάστασης και 
αναδιοργάνωσης στο 4 Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως.   
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2 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
ΙΙ. Απαιτήσεις α) 3 Γραμμάτια Εισπρακτέα: Δεν υπάρχει ανάλυση των Γραμματίων Εισπρακτέων στο «Χαρτοφυλάκιο» και στις «Τράπεζες σε 
εγγύηση» 
Β) 3 α Επιταγές Εισπρακτέες: Έγινε ανάλυση του κονδυλίου ως εξής: Στο Χαρτοφυλάκιο € 1.736.382,03, Σε τράπεζες σε εγγύηση € 
274.198,46, Σε καθυστέρηση € 373.499,95  
3) Τα κονδύλια της χρήσης 2000 έχουν αναπροσαρμοστεί προκειμένου να είναι συγκρίσιμα με τα κονδύλια της χρήσης 2001. Συγκεκριμένα 
από τον λογαριασμό Ενεργητικού Δ.ΙΙ12 (Λογ. Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων) μετεφέρθη το ποσό των € 5.920,18 (που αφορά 
πιστωτικά υπόλοιπα) στον λογαριασμό του Παθητικού Γ.ΙΙ.11 α (Πιστωτές Διάφοροι) 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Έξοδα Εγκατάστασης  
 
Τα Έξοδα Εγκατάστασης αποτελούνται από τους εξής λογαριασμούς: «Έξοδα Ίδρυσης και Πρώτης 
Εγκατάστασης», «Συναλλαγματικές διαφορές Δανείων για Κτήση Πάγιων Στοιχείων», «Τόκοι 
Κατασκευαστικής περιόδου» και «Λοιπά Έξοδα». 
 
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται συνοπτικά η εξέλιξη του υπολοίπου του λογαριασμού «Έξοδα 
Εγκατάστασης» κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 - 2002. 
 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης Εγκατ/σεως 30 30 30 - - 
Μείον: Αποσβέσεις 8 8 8 - - 
Συναλλαγματικές Διαφορές Δανείων για Κτήση Πάγιων Στοιχείων 14 14 14 - - 
Μείον: Αποσβέσεις 7 7 7 - - 
Τόκοι Δανείων Κατασκευαστικής Περιόδου 1.644 1.726 1.726 464 119 
Μείον: Αποσβέσεις 264 346 346 316 - 
Λοιπά Έξοδα Εγκαταστάσεως 3.708 4.009 4.042 1.692 1.470 
Μείον: Αποσβέσεις 570 723 723 655 179 
Αναπόσβεστη Αξία 4.547 4.696 4.728 1.185 1.410 
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται συνοπτικά η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Λοιπά 
Έξοδα Εγκατάστασης» (σε αξίες κτήσης) κατά την 31.12.2002: 
 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου 182 
Προγράμματα Η/Υ 27 
Έξοδα Προετοιμασίας Μηχ/κων Εφαρμογών 230 
Πληροφοριακό Σύστημα Ανάπτυξης Καταστημάτων  16 
Έξοδα Προώθησης Προϊόντων 153 
Έξοδα ΙSO 9002 4 
Έξοδα μετεγκατάστασης Γραφείων Πειραιώς 254 8 
Έξοδα μετεγκατάστασης Αποθήκης Πειραιώς 254 4 
Eξοδα για CE 5 
Έξοδα ΙSO 9001 NEOVENT 6 
Έξοδα Μετεγκατάστασης Αθήνα – Βόλος 136 
Κατασκευή Νέου Προγράμματος Μετοχολογίου 261 
Έξοδα μετεγκατάστασης Αθήνα – Βόλος 440 
ΣΥΝΟΛΟ 1.470 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Σύμφωνα με το προσάρτημα της χρήσης 2002 σημειώνεται ότι εν όψει της εφαρμογής των διεθνών 
λογιστικών Προτύπων αρχής γενομένης με την σύνταξη του Ισολογισμού 31.12.2003, μετά από 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην κλειόμενη Χρήση (2002), πραγματοποιήθηκαν 
οι παρακάτω διορθώσεις και ανακατατάξεις των λογαριασμών του ισολογισμού. 
1. Στα «Έξοδα εγκαταστάσεως» μεταφέρθηκε το ποσό των 562.850,52€ που είχε περιληφθεί 
στην προηγούμενη Χρήση (2001) στα «Αποθέματα» και 
2. Από το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο των «Εξόδων Εγκαταστάσεως», διαγράφηκε το 
ποσό των € 340.000, το οποίο μεταφέρθηκε απευθείας στον λογαριασμό «Υπόλοιπο Ζημιών» των 
Ιδίων Κεφαλαίων και όχι μέσω του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης». 
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Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας της περιόδου 
1.1-30.9.2003, επί των “Δαπανών Πολυετούς Αποσβέσεως” δεν έχουν λογισθεί αποσβέσεις 
συνολικού ποσού € 240.000 περίπου, με συνέπεια τα αποτελέσματα της περιόδου και τα ίδια 
κεφάλαια να απεικονίζονται ισόποσα βελτιωμένα. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 
χρήσης δεν είχαν λογισθεί οι αναλογούσες αποσβέσεις, αλλά όμως αυτές στο τέλος της 
προηγούμενης χρήσεως (31/12/2002) μεταφέρθηκαν απευθείας στα Ίδια  Κεφάλαια. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού - λογιστικού ελέγχου σημειώνονται τα κάτωθι:  
 

• Ως την 31.12.2000 δε λογιστικοποιήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού € 4.350.000,00 
περίπου. Κατά το ποσό αυτό επιβαρύνεται αρνητικά η καθαρή λογιστική θέση της Εταιρίας 
της 31.12.2000. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 246.800,00 περίπου, 
με ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική 
θέση της 31.12.2001. 

 
• Στη χρήση 2002 δε λογιστικοποιήθηκαν αποσβέσεις ποσού € 245.500,00 περίπου. Το 

ποσό αυτό επιδρά αρνητικά στα αποτελέσματα της χρήσης 2002 και στην καθαρή λογιστική 
θέση της 31.12.2002. 

 
• Στη χρήση 2001 μεταφέρθηκε (διαγράφηκε) αναπόσβεστο ποσό «Εξόδων Εγκατάστασης» 

€ 3.645.226,96 απευθείας στο κονδύλι του παθητικού «Υπόλοιπο Ζημιών» (χωρίς να 
επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της χρήσης, δεδομένου ότι αφορούσαν προηγούμενες 
χρήσεις). Κατά το ποσό αυτό θα πρέπει να αναμορφωθεί θετικά η καθαρή λογιστική θέση 
της 31.12.2001, δεδομένου ότι οι αρνητικές αναμορφώσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει σε 
προηγούμενες χρήσεις (πριν τη χρήση 2001) μέσω των αποσβέσεων. 

 
• Στη χρήση 2002 μεταφέρθηκε (διαγράφηκε) αναπόσβεστο ποσό «Εξόδων Εγκατάστασης» 

€ 340.000,00 απευθείας στο κονδύλι του παθητικού «Υπόλοιπο Ζημιών» (χωρίς να 
επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της χρήσης, δεδομένου ότι αφορούσαν προηγούμενες 
χρήσεις). Κατά το ποσό αυτό θα πρέπει να αναμορφωθεί θετικά η καθαρή λογιστική θέση 
της 31.12.2002, δεδομένου ότι οι αρνητικές αναμορφώσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει σε 
προηγούμενες χρήσεις (πριν τη χρήση 2001) μέσω των αποσβέσεων. 

 
 
Ασώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς «Έξοδα Έρευνας 
και Ανάπτυξης» και «Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ασώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρίας για τις 
χρήσεις 1998-2002: 
 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως 1.244 1.258 1.261 381 289 
Μείον: Αποσβέσεις 108 108 108 92 36 
Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας 4 4 4 - - 
Μείον: Αποσβέσεις 3 3 3 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.137 1.151 1.155 289 253 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού - λογιστικού ελέγχου σημειώνονται τα κάτωθι:  

• Ως την 31.12.2000 δε λογιστικοποιήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού € 1.096.000,00 
περίπου. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 53.000,00 περίπου, με 
ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης 31.12.2001. 

• Στη χρήση 2001 μεταφέρθηκε (διαγράφηκε) αναπόσβεστο ποσό «Ασώματων 
Ακινητοποιήσεων» € 1.372.727,63 απευθείας στο κονδύλι του παθητικού «Υπόλοιπο Ζημιών» 
(χωρίς να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της χρήσης, δεδομένου ότι αφορούσαν προηγούμενες 
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χρήσεις). Από το παραπάνω αυτό ποσό,  ποσό € 1.096.000,00 αφορά τις μη διενεργηθείσες 
αποσβέσεις μέχρι και την χρήση 2000 ενώ το υπόλοιπο ποσό € 276.727,63 αφορά την διαγραφή 
λοιπών κονδυλίων των ασωμάτων ακινητοποιήσεων τα οποία θα έπρεπε να είχαν επιβαρύνει εξ΄ 
ολοκλήρου τα έξοδα της χρήσης που είχαν σχηματιστεί και όχι να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. 

 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» της Εταιρίας κατά την 
31.12 των χρήσεων 1998 – 2002 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Γήπεδα-Oικόπεδα 1.134 1.134 1.587 1.587 1.587 
Μείον:Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων - - - - - 
Κτίρια και τεχνικά έργα 3.515 3.542 4.333 4.341 5.539 
Μείον Αποσβέσεις 2.173 2.174 2.942 3.036 3.161 
Μηχαν. Εγκατ. και λοιπός τεχν.εξοπλισμός 4.541 4.791 4.811 5.626 5.638 
Μείον Αποσβέσεις 1.034 936 1.492 1.842 2.440 
Μεταφορικά μέσα 57 20 20 20 20 
Μείον Αποσβέσεις 30 3 6 6 8 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 206 218 230 254 317 
Μείον Αποσβέσεις 88 92 119 135 155 
Ακινητοποιήσεις  υπό εκτέλεση και προκαταβολές - - - - - 
Μείον: Αποσβέσεις - - - - - 
Ενσώματες Ακινητoποιήσεις Σύνολο 9.453 9.704 10.981 11.829 13.101 
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 3.324 3.204 4.558 5.019 5.765 
Αναπόσβεστη Αξία Ενσώματων Ακινητoποιησεων  6.129 6.499 6.423 6.809 7.336 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Κατά την περίοδο 1998 – 2002, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» (σε 
αξίες κτήσεως) παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 9% και διαμορφώθηκε από € 9.453 χιλ.  
την 31.12.1998 σε € 13.101 χιλ. την 31.12.002. 
 
Στο πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 1998, αναφέρεται ότι από 
τη χρήση 1992 δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις. Οι αναλογούσες 
στη κλειόμενη χρήση (1998) αποσβέσεις ανέρχονται στο ποσό των € 587 χιλ. περίπου εκ των 
οποίων € 103 χιλ. περίπου θα είχαν προσαυξήσει την αξία των αποθεμάτων. 
 
Στο πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2000, αναφέρεται ότι με 
βάση το Ν.2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων με € 1.241 χιλ. και 
οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το αποθεματικό "Επιχορηγήσεως Επενδύσεων Πάγιου 
Ενεργητικού" με € 623 χιλ. και € 7 χιλ. αντίστοιχα. Η προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω 
αναπροσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και υπόλοιπο υπεραξίας € 143 χιλ που προέκυψε από ανάλογη 
αναπροσαρμογή στη χρήση 1996, συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. 
Επίσης αναφέρεται ότι η Εταιρία στη χρήση 2000 σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρήσεις 
διενέργησε αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 477 χιλ. 
μέρος του οποίου € 731 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως.  
 
Στο πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2001, αναφέρεται ότι «οι 
αποσβέσεις χρήσεως, τις οποίες λόγισε η Εταιρία επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων ανέρχονται 
σε € 462 χιλ. Κατά την εκτίμησή μας οι αποσβέσεις χρήσεως έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες κατά € 
352 χιλ. περίπου». 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενήργησε τον 
έκτακτο οικονομικό – λογιστικό των χρήσεων 2001-2002 σημειώνονται τα κάτωθι:  

• Ως την 31.12.2000 δε λογιστικοποιήθηκαν αποσβέσεις συνολικού ποσού € 1.570.000,00 
περίπου. Κατά το ποσό αυτό επιβαρύνεται αρνητικά η καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2000. 

• Στη χρήση 2001 λογιστικοποιήθηκαν λιγότερες αποσβέσεις ποσού € 25.600,00 περίπου, με 
ισόποση αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της χρήσης και στην καθαρή λογιστική θέση της 
31.12.2001. 
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• Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4 σημείωση του Ισολογισμού της χρήσης 2002, κατά την 
31.12.2002 πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3091/2002, 
αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων στην 
αντικειμενική τους αξία. Η υπεραξία που προέκυψε ποσού € 1.155 χιλ. μεταφέρθηκε στο κονδύλι 
των ιδίων κεφαλαίων «διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» 
μειωμένη κατά το ποσό των € 47 χιλ. που αφορά ζημιά από αποτίμηση συμμετοχών. Το ποσό € 
1.155 χιλ. προκύπτει ως εξής: 

  
  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΠΠοοσσόό  ((πποοσσάά  σσεε  χχιιλλ..  €€))  
Αντικειμενική αξία 31.12.2002 1.839 
ΜΜεείίοονν  ΑΑννααππόόσσββεεσσττηη  ααξξίίαα  3311//1122//22000022  (684) 
ΣΥΝΟΛΟ  1.155 

  
Το ποσό της αντικειμενικής αξίας βάση των ειδικών εντύπων προσδιορισμού αναλύεται ως εξής : 

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ΠΠοοσσόό  ((πποοσσάά  σσεε  χχιιλλ..  €€))**  
Αντικειμενική αξία Βιομηχανοστασίου 1.375 
Αντικειμενική αξία Αποθήκης ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ 177 
Αντικειμενική αξία επέκτασης αποθήκης ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 29/2/96) 150 
Αντικειμενική αξία επέκτασης αποθήκης ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ(ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 17/3/97) 136 
ΣΥΝΟΛΟ 1.839 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Σύμφωνα με τα σχετικά πιστοποιητικά του υποθηκοφυλακείου Βόλου (πόλη στην οποία βρίσκεται 
το βιομηχανοστάσιο της Εταιρίας) της 5.11.2003, τα ακίνητα της Εταιρίας: 

Ø δεν έχουν μεταγραφεί 

Ø δεν υφίστανται επ’ αυτών υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και κατασχέσεις 

Ø δεν υπάρχει κάποια αγωγή σχετική με τα ακίνητα. 
  
Σύμφωνα με το υπ΄αριθμό 233/7.11.2003 πρακτικό ΔΣ αποφασίστηκε η παροχή προσημείωσης 
υποθήκης μέχρι του ποσού των € 1.920.000 υπέρ τραπέζης για ασφάλεια δανείων προς την 
Εταιρία των οποίων την 30.09.2003 ανέρχονταν σε ποσό € 1.457.627 και την 7.11.2003 σε € 
1.437.476. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των ενσώματων ακινητοποιήσεων αφορά σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
(ιδιόκτητα καταστήματα - αποθήκες της Εταιρίας και βελτιώσεις των ενοικιασμένων) και σε 
μηχανήματα. 
 
Συμμετοχές  
 
Το υπόλοιπο του Λογαριασμού «Συμμετοχές» κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002, 
παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 176 χιλ. την 31.12.1998, σε € 433 χιλ. την 
31.12.1999, σε € 129 χιλ. την 31.12.2000, σε € 587 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 539 χιλ. την 
31.12.2002.  
 
Οι συμμετοχές της Εταιρίας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την 31.12.2002 είναι οι ακόλουθες: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
(ποσά σε €) 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
(ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(ΠΑΡ.6ΑΡΘΡΟ

43) Ν. 
2190/1920 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  2.141.461,78 24,90% 539.481,57 586.940,57 539.481,57 47.459 
Σύνολο   539.481,57 586.940,57 539.481,57 47.459 

 
Σύμφωνα με την παρατήρηση 4 του ισολογισμού της Εταιρίας της χρήσης 2002 σημειώνεται ότι 
στην κλειόμενη χρήση πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002, 
αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των Ιδιοχρησιμοποιούμενων  κτιρίων  στην αντικειμενική 
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τους αξία. Η Υπεραξία που προέκυψε ύψους € 1.155 χιλ. η οποία δεν αντανακλά την αποτίμηση σε 
τρέχουσες αξίες, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό των Ιδίων κεφαλαίων «Διαφορές από 
αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» μειωμένη κατά το ποσό € 47.459 που 
αφορά  ζημία  από αποτίμηση συμμετοχών. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενήργησε τον 
έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2001 –2002 σημειώνονται τα ακόλουθα:  
 
Οι “Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις”, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ν.2190/1920/άρ.43/παρ.6 αποτιμούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής 
κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους. Για τις ανώνυμες εταιρίες οι οποίες δεν είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο η τρέχουσα τιμή θεωρείται η εσωτερική λογιστική αξία των συμμετοχών όπως 
προκύπτει από τον τελευταίο νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό τους.  
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, η Εταιρία δεν σχημάτισε 
πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών με βάση τον ΚΝ 2190/1920 ύψους € 89 χιλ. για την χρήση 
2001 και € 6 χιλ. για την χρήση 2002.  
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου σημειώνεται ότι 
στην χρήση 2001, η Εταιρία είχε εκτός από την συμμετοχή της στην παραπάνω εταιρία και 
συμμετοχή στην εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ» ποσού € 129 χιλ. Η Εταιρία στις 21.9.2001 
και σύμφωνα με τα ιδιωτικά συμφωνητικά πούλησε τις παραπάνω μετοχές στην κ. Σιγάλου Βασιλική 
και στην εταιρία ΕΝΩΣΙΣ (μέτοχος της Βιοσώλ) στην οποία συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο 
ο κ. Σβορώνος Αντώνιος (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΟΣΩΛ.) και ο κ. Σβορώνος 
Διονύσιος (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΟΣΩΛ). Από την παραπάνω πώληση 
μετοχών προέκυψε ένα κέρδος ποσού € 189 χιλ. Η απαίτηση από την εταιρία ΕΝΩΣΙΣ ανερχόταν 
στο ποσό € 171 χιλ. και η οποία έκλεισε ταμειακά.  
 
Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, η 
Εταιρία είχε υποχρέωση ενοποίησης μέχρι και τη χρήση 2001 με την εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 
καθώς στη συνέχεια η διοίκηση της Εταιρία άλλαξε και δεν συντρέχει λόγος ενοποίησης με το 
παρόν ποσοστό συμμετοχής. Έτσι, δεν συντάχθηκαν ενοποιημένοι ισολογισμοί για την χρήση 2002.  
 
Λοιπές Mακροπρόθεσμες Aπαιτήσεις 
Ο λογαριασμός «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις» την 31.12.2002, ποσού ύψους € 27 χιλ. 
αφορά σε εγγυήσεις ΔΕΗ, ενοικίων κ.α.  
 
Αποθέματα 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποθέματα» της Εταιρίας 
παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 3.293 χιλ. την 31.12.1998, σε € 3.305 χιλ. την 
31.12.1999, σε € 3.923 χιλ. την 31.12.2000, σε € 3.039 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 2.821 χιλ. την 
31.12.2002. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Αποθέματα» 
κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
Eμπορεύματα 339 343 418 501 715
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή. Υποπροϊόντα  και 
Υπολείμματα 717 841 938 1.038 1.247
Παραγωγή σε εξέλιξη 1.659 1.647 1.871 959 362
Πρώτες και  βοηθητικές ύλες Αναλώσιμα υλικά 
Ανταλλακτικά και  είδη συσκευασίας 568 472 681 515 487
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 10 2 14 26 9
ΣΥΝΟΛΟ 3.293 3.305 3.923 3.039 2.821

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενήργησε τον έλεγχο 
των χρήσεων 2001 και 2002 σημειώνονται τα κάτωθι:  
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Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κα) 
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και την κατά το τέλος της 
χρήσης τρέχουσα τιμή αγοράς τους.  
 
Τα από παραγωγή προερχόμενα αποθέματα εκτός από τα υπολείμματα και τα υποπροϊόντα 
αποτιμήθηκαν στην κατ΄ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του και 
του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους αναπαραγωγή τους. Η χαμηλότερη αυτή τιμή ήταν 
χαμηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους  . 
 
Τα υποπροϊόντα αποτιμήθηκαν στην πιθανή τιμή πώληση τους μειωμένη με τα προβλεπόμενα 
έξοδα πωλήσεως. 
Η μέση τιμή κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίστηκε με την μέθοδο της μέσης μηνιαίας τιμής. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου προέκυψαν ακίνητα 
αποθέματα ποσού € 80.382,44 και ως εκ τούτου η Εταιρία έπρεπε να είχε διενεργήσει πρόβλεψη 
για ζημίες που θα προκύψουν από την εκποίηση των ανωτέρω αποθεμάτων λόγω απαξίωσης τους, 
συνολικού ποσού € 80.382,44.  
 
Πελάτες 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» της Εταιρίας παρουσίασε 
αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 901 χιλ. την 31.12.1998, σε € 917 χιλ. την 31.12.1999, σε € 
926 χιλ. την 31.12.2000, σε € 1.002 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 883 χιλ. την 31.12.2002.  
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η χρονική ενηλικίωση (ageing) του υπολοίπου του 
λογαριασμού «Πελάτες» της Εταιρίας κατά την 31.12.2002. 
 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ 31.12.2002 
(ποσά σε χιλ. €)* Ποσά  Ποσοστά 
Μέχρι 30 ημέρες 409 46,4%
Από 31 - 60 ημέρες 211 23,9%
Από 61 - 90 ημέρες 69 7,8%
Από 91 - 120 ημέρες 34 3,9%
Από 121 - 180 ημέρες 23 2,6%
Πάνω από 181 ημέρες 137 15,5%
Σύνολο 883 100,0%
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενήργησε τον έλεγχο 
των χρήσεων 2001 και 2002 σημειώνονται ότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη ακίνητων χρεωστικών  
υπολοίπων πελατών τα οποία αναλύονται ως εξής:  

 
Έως 31/12/2001 

(ποσά σε €) 2001 2002 
(46) (26.859) (98.697)

 
Γραμμάτια και Επιταγές Εισπρακτέες 
 
Το υπόλοιπο των λογαριασμών «Γραμμάτια Εισπρακτέα» και «Επιταγές Εισπρακτέες» της Εταιρίας 
κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002 παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 
2.371 χιλ. την 31.12.1998 σε € 1.351 χιλ. την 31.12.2002.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ * 
(ποσά σε χιλ €)* 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
I. Γραμμάτια Εισπρακτέα           
   Γραμμάτια Εισπρακτέα Χαρτοφυλακίου 7 6 3 2 - 
   Γραμμάτια Εισπρακτέα στις Τράπεζες για Είσπραξη - - - - - 
   Γραμμάτια Εισπρακτέα στις Τράπεζες σε Εγγύηση 25 2 - - - 
Γραμμάτια Εισπρακτέα (Ι) 32 7 3 2 0 
Επιταγές Εισπρακτέες 2.276 2.306 - - - 
Επιταγές Εισπρακτέες Χαρτοφυλακίου - - 1.736 1.364 442 
Επιταγές Εισπρακτέες στις Τράπεζες σε Εγγύηση - - 274 30 818 
II. Επιταγές Εισπρακτέες (Ιι) 2.276 2.306 2.011 1.395 1.259 
III. Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες σε Καθυστέρηση          
Γραμμάτια σε Καθυστέρηση 63 70 70 5 5 
Επιταγές Εισπρακτέες σε Καθυστέρηση - - 373 112 87 
Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες σε Καθυστέρηση (ΙΙΙ) 63 70 443 117 92 
Σύνολο 31.12 (Ι + ΙΙ + ΙΙΙ) 2.371 2.383 2.456 1.513 1.351 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της χρήσης 1998 περιλαμβάνονται 
απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 411 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχουν 
σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις, δεδομένου ότι από την Εταιρία θεωρούνται ασφαλούς 
εισπράξεως. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενήργησε τον 
έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002 σημειώνονται τα ακόλουθα:  
 
Ø Για τον λογαριασμό «Γραμμάτια Εισπρακτέα σε Καθυστέρηση» η Εταιρία θα έπρεπε να είχε 

διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη ύψους € 4.629,60 για την παραπάνω απαίτηση η οποία 
σχηματίσθηκε τη χρήση 1999.  

 
Ø Για τον λογαριασμό «Επιταγές σε Καθυστέρηση» η Εταιρία θα έπρεπε να είχε διενεργήσει 

πρόβλεψη για κάλυψη ζημιών ποσού € 50.064,28 οι οποίες προέρχονται από χρήσεις 
παλαιοτέρων του 2000.  

 
Χρεώστες Διάφοροι 
 
Το υπόλοιπο του Λογαριασμού «Χρεώστες Διάφοροι» της Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 
1998 – 2002 παρουσίασε διακυμάνσεις και διαμορφώθηκε από € 137 χιλ. την 31.12.1998, σε € 126 
χιλ. την 31.12.1999, σε € 225 χιλ. την 31.12.2000, σε € 152 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 154 χιλ. την 
31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
«Χρεώστες Διάφοροι» της Εταιρίας κατά την 31.12.2002: 
 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2001 31.12.2002 
Προκαταβολές Προσωπικού 0 0 
Χρηματικές Διευκολύνσεις Προσωπικού 5 11 
Ελληνικό Δημόσιο προκ/νοι και παρ/νοι φόροι 91 94 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 2 2 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1 19 
Δικαιούχοι Αμοιβών Δ.Σ. 0 0 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 54 28 
ΣΥΝΟΛΟ 152 154 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενήργησε 
τον έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002 σημειώνεται ότι 
εντοπίστηκαν ακίνητα υπόλοιπα ύψους € 18 χιλ. περίπου. 
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Λοιπές Απαιτήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων της Εταιρίας κατά την 
31.12 των χρήσεων 1998 – 2002: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην 
επόμενη χρήση 

7 7 7 7 7 

Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 266 316 314 81 81 
Μείον : Προβλέψεις - - - - (30) 
Λογαριασμός διαχειρίσεως προκαταβολών και 
πιστώσεων 

44 56 65 32 38 

ΣΥΝΟΛΟ 317 379 385 120 95 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού « Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες στην Επόμενη Χρήση» 
ύψους € 7 χιλ. αφορά ανείσπρακτο υπόλοιπο από το 1997.   
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το υπόλοιπο του λογαριασμού «Επισφαλείς και Επίδικοι Πελάτες» 
της Εταιρίας παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε σε € 266 χιλ τη 31.12.1998, σε € 316 χιλ. 
την 31.12.1999, σε € 314 χιλ. την 31.12.2000 και σε € 81 χιλ. την 31.12.2001 και 31.12.2002. 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου που διενήργησε τον 
έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002 η Εταιρία θα έπρεπε να είχε 
διενεργήσει ισόποση πρόβλεψη για κάλυψη ζημιών από τις ανωτέρω επισφαλείς απαιτήσεις 
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Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων» της Εταιρίας, κατά 
την υπό εξέταση περίοδο, παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 44 χιλ. την 
31.12.1998, σε € 56 χιλ. την 31.12.1999, σε € 65 χιλ. την 31.12.2000 σε €  32 χιλ. την 31.12.2001 
και σε € 38 χιλ. την 31.12.2002. Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού 
ελέγχου που διενήργησε τον έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002 
παρατηρήθηκαν χρεωστικά υπόλοιπα ακίνητα ή βραδέως κινούμενα ύψους € 5.982,97 εκ των 
οποίων ποσό € 161,41 πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2002 και ποσό € 
5.821,56 τα αποτελέσματα χρήσεων πριν το 2000. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του λογαριασμού διαχειρίσεως 
προκαταβολών και πιστώσεων κατά την 31.12 των χρήσεων 2001 και 2002 
 

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2001 31.12.2002 
Εκτελωνιστές – Λογαριασμοί προς απόδοση 2 2

Προσωπικό – Λογαριασμοί προς απόδοση 29 34

Λοιποί συνεργάτες τρίτοι – λογαριασμοί προς απόδοση 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 32 38
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τη χρήση 1999, 
σημειώνεται ότι δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού 
ποσού € 587 χιλ. περίπου. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τη χρήση 2000, 
σημειώνεται ότι στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 
646 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί  πρόβλεψη για πιθανή ζημία που θα προκύψει 
αν δεν εισπραχθούν στο σύνολο τους. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τη χρήση 2001, 
σημειώνεται ότι στις απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα 
συνολικού ποσού € 293 χιλ. περίπου  
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τη χρήση 2002 
σημειώνεται ότι στις απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα 
συνολικού ποσού € 170.000 περίπου, για τα οποία σχηματίσθηκε  πρόβλεψη  ποσού 30.000 €.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αρνητική επίδραση στη λογιστική καθαρή θέση της 
Εταιρίας των ανωτέρω παρατηρήσεων του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου των 
χρήσεων 2001 και 2002:  
 
Λογαριασμός  (ποσά σε €) 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
Πελάτες 46 26.904 35.602 
Επισφαλείς και επίδικοι πελάτες 80.597 80.597 80.597 
Γραμμάτια σε Καθυστέρηση 4.630 4.630 4.630 
Επιταγές σε Καθυστέρηση 50.064 50.064 50.064 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εισπρακτέες στην Επόμενη Χρήση 6.537 6.537 6.537 
Χρεώστες Διάφοροι 88.533 104.428 106.772 
Λογαριασμός Διαχειρίσεως  Προκαταβολών & Πιστώσεων 5.822 5.822 5.982 
ΣΥΝΟΛΟ 236.228 278.983 290.184 
Σχηματισθείσα Πρόβλεψη (σωρευτικά)  - - 30.000 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 236.228 278.983 260.184 

 
Σύμφωνα με την έκθεση του Έκτακτου Οικονομικού Ελεγκτή – Λογιστή η Εταιρία θα έπρεπε να 
σχηματίζει κάθε χρόνο πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών που θα προκύψουν από την μη είσπραξη 
των παραπάνω απαιτήσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα αποτελέσματα ως εξής:  
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ΛΛοογγααρριιαασσμμόόςς  ((πποοσσάά  σσεε  €€))  3311..1122..22000011  3311..1122..22000022  
Πελάτες 26.859 8.697 
Χρεώστες Διάφοροι 15.895 2.344 
Λογαριασμός Διαχ. Προκ. & Πιστώσεων 0 161 
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  42.754 11.202 

 
Σύμφωνα με την διοίκηση της Εταιρίας κρίνει ότι το σύνολο των απαιτήσεων της όπως αυτές 
απεικονίζονται αναμορφωμένες από τον οικονομικό έλεγχο θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. Ας 
σημειωθεί ότι η Εταιρία έχει ήδη σχηματίσει προβλέψεις και διενεργήσει διαγραφές επισφαλών 
απαιτήσεων σε προηγούμενες χρήσεις  
 
Διαθέσιμα 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Διαθέσιμα» της Εταιρίας 
παρουσίασε διακυμάνσεις και διαμορφώθηκε από € 151 χιλ. την 31.12.1998, σε € 122 χιλ. την 
31.12.2002. Η σημαντική αύξηση των «Διαθεσίμων» τη χρήση 1999, σε ποσό € 4.857 χιλ. οφείλεται 
στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Εταιρία την εν λόγω χρήση 
σύμφωνα με την από 12.07.1999 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της . 
 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το υπόλοιπο των Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού 
παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 124 χιλ. την 31.12.1998, σε € 118 χιλ. την 
31.12.1999, σε € 84 χιλ. την 31.12.2000, σε € 7 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 10 χιλ. την 31.12.2002.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου των μεταβατικών λογαριασμών 
Ενεργητικού της Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002: 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ* 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
Έξοδα Επόμενων Χρήσεων 15 83 82 6 4 
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 84 7 3 - - 
Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 24 28 - 1 6 
Σύνολο 124 118 84 7 10 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύνολο Ενεργητικού 
 
Το Σύνολο Ενεργητικού της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της πενταετίας 1998 - 2002 παρουσίασε 
μείωση και διαμορφώθηκε σε € 15.002 χιλ. την 31.12.2002 από € 19.328 χιλ. την 31.12.1998 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση που παρουσίασαν τα υπόλοιπα των λογαριασμών 
«Αποθέματα», «Λοιπές Απαιτήσεις», «Πελάτες» και «Γραμμάτια και Επιταγές Εισπρακτέες».  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Ίδια Κεφάλαια 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας παρουσίασαν αυξομειώσεις και 
διαμορφώθηκαν από € 10.582 χιλ. την 31.12.1998, σε € 18.480 χιλ. την 31.12.1999, σε € 19.064 
χιλ. την 31.12.2000, σε € 11.248 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 9.969 χιλ. την 31.12.2002.  
 
Η σημαντική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 31.12.1999 έναντι της 31.12.1998 
είναι αποτέλεσμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 8.473 χιλ. 
περίπου που αποφάσισε η Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 
της 12.07.1999. 
 
Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας την 31.12.2000 έναντι της 31.12.1999 είναι 
αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης των ζημιών εις νέον. Ειδικότερα, σύμφωνα με το πιστοποιητικό 
του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της χρήσης 2000 στην παρούσα χρήση με βάση το 
Ν.2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων με € 1.241 χιλ. και οι 
σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το αποθεματικό "Επιχορηγήσεως Επενδύσεων Πάγιου 
Ενεργητικού" με € 623 χιλ. και € 7 χιλ. αντίστοιχα. Η προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω 
αναπροσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και υπόλοιπο υπεραξίας € 143 χιλ. που προέκυψε από ανάλογη 
αναπροσαρμογή στη χρήση 1996, συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων.  
 
Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 31.12.2001 κατά το ποσό των € 7.816 χιλ 
περίπου έναντι της 31.12.2000, είναι αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής αύξησης του λογαριασμού 
«Αποτελέσματα Εις Νέον» ο οποίος διαμορφώθηκε σε € (8.036) χιλ. τη χρήση 2001 από € (490) χιλ 
την χρήση 2000. Αντίστοιχα, η μείωση των ιδίων κεφαλαίων στη χρήση 2002 είναι αποτέλεσμα της 
αύξησης του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις Νέο» ο οποίος διαμορφώθηκε σε € (10.962) χιλ. τη 
χρήση 2002 από € (8.306) χιλ. 31.12.2002. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την 31.12 
των χρήσεων 1998 – 2002: 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 
 I Καταβλημένο 7.287 16.030 16.030 16.030 15.890 
ΙΙ. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο 2.232 2.232 2.232 2.232 2.232 
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής -Επιχορηγήσεις  Επενδύσεων 
Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας Συμμετοχών και Χρεογράφων. 34 34 34 34 34 
Διαφορά από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων 666 666 523 523 1.770 
Επιχορηγήσεις Επενδύσεις Πάγιου Ενεργητικού 176 176 183 183 183 
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής –Επιχορηγήσεις  Επενδύσεων 876 876 739 739 1.987 
Αποθεματικά κεφάλαια 
Τακτικό Αποθεματικό 99 99 99 99 99 
Αποθεματικά Καταστατικού - - - - - 
Ειδικά Αποθεματικά 117 117 117 117 117 
Έκτακτα Αποθεματικά 70 70 70 70 70 
Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 266 266 266 266 266 
Αποθεματικά Κεφάλαια 552 552 552 552 552 
V. Αποτελέσματα εις Νέο 
Υπόλοιπο Ζημιών χρήσεων εις νέο (256) (847) (34) (1.070) (2.046) 
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων (108) (364) (456) (490) (8.306) 
Υπόλοιπο Ζημιών  - - - (6.746) (340) 
Αποτελέσματα Εις Νέο  (364) (1.211) (490) (8.306) (10.692) 
ΣΥΝΟΛΟ 10.582 18.480 19.064 11.248 9.969 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, στο κονδύλι του 
ισολογισμού «Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων» της χρήσης 
2002 καταχωρήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν 3091/2002 η αναπροσαρμογή της 
αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων στην αντικειμενική τους αξία ποσού € 1.155 χιλ. η οποία 
συμψηφίστηκε με ποσό € 47.459 που αφορά την ζημιά από αποτίμηση συμμετοχών. 
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Σύμφωνα με την απόφαση της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης της 28.06.2002 έγινε μετατροπή του 
Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 165 δρχ. σε 
€ 0,48 (δρχ.163,56) και ως εκ τούτου μειώθηκε το Μετοχικό Κεφαλαίο κατά το ποσό € 140 χιλ., το 
οποίο μεταφέρθηκε στον λογαριασμό "Διαφορά από Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε € " 
(Έγκριση Νο Κ2-8573/24-7-2002  του Υπουργείου Ανάπτυξης).. 
 
Προβλέψεις 
 
Κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προβλέψεις» της 
Εταιρίας παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 10 χιλ. την 31.12.1998, σε € 2 χιλ. την 
31.12.1999, σε € 1 χιλ. την 31.12.2000, και σε € 40 χιλ. την 31.12.2002. Σύμφωνα με την έκθεση 
του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου των χρήσεων 2001 – 2002 σημειώνεται ότι το 
υπόλοιπο των € 40 χιλ. στην χρήση 2002 αφορά κυρίως πρόβλεψη πιστωτικών συναλλαγματικών 
διαφορών από αποτίμηση δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας ύψους 230.000 USD 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Προβλέψεις» της 
Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002: 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ * 
(ποσά σε χιλ.€)* 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού - - - - - 
Λοιπές Προβλέψεις 10 2 1 0 40 
Σύνολο 10 2 1 0 40 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας τη χρήση 1999 
σημειώνεται ότι δεν έχουν σχηματισθεί σχετικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού 
ποσού € 587 χιλ. περίπου. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας τη χρήση 2000 
σημειώνεται ότι στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 
646 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί  πρόβλεψη για πιθανή ζημία που θα προκύψει 
αν δεν εισπραχθούν στο σύνολο τους. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας της χρήσης 
2002 σημειώνεται ότι στις απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα  
συνολικού  ποσού  170.000 €  περίπου, για  τα οποία  σχηματίσθηκε  πρόβλεψη  ποσού 30.000 €. 
Επίσης σημειώνεται ότι, η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  από 
την υπηρεσία του προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας των 
Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το 
προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
Εάν η Εταιρία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του Κ.Ν.2190/1920, 
το σωρευμένο ύψος της κατά την 31.12.2002 θα ανερχόταν  στο ποσό των  210.000  € περίπου.  
 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την 31.12.1998 διαμορφώθηκαν σε € 656 χιλ. 
ενώ κατά την 31.12 των χρήσεων 1999-2002 διαμορφώθηκαν σε μηδενικά επίπεδα. 
 
Προμηθευτές 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» της Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 
2001 παρουσίασε διακυμάνσεις και διαμορφώθηκε από € 481 χιλ. την 31.12.1998, σε € 267 χιλ. την 
31.12.1999, σε € 495 χιλ. την 31.12.2000 και σε € 432 χιλ. την 31.12.2001, ενώ κατά την 
31.12.2002 το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού παρουσίασε αύξηση έναντι της 31.12.2001 και 
διαμορφώθηκε σε € 572 χιλ. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η χρονική ενηλικίωση (ageing) του υπολοίπου του 
λογαριασμού «Προμηθευτές» της Εταιρίας κατά την 31.12.2002: 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 31.12.2002 

(ποσά σε χιλ. €)* Ποσά  Ποσοστά 
Μέχρι 30 ημέρες 218 38,1% 
Από 31 - 60 ημέρες 235 41,1% 
Από 61 - 90 ημέρες 101 17,7% 
Πάνω από 91 ημέρες 18 3,2% 
ΣΥΝΟΛΟ 572 100,0% 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Γραμμάτια και Επιταγές Πληρωτέες  
 
Το υπόλοιπο των λογαριασμών «Γραμμάτια Πληρωτέα» και «Επιταγές Πληρωτέες» της Εταιρίας 
κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2000 παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 
1.324 χιλ. την 31.12.1998, σε € 997 χιλ. την 31.12.1999 και σε € 758 χιλ.  την 31.12.2000, ενώ κατά 
την 31.12 των χρήσεων 2001 – 2002 διαμορφώθηκε από € 784 χιλ. την 31.12.2001, σε € 836 χιλ. 
την 31.12.2002. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου των λογαριασμών «Γραμμάτια 
Πληρωτέα» και «Επιταγές Πληρωτέες» της Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002: 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ* 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
Γραμμάτια Πληρωτέα 1.257 997 757 784 836 
Επιταγές Πληρωτέες 67 0 2 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ 1.324 997 758 784 836 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Προκαταβολές Πελατών 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προκαταβολές Πελατών» της Εταιρίας παρουσίασε αυξομειώσεις 
και διαμορφώθηκε από € 558 χιλ.  την 31.12.1998, σε € 763 χιλ. την 31.12.1999, σε € 800 χιλ. την 
31.12.2000, σε € 496 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 1.133 χιλ. την 31.12.2002. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προκαταβολές πελατών χρήσης 2002 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ  
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 661 
ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 258 
ΛΟΙΠΟΙ 105 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 22 
Κ\Ξ ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ - VAMED ENGINEERING 19 
Γ. & Δ. ΖΕΡΒΟΣ -Π. ΑΛΑΤΖΑΣ ΟΕ 10 
Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - INTERSOLAR ΑΒΕΤΕ 9 
ΥΔΡΟΜΑΡΚΕΤ 7 
ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΧΑΤΖΗΜΠΟΝΤΟΖΗΣ ΟΕ 6 
Σ.ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΕΤΕ - ALTATHERM 5 
ΣΥΝΟΛΟ 1.133 

                                 * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις κατά την περίοδο 1998 – 2002 παρουσίασαν 
αυξομειώσεις και διαμορφώθηκαν σε € 3.390 χιλ. την 31.12.1998 σε € 145 χιλ την 31.12.1999, σε € 
€ 723 χιλ. την 31.12.2000, σε € 1.248 χιλ. την 31.12.2001, και σε € 1.788 χιλ. την 31.12.2002. 
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Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το υπόλοιπο των λογαριασμών «Υποχρεώσεις από Φόρους – 
Τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» της Εταιρίας παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε 
από € 456 χιλ. την 31.12.1998, σε € 383 χιλ. την 31.12.1999, σε € 356 χιλ. την 31.12.2000, σε € 
419 χιλ την 31.12.2001 και σε € 321 χιλ. την 31.12.2002.  
 
Ειδικότερα, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη» της Εταιρίας 
διαμορφώθηκε από € 258 χιλ. την 31.12.1998, σε € 237 χιλ. την 31.12.1999, σε € 239 χιλ. την 
31.12.2000, σε € 300 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 201 χιλ. την 31.12.2002.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Υποχρεώσεις 
από Φόρους – Τέλη» της Εταιρίας κατά την 31.12.2002  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2001 31.12.2002 
ΦΠΑ 138 58 
Φόροι – Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 45 59 
Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων 3 2 
Φόρος Μερισμάτων 95 81 
Φόρος Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου - 1 
Χαρτόσημα και ΟΓΑ Αμοιβών Μελών Διοικ. Συμβουλίου  - - 
Χαρτόσημα και ΟΓΑ Εισ/των από οικοδομές - - 
Φόρος Αναπροσαρμογής Ν.2065/92 18 - 
Αγγελιόσημο Ν.2328/95 1 1 
Φόρος Αναπροσαρμογής Ν.542/77 - - 
Φόρος οικ.έτους 1991 - - 
ΣΥΝΟΛΟ 300 201 
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

Κατά την υπό εξέταση περίοδο, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» της 
Εταιρίας διαμορφώθηκε από € 198 χιλ. την 31.12.1998, σε € 146 χιλ. την 31.12.1999, σε € 117 χιλ. 
την 31.12.2000, σε € 119 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 120 χιλ. την 31.12.2002. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί» της Εταιρίας κατά την 31.12.2002:  
 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2001 31.12.2002 
ΙΚΑ – ΤΕΑΜ 112 112 
Επικουρικά Ταμεία 7 8 
ΣΥΝΟΛΟ 119 120 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, οι παραπάνω οφειλές σε Τράπεζες, Φόρους – Τέλη και 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αποτελούν τρέχοντα υπόλοιπα, καθώς δεν υπήρχαν οφειλές σε 
καθυστέρηση σε φόρους, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. 
 
 
Μερίσματα Πληρωτέα 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Μερίσματα Πληρωτέα» της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998 – 2002 
διαμορφώθηκε από € 17 χιλ. την 31.12.1998, σε € 16 χιλ. την 31.12.1999, σε € 5 χιλ. την 
31.12.2000 και σε € 4 χιλ. την 31.12.001 και την 31.12.2002 αντίστοιχα.  
 
Πιστωτές Διάφοροι 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πιστωτές Διάφοροι» της Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 
1998 – 2002  παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 1.821 χιλ. την 31.12.1998, σε € 
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3.799 χιλ. την 31.12.1999, σε € 220 χιλ. την 31.12.2000, σε € 267 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 296 
χιλ. την 31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του εν λόγω λογαριασμού κατά 
την 31.12 των χρήσεων 2001 και 2002: 
 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2001 31.12.2002 
Λογαριασμοί Διαχείρισης. Προκ. & Πιστ.  7 5 
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 1 1 
Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού 2 2 
Δικαιούχοι Αμοιβών Δ.Σ 1 1 
Δικαιούχοι Τόκου Προνομιούχων Μετοχών 181 155 
Λοιπές Βραχ/σμες Υποχρεώσεις 75 131 
ΣΥΝΟΛΟ 267 296 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το υπόλοιπο των Μεταβατικών Λογαριασμών Παθητικού 
παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 33 χιλ. την 31.12.1998, σε € 58 χιλ. την 
31.12.1999, σε € 53 χιλ. την 31.12.2000, σε € 20 χιλ. την 31.12.2001 και σε €44 χιλ.  την 
31.12.2002. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου των μεταβατικών 
λογαριασμών Παθητικού της Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002: 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ* 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων - - - 0 - 
Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα 33 58 53 20 44 
Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί - - - - - 
ΣΥΝΟΛΟ 33 58 53 20 44 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου των Εξόδων χρήσεως 
δεδουλευμένων των μεταβατικών λογαριασμών Παθητικού της Εταιρίας κατά την 31.12 των 
χρήσεων 2001 – 2002: 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα) 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2001 31.12.2002 
Έσοδα Επόμενων Χρήσεων - - 
Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής 3 10 
Ηλεκτρικό Ρεύμα Φωτισμού 1 - 
Τηλεπικοινωνίες 6 8 
Έξοδα Πωλήσεων Ακινήτου Κορωπίου 1 1 
Έξοδα Διακ/σμων Εισαγ. Πληρωτέα 3 4 
Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος αρθ. 24 Ν 2198/ 1 - 
Διάφορα Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα 6 20 
ΣΥΝΟΛΟ 20 44 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Λογαριασμοί Τάξεως 
 
Οι λογαριασμοί Τάξεως της Εταιρίας περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς «Αλλότρια Περιουσιακά 
Στοιχεία», «Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και Εμπράγματων Ασφαλειών». 
 
Κατά την υπό εξέταση περίοδο το υπόλοιπο των Λογαριασμών Τάξεως της Εταιρίας παρουσίασε 
αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από € 144 χιλ. την 31.12.1998, σε € 108 χιλ. την 31.12.1999, σε € 
103 χιλ. την 31.12.2000, σε € 60 χιλ. την 31.12.2001 και σε € 37 χιλ. την 31.12.2002.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου των Λογαριασμών Τάξεως της 
Εταιρίας κατά την 31.12 των χρήσεων 1998 – 2002: 
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 
Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 5 5 5 5 5 
Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και 
Εμπράγματων Ασφαλειών 139 103 98 55 32 
ΣΥΝΟΛΟ 144 108 103 60 37 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
7.6 Ανάλυση Υποχρεώσεων σε Τράπεζες και Προμηθευτές 
 
7.6.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις σε Τράπεζες 
 
Οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας προς Τράπεζες κατά την 31.12.2002 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ 
ALPHA ΒΑΝΚ 

ΑΕ 
1FBB ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΑ 

Για Κεφάλαιο Κίνησης σε € - 111 912 - 1.023 
Για Κεφάλαιο Κίνησης Ξ.Ν. $ USD -  221 - 221 
Σύνολο Χωρίς Κάλυψη - 111 1.133 - 1.244 
Με ενέχυρο Αξιόγραφο σε Ξ.Ν. - - - - - 
Με ενέχυρο Αξιόγραφο σε € 240 220 - 85 545 
Εγγυητικές Επιστολές σε € με Κάλυψη - - - - - 
Ενέγγυες Πιστώσεις - - - - - 
Σύνολο με Κάλυψη 240 220 - 85 545 
ΣΥΝΟΛΟ 240 331 1.133 85 1.788 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Επίσης, σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες.  
 
 
7.6.2 Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές 
 
Στις 31.12.2002, οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους Προμηθευτές της αφορούσαν στο σύνολό 
τους υποχρεώσεις σε Ευρώ. 
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7.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας: 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 1998 1999 2000 2001 2002 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)      
Κύκλου Εργασιών (4,0%) 3,7% (9,9%) (7,9%) 15,6% 
Κερδών προ Φόρων 313,5% 236,7% * ** 91,8% 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. 282,3% 230,5% * ** 91,2% 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων 282,3% 230,5% * ** 91,2% 
Ενσώματων Παγίων (σε Αξία Κτήσης)  11,0% 2,7% 13,2% 7,7% 10,8% 
Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 4,9% 28,9% (9,8%) (33,6%) 0,6% 

      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)      
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (2,3%) (5,8%) 0,0% (7,0%) (19,2%) 
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων 2,7% 0,0% 0,8% (4,6%) (12,5%) 
      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)      
Γενική Ρευστότητα 0,91 1,88 2,94 1,64 1,09 
Άμεση Ρευστότητα 0,50 1,37 1,79 0,81 0,52 
Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Χρηματοοικονομικά Έξοδα *** *** (24,04) (1,78) (2,06) 
Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Σύνολο Φόρων *** *** (108,41) (51,34) (50,91) 
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)      
Απαιτήσεων 175 170 193 156 120 
Προμηθευτών (επί των αγορών) 193 132 132 126 114 
Αποθεμάτων 250 230 316 222 180 
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)      
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 0,83 0,35 0,18 0,33 0,50 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,33 0,01 0,04 0,11 0,18 

      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)      
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 37,7% 45,3% 10,2% 23,3% 16,1% 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών 
Τόκων 148,2% **** 95,9% **** **** 

*Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τη χρήση 1999. 
**Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τη χρήση 2001. 
***Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται καθότι δεν έχουν υπολογιστεί ταμιακές ροές για τις χρήσεις 1998-1999. 
**** Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τις αντίστοιχες χρήσεις. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
 1998 1999 2000 2001 2002 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)      
Κερδών (Ζημιές) προ Φόρων * 31,3% (52,0%) 27,1% 49,8% 
Κερδών (Ζημιές) μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. * 31,1% (50,4%) 23,5% 49,6% 
Κερδών (Ζημιές) μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων * 31,1% (50,4%) 23,5% 49,6% 

      

Περιθώριο Κέρδους (%)      
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)  (28,6%) (36,2%) (19,3%) (26,6%) (34,5%) 

      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)      
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων * (25,6%) (9,6%) (15,5%) (32,4%) 
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων * (9,8%) (5,9%) (10,0%) (18,7%) 
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)      
Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 1,27 0,49 0,27 0,47 0,75 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,50 0,01 0,06 0,16 0,27 

      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)      
Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών 
Τόκων (64,8%) (48,7%) (18,1%) (15,1%) (7,9%) 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) 

Κύκλου Εργασιών = 
[(Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Χρήσης – Κύκλος Εργασιών Προηγούμενης 
Χρήσης)/ Κύκλος Εργασιών Προηγούμενης Χρήσης] * 100 

Κερδών προ Φόρων =  
[(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης – Κέρδη προ Φόρων Προηγούμενης 
Χρήσης)/ Κέρδη προ Φόρων Προηγούμενης Χρήσης] * 100 

Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και 
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. =  

[(Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο Φόρων) & Αμοιβές Δ.Σ. Τρέχουσας 
Χρήσης – Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. Προηγούμενης Χρήσης)/ 
Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης & Αμοιβές Δ.Σ. Προηγούμενης Χρήσης] * 100 

Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, 
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων 
Χρήσεων = 

[(Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης (Σύνολο Φόρων), Αμοιβές Δ.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων Τρέχουσας Χρήσης – Κέρδη μετά 
από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων 
Χρήσεων Προηγούμενης Χρήσης)/ Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. & 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων Προηγούμενης Χρήσης] * 
100 

Ενσώματων Παγίων (σε Αξία Κτήσης)  
[(Ενσώματα Πάγια Τρέχουσας Χρήσης – Ενσώματα Πάγια Προηγούμενης Χρήσης) / 
Ενσώματα Πάγια Προηγούμενης Χρήσης] * 100 

Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 
[(Σύνολο Παθητικού Τρέχουσας Χρήσης – Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης 
Χρήσης) / Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης Χρήσης] * 100 

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%) 

Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων =  
{Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης / [(Ίδια Κεφάλαια Τρέχουσας Χρήσης + Ίδια 
Κεφάλαια Προηγούμενης Χρήσης)/2}] * 100 

Μέσου Όρου Συνολικών 
Απασχολουμένων Κεφαλαίων = 

(Κέρδη προ Φόρων Τρέχουσας Χρήσης + Χρεωστικοί Τόκοι) / [( Σύνολο Παθητικού 
Τρέχουσας Χρήσης + Σύνολο Παθητικού Προηγούμενης Χρήσης)/2] * 100 

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) 

Γενική Ρευστότητα 
(Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού) / (Σύνολο 
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού) 

Άμεση Ρευστότητα 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Αποθέματα) / 
(Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων + Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού – 
Αποθέματα) 

Λειτουργική Ταμειακή Ροή / 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Χρεωστικοί τόκοι 
Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Σύνολο 
Φόρων Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Σύνολο Φόρων Τρέχουσας Χρήσης  
  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

Απαιτήσεων  
[(Πελάτες, Γραμμάτια & Επιταγές Εισπρακτέες, Γραμμάτια & Επιταγές σε 
Καθυστέρηση Τρέχουσας Χρήσης) / Κύκλος Εργασιών Τρέχουσας Χρήσης ] * 365 

Προμηθευτών (επί των αγορών) 
[(Προμηθευτές, Γραμμάτια & Επιταγές Πληρωτέες Τρέχουσας Χρήσης) / Σύνολο 
Αγορών Τρέχουσας Χρήσης ] * 365 

Αποθεμάτων 
(Αποθέματα Τρέχουσας Χρήσης / Κόστος Πωληθέντων προ Αποσβέσεων 
Τρέχουσας Χρήσης) * 365 

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) 

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 
(Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις + Μεταβατικοί 
Λογαριασμοί Παθητικού) / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 

(Μακροπρόθεσμα Δάνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις προς 
Τράπεζες + Τραπεζικές Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση) / Σύνολο 
Ιδίων Κεφαλαίων 

  
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό 
Κέρδος Χρεωστικοί Τόκοι (πλέον τόκοι Factoring) / Μικτό Κέρδος προ Αποσβέσεων 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ 
Φόρων και Χρεωστικών Τόκων 

Χρεωστικοί Τόκοι (πλέον τόκοι Factoring)/ [Κέρδη προ Φόρων + Χρεωστικοί Τόκοι 
(πλέον τόκοι Factoring)] 
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Δείκτες Εξέλιξης  
 
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά την περίοδο 1998-2002 παρουσιάζει διακυμάνσεις και 
διαμορφώθηκε από (4,0%) τη χρήση 1998 σε 3,7% τη χρήση 1999, σε (9,9%) τη χρήση 2000, σε 
(7,9%) τη χρήση 2001 και σε 15,6% τη χρήση 2002. Η μείωση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας 
κατά τις χρήσεις 2000 και 2001 οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό και ειδικότερα στις εισαγωγές 
εμπορευμάτων και προϊόντων χαμηλού κόστους. Στη χρήση 2002 ωστόσο ο κύκλος εργασιών της 
Εταιρίας αυξήθηκε κατά 15,6%. Η αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών είναι αποτέλεσμα της 
αύξησης του κύκλου εργασιών της εμπορικής δραστηριότητας κατά τη χρήση 2002. 
 
Η μείωση του μικτού κέρδους ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών καθώς και η αύξηση των 
εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών είχε σαν 
αποτέλεσμα την μείωση του λειτουργικού κέρδους κατά τις χρήσεις 1998-2000, ενώ κατά τις 
χρήσεις 2001 και 2002 αυτό ήταν ζημιογόνο. Η μείωση του λειτουργικού αποτελέσματος σε 
συνδυασμό με τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα των χρήσεων 1998 και 1999 και τις 
αυξημένες αποσβέσεις των χρήσεων 2000, 2001 και 2002 είχε σαν αποτέλεσμα η Εταιρία να 
εμφανίζει ζημιές για όλη την περίοδο 1998 – 2002 (με εξαίρεση τη χρήση 2000). 
 
Δείκτες Αποδοτικότητας 
 
Κατά τις χρήσεις 1998-2002, ο δείκτης αποδοτικότητας του μέσου όρου των Ιδίων Κεφαλαίων 
εμφάνισε διακυμάνσεις και διαμορφώθηκε από (2,3%) τη χρήση 1998, σε (5,8%) τη χρήση 1999, 
παρέμεινε σε μηδενικά επίπεδα τη χρήση 2000, ενώ τις χρήσεις 2001-2002 διαμορφώθηκε 
αντίστοιχα σε (7,0%) και (19,2%). Οι αρνητικοί αυτοί δείκτες της αποδοτικότητας του μέσου όρου 
των ιδίων κεφαλαίων είναι αποτέλεσμα της εμφάνισης ζημιών κατά την υπό εξέταση περίοδο (με 
εξαίρεση τη χρήση 2000) αφενός λόγω της αρνητικής εξέλιξης που είχε το λειτουργικό αποτέλεσμα 
καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 1988-2002 και αφετέρου λόγω των αυξημένων 
χρηματοοικονομικών εξόδων κατά τις χρήσεις 1998 και 1999 και των αυξημένων αποσβέσεων κατά 
τις χρήσεις 2000, 2001 και 2002. 
 
Δείκτες Ρευστότητας 
 
Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998 – 2000 
παρουσίασαν αυξομειώσεις. Αναλυτικότερα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε από 
0,91:1 τη χρήση 1998, σε 1,88:1 τη χρήση 1999 και σε 2,94:1 τη χρήση 2000, ενώ ο δείκτης άμεσης 
ρευστότητας διαμορφώθηκε από 0,50:1 τη χρήση 1998, σε 1,37:1 τη χρήση 1999 και σε 1,79:1 τη 
χρήση 2000. Κατά την περίοδο 2001 – 2002, ο δείκτης γενικής ρευστότητας βαίνει μειούμενος και 
διαμορφώθηκε από 1,64:1 τη χρήση 2001, σε 1,09:1 τη χρήση 2002. Κατά την εν λόγω περίοδο, ο 
δείκτης άμεσης ρευστότητας παρουσίασε ανάλογη τάση με το δείκτη γενικής ρευστότητας και 
διαμορφώθηκε από 0,81:1 τη χρήση 2001, σε 0,52:1 τη χρήση 2002.  
 
 
Δείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 
 
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων της Εταιρίας από 175 ημέρες το 1998 ανήλθε 
σε 170 ημέρες το 1999 και σε 193 ημέρες το 2000, ενώ κατά τη περίοδο 2001 – 2002 
διαμορφώθηκε από 156 ημέρες το 2001, σε 120 ημέρες το 2002.  
 
Κατά την περίοδο 1998 – 2000, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των προμηθευτών (επί των 
αγορών) παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε από 193 ημέρες το 1998, σε 132 ημέρες το 1999 
και το 2000. Κατά την περίοδο 2001 – 2002, ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των προμηθευτών 
(επί των αγορών) παρουσίασε διαμορφώθηκε από 126 ημέρες το 2001, σε 114 ημέρες το 2002. 
Σημειώνεται ότι η Εταιρία καθ’ όλη την υπό εξέταση περίοδο, εισπράττει τις απαιτήσεις της κατά 
μέσο όρο σε 163 ημέρες ενώ εξοφλά τους προμηθευτές της κατά μέσο όρο σε 139 ημέρες. 
 
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων της Εταιρίας κατά την περίοδο 1998 – 2000 είναι 
αυξητική και διαμορφώθηκε από 250 ημέρες το 1998, σε 316 ημέρες το 2000. Κατά την περίοδο 
2001 – 2002, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων της Εταιρίας βαίνει μειούμενη και 
διαμορφώθηκε από 222 ημέρες το 2001, σε 180 ημέρες το 2002. 
 
Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 
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Κατά την περίοδο 1998 – 2000, ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια της Εταιρίας βαίνει μειούμενος 
και διαμορφώθηκε από 0,83:1 τη χρήση 1998, σε 0,35:1 τη χρήση 1999 και σε 0,18:1 τη χρήση 
2000. Η μείωση που παρατηρείται στον εν λόγω δείκτη κατά τη χρήση 1999 είναι αποτέλεσμα της 
αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων συνεπεία της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά 
σύμφωνα με την από 12.07.99 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων. Κατά την περίοδο 2001 – 2002, ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια της Εταιρίας 
παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε από 0,33:1 τη χρήση 2001, σε 0,50:1 τη χρήση 2002, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των συσσωρευμένων ζημιών 
που εμφανίζει η Εταιρία. 
 
Ο δείκτης συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά την περίοδο 
1998 – 2000 βαίνει μειούμενος και διαμορφώθηκε από 0,33:1 τη χρήση 1998, σε 0,01:1 τη χρήση 
1999 και σε 0,04:1 τη χρήση 2000, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ιδίων 
κεφαλαίων συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών σύμφωνα με την 
από 12.07.99 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κατά 
την περίοδο 2001 – 2002, ο δείκτης συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια της 
Εταιρίας παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε από 0,11:1 τη χρήση 2001, σε 0,18:1 τη χρήση 
2002 γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω των συσσωρευμένων 
ζημιών που εμφανίζει η Εταιρία. 
 
Δείκτες Χρηματοοικονομικής Επιβάρυνσης 
 
Ο δείκτης Χρηματοοικονομικά Έξοδα  / Μικτό Κέρδος της Εταιρίας κατά τη περίοδο των χρήσεων 
1998 - 2002 παρουσίασε αυξομειώσεις και διαμορφώθηκε από 37,7% τη χρήση 1998, σε 45,3% τη 
χρήση 1999, σε 10,2% τη χρήση 2000 σε 23,3% τη χρήση 2001 και σε 16,1% τη χρήση 2002.  
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7.8 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 
 
Οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίων για την πενταετία 1998 – 2002 παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 1998 1999 2000 2001 2002 ΣΥΝΟΛΟ % 
ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ              
Κέρδη προ Φόρων - - 14 - - 14 0,1% 
Αποσβέσεις (σύνολο) 2 252 477 462 782 1.975 14,8% 
Προβλέψεις 10 2 1 - 40 53 0,4% 
Αύξηση Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών ή / και με 
Κεφαλαιοποίηση Μερισμάτων και Κερδών Χρήσης - 8.744 - - (140) 8.604 64,5% 
Μεταβολή στα Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - - - - - - - 
Μεταβολή στην Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο  - - - - - - - 
Μεταβολή στο Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο - - - - - - - 
Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων - Επενδύσεων - 
Αναπροσαρμογή Συμμετοχών - - - - - - - 
Αύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων  - - - - - - - 
Αύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων - - - - - - - 
Αύξηση Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού  - - 578 525 540 1.643 12,3% 
Αύξηση Λοιπών Υποχρεώσεων 293 - - - 758 1.051 7,9% 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού (13) 24 (4) (33) 24 (2) 0,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 292 9.022 1.066 954 2.004 13.338 100,0% 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ              
Ζημιές προ Φόρων 241 833 - 1.057 2.033 4.164 31,2% 
Αύξηση εξόδων εγκατάστασης και ασώματες ακινητοποιήσεις 302 383 32 (3.657) (566) (3.506) (26,3)% 
Αυξήσεις Παγίων 939 264 1.280 (36) 1.272 3.719 27,9% 
Αύξηση συμμετοχών και Λοιπών Μακροπρόθεσμων  Απαιτήσεων - 259 (303) 459 (46) 369 2,8% 
Μείωση Μακροπρόθεσμων Δανείων 25 656 - - - 681 5,1% 
Μείωση Βραχυπρόθεσμων Δανείων 361 1.725 3.597 232 - 5.915 44,3% 
Μερίσματα  - - - - - - - 
Αμοιβές ΔΣ 9 6 6 6 7 34 0,3% 
Φόροι - - 42 7 7 56 0,4% 
Φόροι Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 6 6 - - - 12 0,1% 
Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης (1.583) 4.896 (3.554) 2.809 (706) 1.862 14,0% 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού (8) (6) (34) 77 3 32 0,2% 
 ΣΥΝΟΛΟ 292 9.022 1.066 954 2.004 13.338 100,0% 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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7.9 Ταμειακές Ροές 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι Ταμειακές Ροές της Εταιρίας για τις χρήσεις 2000 – 2002, 
σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 
 

 (ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 2002 
 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
100 Ταμειακές Εισροές  
101 Πωλήσεις 6.385 5.878 6.794 
102 Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως 65 40 42 
103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 14 4 3 
104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 15 5 - 
105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ) 18 7 5 
106 Έσοδα χρεογράφων 202 21 - 
107 Πώληση χρεογράφων - - - 
108 Μείωση απαιτήσεων - 528 274 

  Αφαιρούνται: 
109 Αγορά χρεογράφων - - - 
110 Αύξηση απαιτήσεων 160 - - 

  Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100) 6.539 6.484 7.118 
200 Ταμειακές Εκροές  
201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις) 4.775 4.999 5.725 
202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως 779 636 977 
203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως - - 12 
204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.133 823 1.178 
205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδρανείας - - - 
206 Άλλα έξοδα 410 46 7 
207 Αύξηση αποθεμάτων 373 62 346 
208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού - 2 3 
209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 5 33 - 
210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 3.588 304 - 

  Αφαιρούνται: 
211 Μείωση αποθεμάτων - - - 
212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 34 - - 
213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού - - 23 
214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) - - 857 

  Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200) 11.028 6.905 7.367 
300 Ταμειακές Εκροές φόρων 
301 Φόροι εισοδήματος - - - 
302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 42 7 7 
303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου - - - 
304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη - - 99 

  Αφαιρείται : 
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη 2 62 - 

 Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (Α300) 40 (55) 106 
 Ταμειακές Ροές από Συνήθεις (Λειτουργικές) Δραστηριότητες (4.529) (366) (355) 

100 Ταμειακές εισροές 
101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων - - - 
102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων - - - 
103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεις αυτών 1.431 301 - 
104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων - - - 
105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 3 0 0 
106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμοι κλπ απαιτήσεων) - - - 

  Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Β100) 1.434 301 0 
200 Ταμειακές εκροές    
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201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 4 562 - 
202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 35 849 117 
203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 2 587 - 
204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων - - 2 
205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 32 61 2 

  Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Β200) 73 2.059 121 
  Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες 
  (Β100 - Β200) - Β 1.361 (1.757) (121) 
  Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες    

100 Ταμειακές εισροές - - - 
101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο - - - 
102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων - - - 
103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων - - - 
104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) 578 525 580 

  Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Γ100) 578 525 580 
200 Ταμειακές εκροές - - - 
201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου - - - 
202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων - - - 
203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων - - - 
204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) - - - 
205 Τόκοι πληρωθέντες και Συν/κες διαφορές βραχ. δανεισμού 240 226 173 
206 Μερίσματα Πληρωθέντα 11 - 0 
207 Διανομή κερδών στο προσωπικό - - - 
208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως - - - 

  Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Γ200) 251 227 173 
  Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες    
  (Γ100-Γ200) = Γ 327 298 407 
  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ) (2.841) (1.825) (69) 
  ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.857 2.016 191 
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.016 191 122 

 
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 2000 - 2002 ήταν αρνητικές κυρίως 
λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της και διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

(ποσά σε χιλ. €) 2000 2001 2002 Τριετία 2000-
2002 

Λειτουργικές 
Ταμειακές Ροές (4.529) (366) (355) (5.250) 

 
Η Εταιρία κατά την τελευταία τριετία παρουσίασε αρνητικές λειτουργικές ταμειακές ροές ποσού € 
5.250 χιλ. που καλύφθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος από την μείωση των διαθεσίμων της 
Εταιρίας κατά € 4.735 χιλ. και από ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες € 1.032 χιλ. Αρνητικές 
επίσης ήταν οι χρηματοδοτικές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά € 517 χιλ. 
 
Το μεγαλύτερο μέρος των αρνητικών λειτουργικών ροών της τριετίας χρηματοδοτήθηκε από το 
προϊόν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που έγινε κατά το 1999 και που ανερχόταν 
σε € 8.743.807,35. Συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των αρνητικών ταμιακών 
ροών προέρχεται από τη μείωση των διαθεσίμων που υπήρχαν στην αρχή της περιόδου (ποσό € 
4.735 χιλ). 
 
Οι ταμειακές ροές στις χρήσεις αυτές χρηματοδοτήθηκαν και από έκτακτες πηγές, όπως «Πώληση 
Συμμετοχών και Τίτλων Ακινητοποιήσεων» € 1.732 χιλ.  Όμως τελικά οι συνολικές ταμειακές ροές 
από Επενδυτικές Δραστηριότητες επιβάρυναν τις αρνητικές ταμειακές ροές κατά € 517 χιλ. 
Αντίθετα, οι Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες χρηματοδότησαν μέρος του 
ελλείμματος των λειτουργικών ροών κατά € 1.032 χιλ. 
 
Η Εταιρία κατά την τελευταία πενταετία παρουσίασε μείωση της βιομηχανικής της παραγωγής η 
οποία αντισταθμίστηκε από προσπάθεια αύξησης της εμπορικής της δραστηριότητας, η οποία 
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εμφανίζει μικρότερο περιθώριο κέρδους. Σαν αποτέλεσμα, οι λειτουργικές ταμειακές της ροές 
παρέμειναν αρνητικές κατά την τριετία. 
 
Η Εταιρία καταβάλλει προσπάθειες για την εκ νέου ανάπτυξη της βιομηχανικής της παραγωγής 
στον τομέα των καινούργιων μονάδων κλιματισμού, με τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την 
εταιρία TRANE ΕΛΛΑΣ. 
 
Επιπρόσθετα, επιδιώκει την διεύρυνση των προσφερομένων προϊόντων της, ώστε να καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της πελατείας της και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. 
 
Παράλληλα σκοπεύει να αξιοποιήσει μέρος των προβλεπόμενων από την αύξηση κεφαλαίων για 
διενέργεια επενδύσεων στο χώρο της παραγωγής ώστε να βελτιώσει την λειτουργικότητα της 
μονάδας. 
 
Τέλος, δηλώνει ότι θα επιδιώξει μικρή μείωση στις δαπάνες λειτουργίας και παραγωγής. 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν προϋποθέσεις 
για βελτίωση των οικονομικών της εταιρίας και κατ’ επέκταση των λειτουργικών ταμειακών ροών της 
είναι σχετικά νωρίς, και δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε με βεβαιότητα να συμπεράνει κανείς 
την έκβαση της προσπάθειας της διοίκησης. 
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7.10 Συνοπτικές Λογιστικές Καταστάσεις χρήσης 2003 
7.10.1 Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Εταιρίας περιόδου 01.01 – 30.09.2003  
 
7.10.1.1 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρίας 01.01-30.09.2003 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά αποτελέσματα της Εταιρίας για την περίοδο 
01.01 – 30.09.2003 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2002, σύμφωνα με τη συνοπτική 
λογιστική κατάσταση της Εταιρίας για την περίοδο 01.01 – 30.09.2003. Σημειώνεται ότι η λογιστική 
κατάσταση της 30.09.2003 έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €)* 01.01 - 30.09.2002 01.01 - 30.09.2003 
Kύκλος Eργασιών 4.512 5.291 
Mείον: Kόστος Πωληθέντων (1) 3.801 4.580 
Mικτό Kέρδος 1 711 712 
(% στον κύκλο Eργασιών) 15,8% 13,5% 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκμετάλλευσης 33 35 
Σύνολο   744 746 
Mείον:  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (1) 686 666 
            Έξοδα Διάθεσης (1) 854 882 
            Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης   - - 
Σύνολο Eξόδων (1) 1.540 1.548 
(% στον κύκλο Eργασιών) 34,1% 29,3% 
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (1) (796) (802) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (17,6%) (15,2%) 
Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων - - 
Μείον: Έξοδα και Ζημίες Συμμετοχών & Χρεογράφων - - 
Πλέον: Έκτακτα Έσοδα 30 41 
Mείον: Έκτακτα Έξοδα 7 4 
Μείον: Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων - 30 
Kέρδη προ Τόκων, Aποσβέσεων και Φόρων (773) (796) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (17,1%) (15,0%) 
Mείον: Xρεωστικοί Tόκοι και Συναφή Έξοδα 198 165 
Πλέον: Πιστωτικοί Tόκοι και Συναφή Έσοδα 0 0 
Kέρδη προ Aποσβέσεων και Φόρων (972) (961) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (21,5%) (18,2%) 
Mείον: Aποσβέσεις Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος 299 319 
Μείον: Αποσβέσεις μη Ενσωματωμένες 259 266 
Ζημιές προ Φόρων (1.529) (1.546) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (33,9%) (29,2%) 
Μείον: Φόροι μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος 7 31 
Μείον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων - 78 
Ζημιές μετά από Φόρους μη Ενσωματωμένους στο Λειτουργικό 
Κόστος και Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 

(1.536) (1.655) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (34,1%) (31,3%) 
Σημειώσεις: 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
1. Προ Αποσβέσεων. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν 

αφαιρεθεί προηγούμενος οι αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων και τα Έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας και Διάθεσης. Η κατανομή των αποσβέσεων για την περίοδο 01.01 – 30.09 των χρήσεων 
2002 και 2003 έχει ως εξής:  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
(ποσά σε €) 01.01 - 30.09.2002 01.01 – 30.09.2003 
Κόστος Πωληθέντων 285.462 301.321 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 6.520 6.956 
Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης 7.093 11.070 
ΣΥΝΟΛΟ 299.075 319.347 
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Σημειώσεις Εταιρίας επί της Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης 01.01 – 30.09.2003: 
 
1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι του Ισολογισμού χρήσεως 2002.  
2. Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή μας μέχρι σήμερα 

πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις.  
3. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται  εμπράγματα  βάρη πλην όμως με το υπ'αριθμ. 233/7.11.03 Πρακτικό 

Δ.Σ. απεφασίσθη η παροχή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των €1.920.000 υπέρ τραπέζης για ασφάλεια 
δανείων προς την Εταιρία το υπόλοιπο των οποίων την 30.9.03 ανέρχετο σε € 1.457.627 και την 7.11.03 σε € 
1.437.476. 

4. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις 
ύψους € 1.650.000,00 περίπου και ως εκ τούτου η αναπόσβεστη  αξία τους, καθώς  και τα ίδια κεφάλαια  απεικονίζονται  
ισόποσα  βελτιωμένα.  

5. Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 105 άτομα.  
6. Η τελευταία  αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας , με βάση το Ν.2065/92 πραγματοποιήθηκε στην 

χρήση 2000.  
7. Στις  31/12/ 2002 πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002  αναπροσαρμογή της 

αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων στην αντικειμενική τους αξία.  
8. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή  τη λειτουργία της Εταιρίας.  
9. Στην τρέχουσα χρήση 2003 περατώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 1991 - 1997 και είναι εν εξέλιξη ο 

έλεγχος των χρήσεων μέχρι και το 2001. Από τον έλεγχο των χρήσεων 1991 - 1997 καταλογίστηκε οριστικά το ποσό 
των 283.701€ από φόρους λογιστικών διαφορών και των αντιστοίχων προσαυξήσεων. Ποσό € 77.836 έχει επιβαρύνει 
την τρέχουσα περίοδο.  

10. Η Εταιρία, στη  παρούσα  περίοδο, δεν  έχει υποχρέωση  να  δημοσιεύσει "Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων" 
από την αύξηση Μ.Κ, που αποφασίσθηκε  με την από 12/7/99 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ενεκρίθη με την υπ' 
αριθμό 42089/14.10.99 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. Η σχετική έκθεση που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της 
διάθεσης των κεφαλαίων και αναφέρονταν στο τρίμηνο 1/10-31/12/02, δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες Κέρδος & Αυγή 
στις 27/2/2003.  

11. Η Εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα της κυρίως με δύο τρόπους:  
Α. αύξηση πωλήσεων και  
Β. Μείωση Κόστους.  
Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρία μας και οι εγγενείς δυσκολίες που 
αφορούν τον περιορισμό του παραγωγικού κόστους δυσχεραίνουν και καθυστερούν τις προσπάθειες της Διοίκησης. 

12. Σε συνέχεια της προαναγγελθείσας προσπάθειας της Εταιρίας για σημαντική μείωση των δαπανών επετεύχθη μέχρι τον 
Ιούλιο 2003 περιορισμός των εξόδων Διοικήσεως της τάξεως των €375.000 σε ετήσια βάση.  

13. Στα πλαίσια της ανάπτυξης της Εταιρίας περιλαμβάνεται και η σημαντική σύμβαση με την American Standard (για 
λογαριασμό της TRANE) η οποία προβλέπει την παραγωγή Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων οι οποίες θα 
διατίθονται σε χώρες της Ευρώπης μέσω της TRANE. Επίσης με την από 22/10/03 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της Εταιρίας απεφασίσθη  
Α. H μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €5.958.904,68 με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,48€ 
σε 0.30€ με συμψηφισμό ζημιών.  
Β.Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 6.000.000€ περίπου με καταβολή μετρητών  από τους παλαιούς 
μετόχους και  
Γ. H παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. γι αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η έκδοση Ομολογιακού δανείου σύμφωνα 
με το νόμο. Όσα αναφέρονται παραπάνω απεικονίζουν την προσπάθεια που καταβάλει το Δ.Σ. για εξυγίανση της 
Εταιρίας και για την μεταφορά της μετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγμάτευσης των μετοχών στο ΧΑΑ. 

 
Οι πωλήσεις κατά ΣΤΑΚΟΔ 91 μέχρι 30.09.2003 είναι: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΣΥΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 01.01.2003 – 30.09.2003 

(ποσά σε χιλ. €) 
282.2 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 1.767 
287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 116 
292.3 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 946 

515.4 
Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού  και θερμαντικού εξοπλισμού & συναφών 
ειδών 2.462 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.291 
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Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά το εννιάμηνο του 2003 παρουσίασε αύξηση 17% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2002 και διαμορφώθηκε σε € 5.291 χιλ. την περίοδο 01.01 – 31.09.2003 
από € 4.512 χιλ. την περίοδο 01.01 – 31.09.2003.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κόστους πωληθέντων της Εταιρίας για 
την περίοδο 01.01-30.09 των χρήσεων 2002 και 2003: 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 01.01-30.09.2002 01.01-30.09.2003 
Έτοιμα Προϊόντα 2.117 2.605 
Εμπορεύματα 1.875 2.161 
Α' Ύλες - Υλικά 8 15 
Άμεσα Έξοδα Πωλήσεων 87 100 
Μείον: Αποσβέσεις 285 301 
ΣΥΝΟΛΟ 3.801 4.580 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Η Εταιρία, προκειμένου να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά, άσκησε επιθετική εμπορική πολιτική 
διείσδυσης επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεων κατά 17,25% την 01.01.-30.09.2003 σε σχέση 
με την περίοδο 30.09.2002. Η εφαρμογή αυτής της επιθετικής πολιτικής είχε σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 20,5%, η οποία είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του 
κύκλου εργασιών για την ίδια περίοδο. Συνεπεία τούτου ήταν να μειωθεί το μικτό κέρδος ως 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών και να διαμορφωθεί από 15,8% την 30.09.2002 σε 13,5% την 
30.09.2003. 
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης, κατά την υπό εξέταση περίοδο, παρέμειναν σταθερά 
στα επίπεδα των € 1,5 εκατ. περίπου ενώ ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών 
παρουσίασαν βελτίωση και διαμορφώθηκαν σε 29,3% το εννιάμηνο του 2003 έναντι 34,1% την 
αντίστοιχη περίοδο του 2002. Η συγκράτηση που παρουσιάζουν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
και διάθεσης επί του κύκλου εργασιών είναι αποτέλεσμα των ενεργειών της διοίκησης της Εταιρίας 
για την εκλογίκευση της οργανωτικής δομής και τη συγκράτηση του κόστους. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο 
01.01-30.09 για τις χρήσεις 2002 και 2003: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 01.01-30.09.2002 01.01-30.09.2003 
Αμοιβή & Έξοδα Προσωπικού 536 515 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 41 38 
Παροχές Τρίτων 48 49 
Φόροι – Τέλη 9 10 
Διάφορα Έξοδα 53 54 
Αποσβέσεις 7 7 
ΣΥΝΟΛΟ 693 673 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας για την περίοδο 
01.01-30.09 για τις χρήσεις 2002 και 2003: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 01.01-30.09.2002 01.01-30.09.2003 
Αμοιβή & Έξοδα Προσωπικού 484 444 
Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 38 75 
Παροχές Τρίτων 158 172 
Φόροι – Τέλη 7 16 
Διάφορα Έξοδα 167 177 
Αποσβέσεις 7 11 
ΣΥΝΟΛΟ 861 894 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες παρά την αύξηση μισθών, ημερομισθίων και ενοικίων έμειναν σταθερές 
και διαμορφώθηκαν σε € 1.548 χιλ. την περίοδο 01.01-30.09.2003 από 1.540 χιλ. την περίοδο 
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01.01-30.09.2002. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν και 
διαμορφώθηκαν σε 29,3% τη 30.09.2003 από 34,1% τη 30.09.2002. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηματοοικονομικών εξόδων της 
Εταιρίας για την περίοδο 01.01-30.09 των χρήσεων 2002 και 2003. 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 01.01-30.09.2002 01.01-30.09.2003 
Τόκοι Τραπεζών 188 133 
Έξοδα Χρηματοδοτήσεων 13 32 
Προμήθειες Εγγυητικών 1 0 
ΣΥΝΟΛΟ 202 165 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η κατανομή των αποσβέσεων της Εταιρίας κατά την περίοδο 
01.01 – 30.09 των χρήσεων 2002 και 2003: 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
(ποσά σε €) 01.01 - 30.09.2002 01.01 - 30.09.2003 
Κόστος Πωληθέντων 285.462 301.321 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 6.520 6.956 
Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης 7.093 11.070 
ΣΥΝΟΛΟ 299.075 319.347 

 
Σημειώνεται ότι κατά την 01.01-30.09.2003, οι ζημιές προ φόρων της Εταιρίας αυξήθηκαν σε € 
(1.546) χιλ. έναντι ζημιών προ φόρων € (1.529) χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2002. Η 
αύξηση της ζημίας κατά ποσοστό 1,1% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων.  
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αναμορφωμένες ζημίες προ φόρων: 
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01-30.09.2003 
(ποσά σε χιλ. €)* 1.1.2003-30.09.2003 
Ζημιές προ φόρων  (1.546) 
Μείον: Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (116) 
Μείον: Διαφορά Αποσβέσεων Βάση ΠΔ 299/03 172 
Πλέον: Πελάτες (10) 
Μείον: Χρεώστες Διάφοροι (8) 
Μείον: Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (115) 
Αναμορφωμένες Ζημιές Προ Φόρων  (1.623) 
Μείον: Φόροι μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος (31) 
Μείον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων (78) 
Αναμορφωμένα Αποτελέσματα Περιόδου (1.732) 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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7.10.1.2 Συνοπτική Στοιχεία Περιόδου Εταιρίας 01.01 – 30.09.2003 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία ισολογισμού της Εταιρίας κατά την 
30.09 των χρήσεων 2002 και 2003, σύμφωνα με τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της Εταιρίας 
περιόδου 01.01 – 30.09.2003. Η λογιστική κατάσταση της 30.09.2003 έχει ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* 30.09.2002 30.09.2003 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 1.192 1.416 
Πάγιο Ενεργητικό  12.253 13.410 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 5.669 6.387 
Πάγιο Ενεργητικό (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 6.583 7.024 
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 613 563 
Σύνολο  7.196 7.587 
Αποθέματα 3.542 2.973 
Πελάτες 931 1.229 
Λοιπές Απαιτήσεις 1.890 1.518 
Διαθέσιμα 178 230 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 6.540 5.951 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - 8 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.929 14.961 
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 48 137 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Μετοχικό Κεφάλαιο 15.890 15.890 
Αποθεματικά & Λοιποί Λογαριασμοί Ιδίων Κεφαλαίων 3.663 4.771 
Αποτελέσματα Περιόδου (8.306) (10.692) 
Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων Προηγούμενων Χρήσεων (1.536) (1.655) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.712 8.315 
Προβλέψεις 0 19 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων - - 
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 3.398 4.501 
Προκαταβολές Πελατών 1.581 1.836 
Σύνολο Υποχρεώσεων 4.980 6.337 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 238 290 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 14.929 14.961 
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 48 137 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στο πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της λογιστικής περιόδου 01.01-30.09.2003 
περιλαμβάνονται οι κάτωθι παρατηρήσεις:  
 
1. Επί των “Δαπανών πολυετούς αποσβέσεως” δεν έχουν λογισθεί αποσβέσεις συνολικού  ποσού 

€ 240.000 περίπου, με  συνέπεια τα αποτελέσματα της περιόδου και τα ίδια κεφάλαια να 
απεικονίζονται ισόποσα βελτιωμένα. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης δεν 
είχαν λογισθεί  οι  αναλογούσες  αποσβέσεις, αλλά  όμως αυτές στο τέλος  της προηγούμενης 
χρήσεως (31/12/2002)  μεταφέρθηκαν  απευθείας στα Ίδια  Κεφάλαια.  

2. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, πέραν του  ενός έτους, συνολικού 
ποσού € 300.000 περίπου, για τις οποίες  έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 60.000, η οποία  
δεν επαρκεί  να  καλύψει  την  πιθανή  ζημία  που θα προκύψει αν δεν εισπραχθούν στο σύνολό 
τους  αυτές  οι απαιτήσεις.   

3. Στα  αποθέματα περιλαμβάνονται και ακίνητα, πέραν του ενός έτους, αποθέματα ποσού  € 
55.000 περίπου, για τα οποία  δεν  έχει  σχηματισθεί  ανάλογη  πρόβλεψη, για  την  κάλυψη της  
ζημίας  που θα  προκύψει  από  την απαξίωσή  τους.  

4. Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  από την υπηρεσία του 
προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το 
προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
Εάν η Εταιρία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του 
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Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο ύψος της θα ανερχόταν  στο ποσό των € 325.000 περίπου, από 
το οποίο   ποσό € 115.000 αφορά  την  κλειόμενη  περίοδο.  

5. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη και χρήση 1997 και κατά συνέπεια οι φορολογικές  
της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  οριστικές. Από το συνολικό ποσό των € 283.701 των 
διαφορών φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 1991 έως και 1997, το μέρος των € 205.865 δεν 
λογιστικοποίηθηκε και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της περιόδου, οι υποχρεώσεις και τα ίδια 
κεφάλαια εμφανίζονται βελτιωμένα κατά το ποσό αυτό. 

 
Κατά την 30.09.2003 το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πάγιο Ενεργητικό (αναπόσβεστο υπόλοιπο)» 
παρουσίασε αύξηση έναντι της περιόδου 30.09.2002 και διαμορφώθηκε σε € 7.024 χιλ. την 
30.09.2003 από € 6.583 χιλ. την ίδια περίοδο της χρήσης 2002. 
 
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού «Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης» παρουσίασε 
αύξηση και διαμορφώθηκε σε € 1.416 χιλ. την 30.09.2003 από € 1.192 χιλ. τη 30.09.2002.  
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, στη λογιστική περίοδο 1.1 
– 30.9.2003 δε λογιστικοποιήθηκαν αποσβέσεις φορολογικά αναγνωριζόμενες ποσού € 116.000,00 
περίπου. Κατά το ποσό αυτό θα πρέπει να αναμορφωθούν αρνητικά τα αποτελέσματα της 
λογιστικής περιόδου και η καθαρή λογιστική θέση της 30.09.2003. Επίσης αναφέρεται ότι η διαφορά 
του ποσού € 124.000,00 θα έπρεπε να έχουν αποσβεστεί σε προηγούμενες χρήσεις. Οι συνολικές 
αποσβέσεις που δεν διενεργήθηκαν από την Εταιρία για την περίοδο όπως αναφέρεται και στο 
πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή ανέρχονται σε ποσό € 240.000,00. Στην 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης δεν είχαν λογισθεί οι αναλογούσες  αποσβέσεις, 
αλλά  όμως αυτές στο τέλος  της προηγούμενης χρήσεως (31/12/2002) μεταφέρθηκαν  απευθείας 
στα Ίδια  Κεφάλαια. 
 
Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις διαμορφώθηκε σε € 
7.024 χιλ. την 30.09.2003 από € 6.583 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2002.  
 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου σημειώνεται ότι, βάση του 
καινούργιου νόμου περί αποσβέσεων ΠΔ 299/03 θεσπίστηκαν στις κατηγορίες των παγίων 
ανώτεροι και κατώτεροι συντελεστές με τους οποίους οι εταιρίες από 01.012003 και μετά είναι 
υποχρεωμένες να εφαρμόζουν. Στην περίοδο 1.1.2003 –30.9.2003 η Εταιρία δεν εφάρμοσε τους 
παραπάνω συντελεστές αποσβέσεων με αποτέλεσμα οι αποσβέσεις της περιόδου να είναι 
μεγαλύτερες κατά ποσό €  172.000,00. Έτσι με το ποσό αυτό θα πρέπει να ωφεληθούν τα ίδια 
κεφάλαια της Εταιρίας κατά την 30.9.2003 καθώς και τα αποτελέσματα της. 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις» της Εταιρίας 
διαμορφώθηκε σε € 563 χιλ. την 01.01-30.09.2003 από € 613 χιλ. την 01.01.-30.09.2002. 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Αποθέματα» της Εταιρίας κατά την 30.09.2003 παρουσίασε 
μείωση έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2002 και διαμορφώθηκε σε € 2.973 χιλ. την 
30.09.2003, από € 3.542 χιλ. την 30.09.2002. Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – 
λογιστικού ελέγχου προέκυψαν ακίνητα αποθέματα ποσού € 80.382,44 και ως εκ τούτου η Εταιρία 
έπρεπε να είχε διενεργήσει πρόβλεψη για ζημίες που θα προκύψουν από την εκποίηση των 
ανωτέρω αποθεμάτων λόγω απαξίωσης τους, συνολικού ποσού € 80.382,44.  
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε σε € 1.229 χιλ. 
την 30.09.2003 από 931 χιλ. την 30.09.2002. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρονική 
ενηλικίωση του υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες» για την 30.09.2003: 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΝ 30.09.2003 
(ποσά σε χιλ. €) ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΑ 
Μέχρι 30 ημέρες 757 61,58% 
Από 31 -60 ημέρες 106 8,62% 
Από 61 -90 ημέρες 165 13,40% 
Από 91 -120 ημέρες 43 3,47% 
Από 121 -180 ημέρες 29 2,32% 
Πάνω από 181 ημέρες 130 10,61% 
ΣΥΝΟΛΟ 1.229 100,00% 
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Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές Απαιτήσεις» της Εταιρίας κατά την 30.09.2003 παρουσίασε 
μείωση έναντι της 30.09.2002 και διαμορφώθηκε σε € 1.518 χιλ. την 30.09.2003 από € 1.890 χιλ. 
την 30.09.2002. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Λοιπές 
Απαιτήσεις» την 30.09.2003: 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 30.09.2003 
Γραμμάτια Εισπρακτέα 1 
Γραμμάτια Εισπρακτέα σε Καθυστέρηση 5 
Επιταγές Εισπρακτέες στο Χαρτοφυλάκιο 368 
Επιταγές Εισπρακτέες στις Τράπεζες για Εγγύηση 804 
Επιταγές εισπρακτέες σε Καθυστέρηση 109 
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες στην επόμενη χρήση 7 
Επισφαλείς – Επίδικοι Πελάτες Χρεώστες  81 
Μείον: Προβλέψεις (60) 
Χρεώστες Διάφοροι  163 
Λογαριασμός Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων 41 
ΣΥΝΟΛΟ  1.518 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Σύμφωνα με την Έκθεση του Έκτακτου Οικονομικού – Λογιστικού Ελέγχου σημειώνεται ότι η 
Εταιρία θα έπρεπε να σχηματίζει πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών που θα προκύψουν από την μη 
είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων επιβαρύνοντας αντίστοιχα τα αποτελέσματα της περιόδου 
30.09.2003 ως εξής:  
 

ΛΛΟΟΓΓΑΑΡΡΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ((πποοσσάά  σσεε  €€))  3300..0099..22000033  
Πελάτες 10.499
Χρεώστες Διάφοροι 7.516
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  18.012

 
Η Εταιρία κρίνει ότι το σύνολο των απαιτήσεων της όπως αυτές απεικονίζονται αναμορφωμένες 
από τον οικονομικό έλεγχο θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης. Ας σημειωθεί ότι η Εταιρία έχει ήδη 
σχηματίσει σημαντικές προβλέψεις και διενεργήσει διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του λογαριασμού «Χρεώστες Διάφοροι» την 
30.09.2003:  
 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
Προκαταβολές Προσωπικού 0 
Χρηματικές Διευκολύνσεις Προσωπικού 6 
Ελληνικό Δημόσιο προκ/νοι και παρ/νοι Φόροι 94 
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι 2 
Αποδοχές Προσωπικού πληρωτέες 0 
Δικαιούχοι Αμοιβών Δ.Σ. 3 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 58 
ΣΥΝΟΛΟ 163 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του λογαριασμού «Λογαριασμοί Διαχείρισης 
Προκαταβολών και Πιστώσεων» την 30.09.2003:  
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
Εκτελωνιστές – Λογαριασμοί προς απόδοση 3 
Προσωπικό – Λογαριασμοί προς απόδοση 33 
Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι – Λογαριασμοί προς απόδοση 6 
ΣΥΝΟΛΟ 41 

             * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Ίδια Κεφάλαια  
 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε μείωση και διαμορφώθηκε σε € 8.315 χιλ τη 
30.09.2003 από € 9.712 χιλ. την 30.09.2002.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αναμόρφωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας  
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 30.9.2003 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8.315 
Μείον: Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (116) 
Πλέον: Διαφορά Αποσβέσεων Βάση Πδ 299/03 172 
Μείον: Πελάτες (10) 
Μείον: Χρεώστες Διάφοροι (8) 
Πλέον: Σχηματισθείσα Πρόβλεψη 30 
Μείον: Υποτίμηση Χρεογράφων 0 
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (115) 
Πλέον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 1991-1997 78 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 31 
Πλέον: Αναμορφώσεις Προηγούμενων Χρήσεων (3.293) 
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ  (3.262) 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.052 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Κατά την 30.09.2003 το υπόλοιπο του λογαριασμού λογαριασμός «Προβλέψεις» της Εταιρίας 
διαμορφώθηκε στο ποσό των € 19 χιλ. Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – 
λογιστικού ελέγχου, το ποσό αυτό αφορά κυρίως πρόβλεψη πιστωτικών συναλλαγματικών 
διαφορών από την αποτίμηση των  δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας σε USD στις 30.09.2003. 
Αν η αποτίμηση αυτή γινόταν με την χρήση της ορθής ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ / Δολαρίου στις 
30.09.2003 θα προέκυπτε πιστωτική συναλλαγματική διαφορά ποσού € 23 χιλ., θα έπρεπε δηλαδή 
η Εταιρία να σχηματίσει επιπλέον πρόβλεψη ύψους € 4 χιλ. Το γεγονός αυτό δεν έχει αρνητική 
επίδραση στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματά της Εταιρίας.  
  
Η Εταιρία με βάση τη γνωμοδότηση υπ’ αριθμό 205/1988 της ολομέλειας των νομικών συμβούλων 
της διοικήσεως και το άρθρο 10 του Ν.2065/1992, δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση 
του προσωπικού της. Η Εταιρία θα έπρεπε να σχηματίζει πρόβλεψη για το σύνολο του 
προσωπικού, ανεξάρτητα από το χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος για συνταξιοδότηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Αν η Εταιρία σχημάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του 
προσωπικού, αυτή θα ανερχόταν την 30.9.2003 στο ύψος των € 325.000,00 εκ των οποίων ποσό € 
115.000,00 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης.. 
 
Κατά την 30.09.2003 το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας παρουσίασε 
αύξηση έναντι της 30.09.2002 και διαμορφώθηκε από € 3.398 χιλ. την 30.09.2002 σε € 4.501 χιλ. 
την 30.09.2003. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά την 30.09 των χρήσεων 2002 και 2003: 
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε χιλ. €)* 30.09.2002 30.09.2003 
Προμηθευτές 406 481 
Γραμμάτια Πληρωτέα 405 534 
Τράπεζες 2.017 2.293 
Φόροι Τέλη 205 181 
Ασφ. Οργανισμοί 56 58 
Μερίσματα Πληρωτέα 4 4 
Πιστωτές Διάφοροι 304 950 
ΣΥΝΟΛΟ 3.398 4.501 

      * Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η χρονική ενηλικίωση του υπολοίπου του λογαριασμού 
«Προμηθευτές» την 30.09.2003:  
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ % 
Μέχρι 30 ημέρες 306 63,58% 
Από 31 -60 ημέρες 86 17,87% 
Από 61 -90 ημέρες 58 12,07% 
Πάνω από 91 ημέρες 31 6,48% 
ΣΥΝΟΛΟ 481 100,00% 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα υπόλοιπα του λογαριασμού Προμηθευτές 
τη 30.09.2003:  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 30.09.2003 
HELLENIC STEEL ΑΕ 166 
WILO HELLAS ΑΒΕΕ 93 
MC QUAY ΕΛΛΑΣ ΑΕ 25 
ΚΟΜΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 20 
EXALCO SA 19 
ΓΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣ.-ΑΘ.ΜΙΓΚΑΣ ΟΕ THERMOLEV 13 
GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 13 
Μ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ 11 
ΑΦΟΙ ΒΑΚΡΑΤΣΑ Α.Β.Ε.Ε. 10 
Α.ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν.ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 10 
AKZO NOBEL ΠΟΥΔΡΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΕ 9 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 8 
ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ 6 
STEEL CORONA A.E. 6 
TRANES ΕΛΛΑΣ ΑΕ 5 
F.G.EUROPE AE 5 
ΟΙΚΟΘΕΡΜ ΑΕΒΕ 5 
RUNTAL HOLDING COMPANY 5 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (Ι) 428 
Λοιποί Προμηθευτές (ΙΙ) 53 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Ι+ΙΙ) 481 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Φόροι - 
Τέλη» της Εταιρίας κατά την 30.09.2003: 
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ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ  

(ποσά σε χιλ. €)* 30.09.2003 
Φόρος Μερισμάτων 79 
ΦΠΑ 79 
Φόρος Οικονομικού Έτους 1991 11 
Φόροι – Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 10 
Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων 2 
Αγγελιοσημο Ν.2328/95 1 
Φόρος Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου (2) 
ΣΥΝΟΛΟ 181 
Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρίας, οι παραπάνω οφειλές σε Τράπεζες, Φόρους – Τέλη και 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αποτελούν τρέχοντα υπόλοιπα, καθώς δεν υπήρχαν οφειλές σε 
καθυστέρηση σε φόρους, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Πιστωτές 
Διάφοροι» κατά την 30.09.2003:  
 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
(ποσά σε χιλ. €)* 30.09.2003 
Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι  2 
Λογαριασμοί Διαχείρισης Προκαταβολών και Πιστώσεων  1 
Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 53 
Οφειλόμενες Αμοιβές Προσωπικού 2 
Δικαιούχοι Τόκου Προνομιούχων Μετοχών  151 
Λοιπές Βραχ/σμες Υποχρεώσεις 741 
ΣΥΝΟΛΟ 950 

Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού ελέγχου σημειώνεται ότι στο κονδύλι του 
λογαριασμού «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται ποσό € 590.000,00 το 
οποίο αφορά ταμειακή διευκόλυνση των ιδρυτών της Εταιρίας προς την Εταιρία. Για τις παραπάνω 
συναλλαγές δεν έχει υπογραφεί κάποιο είδος νομιμοποιητικού εγγράφου. Σύμφωνα με την 
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία τίθεται και θέμα χαρτοσήμανσης καθώς το παραπάνω ποσό στον 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο που θα διενεργηθεί θα θεωρηθεί δανεισμός προς την Εταιρία και για 
τον λόγο αυτό θα έπρεπε να χαρτοσημανθεί.  
 
Προκαταβολές Πελατών 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού 
«Προκαταβολές Πελατών» κατά την 30.09.2003:  
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ  
(ποσά σε χιλ. €)* 30.09.2003 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 967 
ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 253 
TRANE ΕΛΛΑΣ ΑΕ 164 
Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - INTERSOLAR ΑΒΕΤΕ 37 
ΥΔΡΟΜΑΡΚΕΤ 25 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 25 
ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ - ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 25 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ 22 
ΤΕΜΚΟ ΑΕ 20 
Σ.ΚΑΤΣΑΜΑΚΛΗΣ ΑΕΤΕ - ALTATHERM 19 
Κ\Ξ ΕΡΓΑΣ ΑΤΕ - VAMED ENGINEERING 19 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 18 
ΚΡΙΚΟΣ ΑΕ 16 
ΠΑΠΑΓΕΡΑΣΙΜΟΥ - ΧΑΤΖΗΜΠΟΝΤΟΖΗΣ ΟΕ 12 
ΜΠΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 9 
ΛΟΙΠΟΙ 207 
ΣΥΝΟΛΟ 1.836 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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7.10.2 Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Εταιρίας περιόδου 01.01-31.12.2003 
 
7.10.2.1 Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εταιρίας περιόδου 01.01-30.09.2003 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά αποτελέσματα της Εταιρίας για την περίοδο 
01.01 – 31.12.2003 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2002, σύμφωνα με τη συνοπτική 
λογιστική κατάσταση της Εταιρίας για την περίοδο 01.01 – 31.12.2003. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €)* 01.01 -  

31.12.2002 
01.01 –  

31.12.2003 
Kύκλος Eργασιών 6.794 8.238 
Mείον: Kόστος Πωληθέντων 6.132 7.503 
Mικτό Kέρδος ** 663 735 
(% στον κύκλο Eργασιών) 9,8% 8,9% 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκμετάλλευσης 42 72 
Σύνολο   704 807 
Mείον:  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας ** 978 864 
            Έξοδα Διάθεσης ** 1.200 1.129 
            Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης   12 - 
Σύνολο Eξόδων Διοίκησης & Διάθεσης ** 2.190 1.993 
(% στον κύκλο Eργασιών) 32,2% 24,2% 
Λειτουργικό Aποτέλεσμα ** (1.486) (1.186) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (21,9%) (14,4%) 
Πλέον: Έκτακτα Έσοδα 3 53 
Mείον: Έκτακτα Έξοδα (38) (229) 
Kέρδη προ Τόκων και Φόρων (1.521) (1.362) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (22,4%) (16,5%) 
Mείον: Χρηματοοικονομικά Έξοδα  167 195 
Kέρδη προ Φόρων (1.688) (1.557) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (24,8%) (18,9%) 
Mείον: Aποσβέσεις μη διενεργηθείσες στις προηγ. Χρήσεις  (351) (329) 
Kέρδη προ Φόρων (2.039) (1.886) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (30,0%) (22,9%) 
Μείον: Φόροι μη Ενσωματωμένοι στο Λειτουργικό Κόστος 7 31 
Μείον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων - 264 
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων  (2.046) (2.180) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (30,1%) (26,5%) 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
** περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 
 
Σημειώσεις Εταιρίας επί της Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης 01.01 – 31.12.2003: 
 
1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι του Ισολογισμού χρήσεως 2002.  
2. Για δεδουλευμένες δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή μας μέχρι σήμερα 

πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις.  
3. Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίσταται  προσημείωση υποθήκης ύψους € 1.920.000 υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια 

δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.03 ανέρχεται σε € 1.543.601,63.   
4. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις 

ύψους € 1.650.000,00 περίπου και ως εκ τούτου η αναπόσβεστη αξία τους, καθώς και τα ίδια κεφάλαια απεικονίζονται 
ισόποσα  βελτιωμένα.  

5. Το προσωπικό της Εταιρίας ανέρχεται σε 102 άτομα.  
6. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της Εταιρίας, με βάση το Ν.2065/92 πραγματοποιήθηκε στην 

χρήση 2000.  
7. Στις 31.12.2002 πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002  αναπροσαρμογή της 

αναπόσβεστης αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων στην αντικειμενική τους αξία.  
8. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή  τη λειτουργία της Εταιρίας.  
9. Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρία διενήργησε αποσβέσεις χρησιμοποιώντας τους κατώτερους συντελεστές που 

προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003. Η επί έλλατον διαφορά που προέκυψε από την εφαρμογή στην παρούσα χρήση 
των συντελεστών αυτών σε σχέση με τους συντελεστές του ΠΔ 100/1998 οι οποίοι ίσχυαν μέχρι και την χρήση 2002 
ανέρχεται σε € 140.000 περίπου.  
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10. Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με τα εξής ποσά: α) με το ποσό των € 55.000 για κάλυψη 
επισφαλών απαιτήσεων, β) με το ποσό των € 70.000 για την κάλυψη των ακινήτων αποθεμάτων και γ) με το ποσό των 
€ 81.976,62 που αφορά την διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων.  

11. Στα πλαίσια της προσπάθειας για την οικονομική εξυγίανση της Εταιρίας και συνεπεία αυτής την μεταφορά της μετοχής 
στην κανονική κατηγορία διαπραγμάτευσης, η διοίκηση προγραμμάτισε και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις: α) Μείωση 
Κόστους και Δαπανών, β) Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον όμιλο TRANE με αντικείμενο την κατασκευή 
Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων, γ)Αύξηση Κεφαλαίου ποσού € 6.000.000 περίπου με στόχο την αύξηση του 
Κεφαλαίου Κίνησης, νέες επενδύσεις και αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δ) Συνέχιση προσπάθειας για 
εμπλουτισμό του μίγματος των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρία με νέα προϊόντα. 

 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση εσόδων κατά κωδικό ΣΤΑΚΟΔ – 03:  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟΔ  03 (ΣΕ ΧΙΛ. €) 
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 1.495.593,105 
515.4 Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού & συναφών ειδών  3.792.934,56 
ΣΥΝΟΛΟ 8.238.046,68 

 
Το ποσοστό πωλήσεων επί του συνόλου εργασιών που αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις της Εταιρίας προς την ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.Μ. ανέρχεται σε 6,5%. 
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7.10.2.2 Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισμού περιόδου 01.01-31.12.2003 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία ισολογισμού της Εταιρίας κατά την 
31.12 των χρήσεων 2002 και 2003, σύμφωνα με τη συνοπτική λογιστική κατάσταση της Εταιρίας 
περιόδου 01.01 – 31.12.2003. Η λογιστική κατάσταση της 31.12.2003 έχει ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή – Λογιστή. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 01.01-31.12.2003 
(ποσά σε χιλ. €) 31.12.2002 31.12.2003 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Δαπάνες Πολυετούς Απόσβεσης (αναπόσβεστο αξία) 1.410 1.511 
Πάγιο Ενεργητικό  13.390 13.431 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 5.801 6.392 
Πάγιο Ενεργητικό (Αναπόσβεστο Υπόλοιπο) 7.589 7.039 
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 566 563 
Σύνολο  8.155 7.602 
Αποθέματα 2.821 2.322 
Πελάτες 883 882 
Λοιπές Απαιτήσεις 1.601 7.924 
Διαθέσιμα 122 131 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 5.427 11.259 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 10 11 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.002 20.383 
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 37 - 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 15.890 9.932 
Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο - 5.959 
Αποθεματικά & Λοιποί Λογαριασμοί Ιδίων Κεφαλαίων 4.771 4.771 
Ζημιές Χρήσεως  (2.046) (2.180) 
Ζημιές Προηγούμενων Χρήσεων (8.646) (4.733) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.969 13.748 
Προβλέψεις 40 37 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων - - 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.816 5.029 
Προκαταβολές Πελατών 1.133 1.539 
Σύνολο Υποχρεώσεων 4.949 6.568 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 44 31 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 15.002 20.383 
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 37 - 
 
Στο πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για την περίοδο 01.01-31.12.2003 
σημειώνονται οι κάτωθι παρατηρήσεις:  
 
• Επί των «Δαπανών πολυετούς απόσβεσης» δεν έχουν λογιστεί αποσβέσεις συνολικού ποσού € 

320.000 περίπου με συνέπεια τα αποτελέσματα της περιόδου και τα ίδια κεφάλαια να 
απεικονίζονται ισόποσα βελτιωμένα. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης δεν 
είχαν λογιστεί οι αναλογούσες αποσβέσεις αλλά όμως αυτές στο τέλος της προηγούμενες 
χρήσεως (31/12/2002) μεταφέρθηκαν απ΄ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια  

• Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται επισφαλείς και καθυστερημένες, πέραν του έτους, απαιτήσεις 
συνολικού ποσού € 250.000 για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 85.000, η οποία 
δεν επαρκεί να καλύψει την πιθανή ζημιά που θα προκύψει αν δεν εισπραχθούν στο σύνολο 
τους αυτές οι απαιτήσεις.  

• Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία του 
προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθ. 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών 
Συμβουλίων Διοικήσεως και το άρθρο 10 Ν. 2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το 
προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
Εάν η Εταιρία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 14 του ΚΝ 
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2190/1920, το σωρευτικό ύψος θα ανέρχονταν στο ποσό των € 335.000 περίπου από το οποίο 
ποσό € 125.000 αφορά την κλειόμενη περίοδο. 

• Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1997 και κατά συνέπεια οι φορολογικές 
της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές 
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8. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 2000 -2001 

 

8.1 Εξέλιξη Ενοποιημένων Εργασιών – Αποτελεσμάτων της Εταιρίας 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και των 
ενοποιημένων αποτελεσμάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις 2000 - 2001:  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000 – 2001* 
(ποσά σε χιλ. €)** 2000 2001 
Κύκλος Εργασιών από:   
Βιομηχανική Δραστηριότητα 4.797 3.441 
Εμπορική Δραστηριότητα 1.727 2.435 
Παροχή Υπηρεσιών 505 - 
Σύνολο Kύκλου Eργασιών Eταιρίας 7.029 5.876 
Mείον: Kόστος Πωλήσεων (1) 4.943 4.986 
Mικτό Kέρδος (1) 2.086 890 
(% στον κύκλο Eργασιών) 29,7% 15,2% 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκμετάλλευσης 64 38 
Σύνολο  2.149 929 
Mείον:  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας(1) 812 652 
            Έξοδα Διάθεσης (1) 1.149 830 
            Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης  - - 
Σύνολο Eξόδων (1) 1.961 1.482 
(% στον κύκλο Eργασιών) 27,9% 25,2% 
Λειτουργικό Aποτέλεσμα (1) 188 (553) 
(% στον κύκλο Eργασιών) 2,7% (9,4%) 
Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 1.134 173 
Πλέον: Έσοδα από Συμμετοχές (και Κοινοπραξίες) 3 - 
Μείον:  Προβλέψεις Υποτιμήσεως Συμμετοχών & Χρεογράφων - - 
Μείον: ΄Έξοδα και ζημίες Συμμετοχών & Χρεογράφων - - 
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 202 71 
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 29 10 
Mείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 467 68 
Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 3 - 
Kέρδη (Ζημιές) προ Tόκων, Aποσβέσεων & Φόρων 1.085 (367) 
(% στον κύκλο Eργασιών) 15,4% (6,3%) 
Mείον: Xρεωστικοί Tόκοι και Συναφή Έξοδα 189 206 
Πλέον: Πιστωτικοί Tόκοι και Συναφή Έσοδα 18 7 
Kέρδη (Ζημιές) προ Aποσβέσεων 915 (566) 
(% στον κύκλο Eργασιών) 13,0% (9,6%) 
Μείον:  Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 330 475 
            Αποσβέσεις μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος  477 - 
            Συνολικές Aποσβέσεις 807 475 
Kέρδη (Ζημιές) προ Φόρων 108 (1.040) 
(% στον κύκλο Eργασιών) 1,5% (17,7%) 
Mείον: Φόροι Xρήσης και Λοιποί Φόροι (2) - 7 
Mείον: Aμοιβές Mελών Δ.Σ. - - 
Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. 108 (1.048) 
(% στον κύκλο Eργασιών) 1,5% (17,8%) 
Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου Προηγούμενων Χρήσεων (3) - - 
Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Eλέγχου πρ. Χρήσεων 

108 (1.048) 

(% στον κύκλο Eργασιών) 1,5% (17,8%) 
Μείον: Αναλογία Μειοψηφίας στα μετά από Φόρους Κέρδη 67 18 
Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης, Aμοιβές Δ.Σ., Φόρους 
Φορολογικού Eλέγχου & Αναλογία Μειοψηφίας  

42 (1.066) 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3    
Αναμορφωμένα Κέρδη προ Φόρων  - (1.462) 
Αναμορφωμένα Kέρδη μετά από Φόρους Xρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. - (1.469) 
Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου 4 - 0 
Αναμορφωμένα Kέρδη μετά από Φόρους Xρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Eλέγχου 3 4 

- (1.469) 
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Σημειώσεις: 
* Οι Ενοποιημένοι Ισολογισμοί και οι Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις χρήσεις 

2000 - 2001 προέκυψαν από την ενοποίηση, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, των αντίστοιχων 
στοιχείων των Ισολογισμών και Καταστάσεων Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της μητρικής 
Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.Ε. και των εταιριών που ενοποιούνται. 

** Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

1. Προ αποσβέσεων. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν 
αφαιρεθεί προηγούμενος οι αποσβέσεις από το Κόστος Πωληθέντων, τα Έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας και Διάθεσης. Ο μερισμός των αποσβέσεων ανά χρήση έχει ως εξής: 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 
Κόστος Πωληθέντων 314 444 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 7 9 
Έξοδα Διάθεσης 8 21 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 330 475 
Mείον : Αποσβέσεις μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 477 - 
ΣΥΝΟΛΟ 807 475 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1997 και είναι εν εξελίξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 

έως και τη χρήση 2001. Η Εταιρία έχει υποβάλει την υπ'αριθμ. 5775/10.6.2003 αίτηση προς την ΦΑΒΕ Αθηνών να 
επεκταθεί ο έλεγχος μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2002.. 

3. Για την αναμόρφωση των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της χρήσης 2001 έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις 
του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου.  

4. Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού ελέγχου, σε τυχόν φορολογικό έλεγχο των βιβλίων 
της Εταιρίας από τις φορολογικές αρχές, με βάση και τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου προηγούμενων 
χρήσεων της Εταιρίας αλλά και τη γενικότερη πρακτική των φορολογικών αρχών, ενδέχεται να προκύψουν 
λογιστικές διαφορές από δαπάνες που συνήθως απορρίπτονται είτε χαρακτηριζόμενες ως μη παραγωγικές, είτε 
επειδή δεν θα έχουν πλήρη αιτιολόγηση ως προς τη σκοπιμότητά τους. Έτσι λοιπόν, θα προσδιορισθούν 
λογιστικές διαφορές κυρίως στους λογαριασμούς των «παροχών τρίτων», «αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών», 
«εξόδων ταξιδιού εσωτερικού και εξωτερικού», «εξόδων μεταφορών», «εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας», και 
ενδεχομένως και σε άλλους λογαριασμούς. Δεδομένης όμως της μεγάλης φορολογικής ζημιάς της Εταιρίας 
συνολικού ποσού € 4.187 χιλ. σύμφωνα και με την δήλωση φόρου εισοδήματος της χρήσης 2002 και με δεδομένο 
ότι δεν θα υπάρξουν αναμορφώσεις των δηλώσεων για τις υπό έλεγχο χρήσεις, ώστε το παραπάνω ποσό να είναι 
οριστικό συμπεραίνεται ότι οποιοδήποτε ποσό λογιστικών διαφορών που μπορεί να προκύψει δεν θα επηρεάσει 
σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας λόγω του ότι οι λογιστικές διαφορές θα μειώσουν τις φορολογικές ζημιές.  

 
Εταιρίες που Συμπεριλαμβάνονται στην Ενοποίηση 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ανά χρήση οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και το ποσοστό συμμετοχής της 
Εταιρίας: 
 
 

 2000 2001 

ΕΤΑΙΡΙΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

% ΣΥΜ/ΧΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ  24,9% 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 65%  

 
Ο Κύριος Ανάδοχος βεβαιώνει ότι σύμφωνα και με την άποψη του Ορκωτού Ελεγκτή που 
διενήργησε τον Έκτακτο Οικονομικό-Λογιστικό Έλεγχο της  Εταιρίας η υποχρέωση ενοποίησης με 
την εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ, υφίστατο μέχρι και τη χρήση 2001. Στη συνέχεια η διοίκηση της εταιρίας 
άλλαξε και δεν συντρέχει λόγος ενοποίησης με το παρόν ποσοστό συμμετοχής σύμφωνα και με τα 
όσα ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920. Με την άποψη αυτή συντάσσεται και ο Νομικός Ελεγκτής κατά τον 
οποίο δεν υφίσταται υποχρέωση ενοποίησης των δύο εταιριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
Μετά τη χρήση 2001 δεν υφίστανται οι σχέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 96 του ΚΝ 
2190/1920,  δηλαδή τα προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα των εταιριών ΒΙΟΣΩΛ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
δεν αποτελούνται πλέον κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα. Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα 
της εκλογής νέων διοικητικών συμβουλίων των εταιριών ΒΙΟΣΩΛ και ΗΦΑΙΣΤΟΣ έτσι ώστε τα 
διοικητικά συμβούλια, που είναι αντίστοιχα επταμελές και εξαμελές, έχουν μόνο δυο κοινά μέλη. 
Σύμφωνα με το νόμο στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα κοινά 
μέλη για να ισχύσουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 96 παρ.1 (β). 
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Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρίας Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία Α.Β.Ε.Ε.Ε που κατείχε η 
Εταιρία πωλήθηκαν ως εξής:  
 
(1) 43.487 μετοχές, την 3.7.2000 στην εταιρία Ένωσις ΑΕ (η οποία είναι και μέτοχος της Εταιρίας)  
(2) 23.625 μετοχές την 19.9.2001 στην εταιρία Ένωσις (η οποία είναι και μέτοχος της Εταιρίας) και  
(3) 20.250 μετοχές στην κα Β. Σιγαλού. 
 
Η πώληση πραγματοποιήθηκε διότι οι δραστηριότητες της εταιρίας ήταν ξένες προς τις κύριες 
δραστηριότητες της Βιοσώλ στη Θέρμανση και τον Κλιματισμό. 
  
Σημειώνεται ότι η Εταιρία πλέον δεν κατέχει καμία μετοχή της Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία Α.Ε.Β.Ε. και 
παράλληλα δεν υπάρχει υποχρέωση από καμία άλλη διάταξη του Ν 2190/1920 η εταιρία δεν πρέπει 
να ενοποιεί τα στοιχεία της με αυτά της Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία Α.Ε.Β.Ε. 
 
 
ΧΡΗΣΗ 2000 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
 
1. Στην παρούσα χρήση με βάση το Ν 2065/92 αναπροσαρμόστηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων 

και κτιρίων της μητρικής Εταιρίας με € 1.241 χιλ. και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και 
το αποθεματικό «επιχορήγησης επενδύσεων παγίου ενεργητικού» με € 623 χιλ. και €  7 χιλ. 
αντίστοιχα. Η προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω προσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και το 
υπόλοιπο της υπεραξίας € 143 χιλ που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 
1996 συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. 

2. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. στη χρήση 2000 σε αντίθεση με  τις προηγούμενες χρήσεις 
διενήργησε αποσβέσεις επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 731 χιλ. 
μέρος του οποίου € 477 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως. Η θυγατρική ΒΙΟΣΩΛ 
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ διενήργησε αποσβέσεις € 76 χιλ. 

3. Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκατάστασης και του παγίου ενεργητικού της ΒΙΟΣΩΛ έχουν 
μεταφερθεί έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 4,17 εκατ.   

4. Στο ενεργητικό της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού 
ποσού € 646 χιλ. περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για σχετική ζημιά που 
θα προκύψει αν δεν εισπραχτούν στο σύνολό τους. 

5. Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1991. 
 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
1. Η παρούσα ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 αρ. 

90 και για το λόγο αυτό δεν παρατίθεται συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης χρήσης  
2. Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης  των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού, και Αποτελεσμάτων Χρήσης της 
μητρικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και της θυγατρικής ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.  

3. Στα ακίνητα της Εταιρίας δεν υπάρχουν βάρη. 
4. Στην φετινή χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ πραγματοποίησε αποσβέσεις παγίων ύψους € 0,72 εκατ. 

σε αντίθεση με την περσινή χρονιά που δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις. Η Εταιρία 
ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ πραγματοποίησε αποσβέσεις παγίων ύψους € 0,72 εκατ.  

5. Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. προέβη σε αναπροσαρμογή των Γηπέδων 
και Κτιρίων της με βάση τον 2065/92. Από την αναπροσαρμογή προέκυψε υπεραξία εκ € 611 
χιλ. η οποία συμψηφίστηκε με ζημιά προηγούμενων χρήσεων. 

6. Στα Χρηματοοικονομικά Έξοδα περιελήφθησαν και οι εκ € 112 χιλ. προβλέψεις τόκων 
προνομιούχων μετόχων για την Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  

7. Στους λογαριασμούς των Εξόδων Εγκαταστάσεων και του παγίου ενεργητικού της μητρικής 
έχουν μεταφερθεί έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ύψους περίπου € 4.167 χιλ. 

8. Από την χρήση 1992 μέχρι και την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην 
Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους € 2,64 εκατ. Από τις ανωτέρω 
αποσβέσεις, ποσό € 1.232 χιλ. αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις.  

9. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 1991. 
10. Το προσωπικό του Ομίλου Εταιρίας ανέρχεται σε 144 άτομα. 
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Ανάλυση Εσόδων Ανά ΣΤΑΚΟΔ – 91 (ποσά σε χιλ. €) 

282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 3.055 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 378 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.357 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 1.589 
452.9 Άλλα κατασκευαστικά έργα που περιλαμβάνουν εργασίες ειδικής φύσης 650 
Σύνολο 7.029 

 
ΧΡΗΣΗ 2001 
 
Παρατηρήσεις Πιστοποιητικού Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 
 
5. Στην παρούσα χρήση η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. διενήργησε λογιστικές εγγραφές 

τακτοποιήσεως, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ'αρ. 8 σημείωση του ενοποιημένου 
ισολογισμού, συνολικού ποσού € 6.746 χιλ., με τις οποίες αύξησε ισόποσα το υπόλοιπο ζημιών 
(μείωση ισόποση της καθαρής θέσεως 31/12/2001), χωρίς όμως να επιβαρύνει τα 
αποτελέσματα χρήσεως.  

6. Σε λογαριασμούς εμπορευσίμων, περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται κονδύλια 
συνολικού ποσού € 587 χιλ. περίπου που έπρεπε να απεικονισθούν στις δαπάνες πολυετούς 
αποσβέσεως.   

7. Οι αποσβέσεις χρήσεως, τις οποίες λόγισε η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. επί των ενσωμάτων 
ακινητοποιήσεων της  ανέρχονται σε € 462 χιλ.  Κατά την εκτίμησή μας οι αποσβέσεις χρήσεως 
έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες κατά  € 352 χιλ.  περίπου.  

8. Στις απαιτήσεις της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα 
συνολικού ποσού € 293 χιλ. περίπου. 

 
Σημειώσεις Εταιρίας επί του Ισολογισμού: 
11. Επί των ακινήτων της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. δεν υφίστανται βάρη.  
12. Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στην ΒΙΟΣΩΛ 

Α.Β.Ε. σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους € 2.641 χιλ. περίπου. Από τις ανωτέρω 
αποσβέσεις  ποσό 1.233 χιλ. αφορούν μη υποχρεωτικές φορολογικές αποσβέσεις.  

13. Το προσωπικό του ομίλου  ανέρχεται σε 125 άτομα. 
14. Η τελευταία αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., με βάσει τον 

Ν.2065/92, πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2000.  
15. Στα χρηματοοικονομικά έξοδα περιελήφθησαν και € 112 χιλ.  προβλέψεις τόκων προνομιούχων 

μετοχών.  
16. Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών 

ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 

17. Η υποτονικότης που συνεχίζεται στην αγορά της θέρμανσης καθυστερεί την υλοποίηση των 
προσπαθειών της Διοίκησης για την ανάκαμψη της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Οι προσπάθειες της 
Διοίκησης συνεχίζονται.  

18. Η ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. πιστεύει ακράδαντα ότι η εξυγίανση των στοιχείων του ισολογισμού αποτελεί 
την απαραίτητη προϋπόθεση για την  εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης και 
την άρση της Επιτήρησης της μετοχής. Προς το σκοπό αυτό μετά από ομόφωνη απόφαση του 
Δ.Σ. ( συνεδρίαση Νο 203/ 23/1/2002) πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις και 
ανακατατάξεις των Λογαριασμών του Ισολογισμού: Μετεφέρθη στον λογαριασμό Υπόλοιπο 
Ζημιών απευθείας (εκτός του λογαριασμού 'Αποτελέσματα Χρήσης διότι αφορά περισσότερες 
χρήσεις) το ποσό των € 6.746 χιλ. το κονδύλι αυτό προέρχεται  από την απόσβεση των εξής 
κονδυλίων ανά λογαριασμό: Επισφαλείς Πελάτες € 271 χιλ. Ανείσπρακτα καθυστερούμενα 
αξιόγραφα 346 χιλ., Λοιποί Χρεωστικοί Λογαριασμοί € 151 χιλ. Ακίνητα Αποθέματα € 946 χιλ. 
και Δαπάνες Πολυετούς  Απόσβέσης 5.031 χιλ. Σημειώνεται ότι α) Η Εταιρία για πρώτη φορά 
από την ίδρυση της (1940) προβαίνει σε εξυγίανση τέτοιας έκτασης, β) για  τις ανωτέρω 
ενέργειες ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών, και οι σημειώσεις  της 
Εταιρίας στους ισολογισμούς και γ) Τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο για 
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Ιούλιος 1999) που  υπέβαλε η Εταιρία στο Χ.Α.Α. (σελίδα 47 
-  Αναμορφωμένη Λογιστική Αξία Μετοχής).  

19. Ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης  των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού, και Αποτελεσμάτων Χρήσης των 
Εταιριών ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε και ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ., ενώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο 
περιελήφθη η ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε.  
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20. Η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1990. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΚΟΔ – 91 (ποσά σε χιλ. €) 
272.2  Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 14 
282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 2.374 
287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 212 
292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 841 
515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 2.435 
ΣΥΝΟΛΟ 5.876 
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Κύκλος Εργασιών 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών ανά 
εταιρία για την χρήση 2001: 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001 
(ποσά σε χιλ. €) ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 5.878 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 245 
Σύνολο 6.123 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα 247 
ΣΥΝΟΛΟ 5.876 

 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και του 
κόστους πωληθέντων των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση ανά τομέα δραστηριότητας 
και αγορά κατά τη περίοδο 2000 – 2001: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ 2000 – 2001 
(ποσά σε χιλ €)* 2000 2001 
Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού    
Ø Εμπορική Δραστηριότητα 1.687 2.435 
Ø Βιομηχανική Δραστηριότητα 4.342 3.121 
Ø Παροχή Υπηρεσιών 505 - 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού 6.534 5.556 
Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού    
Ø Εμπορική Δραστηριότητα 40 - 
Ø Βιομηχανική Δραστηριότητα 455 320 
Ø Παροχή Υπηρεσιών - - 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού 495 320 
ΣΥΝΟΛΟ 7.029 5.876 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ  2001 
(ποσά σε χιλ €) ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 4.999 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 232 
Σύνολο 5.231 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα 245 
Γενικό Σύνολο 4.986 
Πλέον: Αποσβέσεις 444 
ΣΥΝΟΛΟ 5.430 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Η μείωση του μικτού κέρδους των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση οφείλεται κυρίως 
στην αντίστοιχη μείωση του μικτού κέρδους της μητρικής Εταιρίας. 
 
Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης των εταιριών 
που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά τη χρήση 2001: 
 

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  2001 
(ποσά σε χιλ. €) ΠΟΣΟ* 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 40 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ - 
Σύνολο 40 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα 2 
ΣΥΝΟΛΟ 38 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης 
των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά τη χρήση 2001: 
 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ 2001 

(ποσά σε χιλ. €)* ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΕΞΟΔΑ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 645 832 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 17 21 
Σύνολο 662 853 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα - 2 
Γενικό Σύνολο 662 851 
Μείον: Αποσβέσεις 9 21 
ΣΥΝΟΛΟ 652 830 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των «Κερδών από πώληση Συμμετοχών και 
χρεογράφων» για τις χρήσεις 2000 και 2001:  
 

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2000 

(ποσά σε χιλ. €)* Έσοδα από 
πώληση μετοχών(1) 

Αξία Αγοράς 
Μετοχών(2) 

Κέρδος από πώληση 
μετοχών (1)-(2) 

Πώληση 24.000 μετοχών της ΗΦΑΙΣΤΟΣ 1.150 76 1.075 
Πώληση μετοχών της ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 212 129 84 
Συνολικό Κέρδος από πώληση συμμετοχών   1.158 
Μείον: Συμψηφισμός με λογαριασμό «Ζημιά από πώληση 
Χρεογράφων» 

- - 24 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - - 1.134 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2001 

(ποσά σε χιλ. €)* 
Έσοδα από 

πώληση μετοχών 
(1) 

Αξία Αγοράς 
Μετοχών (2 

Φόρος 
Μεταβίβασης  
Μετοχών(3 

Κέρδος από πώληση 
μετοχών (1)-(2)-(3) 

Πώληση 43.875 μετοχών της ΒΙΟΣΩΛ 
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 

318 129 15 173 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των έκτακτων αποτελεσμάτων των 
ενοποιημένων χρήσεων 2000 και 2001: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ* 
(ποσά σε χιλ. €)* 2000 2001 
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα:   
Πιστωτικές Συναλλαγματικές Διαφορές** 14 4 
Λοιπά - - 
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 14 5 
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  15 5 
ΣΥΝΟΛΟ 29 10 
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα:   
Ταμείο Μετάλλου  57 12 
Συναλλαγματικές Διαφορές 68 22 
Λοιπά - - 
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 125 34 
Ζημιές από Εκποίηση Επίπλων και Λοιπά 4 0 
Λοιπά 1 0 
Έκτακτες Ζημίες 5 0 
Έξοδα προηγουμένων Χρήσεων 337 33 
ΣΥΝΟΛΟ 467 68 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (438) (58) 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Αποσβέσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αποσβέσεις των εταιριών που συμμετέχουν στην 
ενοποίηση για τη χρήση 2001 ανά εταιρία:   
 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2001 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 462 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 13 
Σύνολο 475 
*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2000, σημειώνεται  ότι η ΒΙΟΣΩΛ στη χρήση 
2000 σε αντίθεση με  τις προηγούμενες χρήσεις διενήργησε αποσβέσεις επί των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 731 χιλ. μέρος του οποίου € 477 χιλ. επιβάρυνε τα 
αποτελέσματα χρήσεως. Η θυγατρική ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ διενήργησε αποσβέσεις € 76 
χιλ.. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2001, η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ επί των 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων της  ανέρχονται σε € 462 χιλ.  Κατά την εκτίμησή του Τακτικού 
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή οι αποσβέσεις χρήσεως έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες κατά  € 352 χιλ.  
περίπου  
 
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων 
 
Οι ζημιές προ φόρων των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά τη χρήση 2001 
διαμορφώθηκαν σε € (1.040) χιλ. και αφορούν κυρίως της ζημιές που παρουσίασε η μητρική 
Εταιρία.  
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8.2 Στοιχεία Ενοποιημένου Ισολογισμού 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιημένων ισολογισμών της 
Εταιρίας για την περίοδο 2000 – 2001:  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2000 – 2001* 
(ποσά σε χιλ. €)** 2000 2001 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Έξοδα Εγκατάστασης 5.820 2.268 
Μείον: Συσσωρευμένες Aποσβέσεις 1.092 998 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 4.728 1.270 
Aσώματες Aκινητοποιήσεις (αξία κτήσης) 1.265 381 
Μείον: Συσσωρευμένες Aποσβέσεις 111 92 
Aναπόσβεστες Aσώματες Aκινητοποιήσεις 1.155 289 
Eνσώματες Aκινητοποιήσεις 11.465 11.845 
Μείον: Συσσωρευμένες Aποσβέσεις 4.649 5.023 
Aναπόσβεστες Eνσώματες Aκινητοποιήσεις 6.817 6.822 
Σύνολο Ακινητοποιήσεων 7.971 7.111 
Συμμετοχές  - 209 
Λοιπές Mακροπρόθεσμες Aπαιτήσεις 25 25 
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 7.996 7.345 
Aποθέματα 3.923 3.098 
Πελάτες 1.102 1.042 
Γραμμάτια Εισπρακτέα - Επιταγές Εισπρακτέες 2.517 1.601 
Χρεώστες Διάφοροι 239 180 
Λοιπές Aπαιτήσεις 385 120 
Xρεόγραφα 0 328 
Διαθέσιμα  2.088 1.373 
Σύνολο Kυκλοφορούντος Eνεργητικού 10.254 7.742 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 84 7 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 23.062 16.364 
Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 103 60 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Mετοχικό Kεφάλαιο 16.030 16.030 
Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 2.232 2.232 
Διαφορές Αναπροσαρμογής -Eπιχορηγήσεις Eπενδύσεων 739 739 
Aποθεματικά (τακτικό-  ειδικά- έκτακτα- αφορολ.) 552 552 
Αποτελέσματα εις Νέον (490) (8.302) 
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου 19.064 11.252 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 325 1.509 
Αναμορφώσεις Ενοποίησης 28 (93) 
Σύνολο Iδίων Kεφαλαίων 19.417 12.669 
Προβλέψεις 4 0 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Yποχρεώσεων - - 
Προμηθευτές  596 442 
Επιταγές - Γραμμάτια Πληρωτέα  758 811 
Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 723 1.248 
Προκαταβολές Πελατών 800 468 
Yποχρεώσεις από Φόρους - Tέλη - Ασφαλιστικά Ταμεία 449 419 
Mερίσματα Πληρωτέα 5 8 
Πιστωτές Διάφοροι  258 278 
Σύνολο Bραχυπρόθεσμων Yποχρεώσεων 3.588 3.674 
Σύνολο Yποχρεώσεων 3.588 3.674 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 53 21 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 23.062 16.364 
Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 103 60 
Σημειώσεις: 
* Οι Ενοποιημένοι Ισολογισμοί και οι Καταστάσεις Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις χρήσεις 

2000 - 2001 προέκυψαν από την ενοποίηση, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, των αντίστοιχων 
στοιχείων των Ισολογισμών και Καταστάσεων Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της μητρικής 
Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και των εταιριών που ενοποιούνται. 

** Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Σύμφωνα με τη σημείωση υπ’ αριθμ. 9 της Εταιρίας επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της για 
τη χρήση 2001, ο ενοποιημένος ισολογισμός προέκυψε από την ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης  των κονδυλίων του Ενεργητικού, Παθητικού, και Αποτελεσμάτων Χρήσης των Εταιριών ΒΙΟΣΩΛ 
Α.Β.Ε. και ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, ενώ στην αντίστοιχη περσινή περίοδο (2000) περιελήφθη η ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
Έξοδα Εγκατάστασης  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Έξοδα Εγκατάστασης» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως 39 - 
Συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήση πάγιων στοιχείων 14 - 
Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 1.726 464 
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.042 1.804 
Έξοδα Εγκαταστάσεως 5.820 2.268 
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 1.092 998 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.728 1.270 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Ασώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Ασώματες Ακινητοποιήσεις» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως 1.261 381 
Παραχωρήσεις και Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 4 0 
Ασώματες Ακινητοποιήσεις  1.265 381 
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 111 92 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1.155 289 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» 
των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Γήπεδα – Οικόπεδα 1.587 1.587 
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 4.335 4.341 
Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις και 
Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 5.279 5.626 
Μεταφορικά Μέσα 24 20 
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 240 271 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 11.465 11.845 
Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 4.649 5.023 
Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  6.817 6.822 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Λογιστή της χρήσης 2000 στην χρήση αυτή 
με βάση το Ν 2065/92 αναπροσαρμόστηκε αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων της μητρικής 
Εταιρίας με € 1.241 χιλ. και οι σωρευμένες αποσβέσεις των κτιρίων και το αποθεματικό 
«επιχορήγησης επενδύσεων παγίου ενεργητικού» με € 623 χιλ. και € 7 χιλ. αντίστοιχα. Η 
προκύψασα υπεραξία από την ανωτέρω προσαρμογή € 611 χιλ. καθώς και το υπόλοιπο της 
υπεραξίας € 143 χιλ. που προέκυψε από ανάλογη αναπροσαρμογή στη χρήση 1996 
συμψηφίστηκαν, με ισόποσες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. Επίσης σημειώνεται ότι, η ΒΙΟΣΩΛ 
στη χρήση 2000 σε αντίθεση με  τις προηγούμενες χρήσεις διενήργησε αποσβέσεις επί των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων της συνολικού ποσού € 731 χιλ. μέρος του οποίου € 477 χιλ. 
επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσεως. Η θυγατρική ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ διενήργησε 
αποσβέσεις € 76 χιλ. Τέλος Στους λογαριασμούς των εξόδων εγκατάστασης και του παγίου 
ενεργητικού της ΒΙΟΣΩΛ έχουν μεταφερθεί έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού € 
4.167 χιλ. περίπου 
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Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικό Ορκωτού Ελεγκτή του Ομίλου της χρήσης 2001 
σημειώνεται ότι οι αποσβέσεις χρήσεως, τις οποίες λόγισε η Εταιρία ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ επί των 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων της  ανέρχονται σε € 462 χιλ.  Κατά την εκτίμησή μας οι αποσβέσεις 
χρήσεως έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες κατά  € 352 χιλ.  περίπου. 
 
 
Συμμετοχές 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Συμμετοχές» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 
ΕΤΑΙΡΙΑ 2000 2001 
(ποσά σε €) %  ΠΟΣΟ %  ΠΟΣΟ 
Μετοχές ΑΒΕΛ   100% 209 
Σύνολο   100% 209 

 
Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού  - λογιστικού ελέγχου, το ανωτέρω ποσό αφορά 
την αξία κτήσης μετοχών εταιρίας που έχει τεθεί σε πτώχευση και εκκαθάριση στο παρελθόν. 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της χρήσης 2001 
σημειώνεται ότι στο κονδύλι του ισολογισμού της «ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.» «Συμμετοχές και άλλες 
μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις» περιλαμβάνεται κατά την 31.12.2001 και ποσό € 
208.767,42 που αφορά την αξία κτήσης μετοχών εταιρίας που έχει τεθεί σε πτώχευση και 
εκκαθάριση στο παρελθόν. Για το ποσό της συμμετοχής θα έπρεπε να έχει διενεργηθεί σε 
προηγούμενες χρήσεις ισόποση πρόβλεψη, η οποία αν διενεργούνταν, θα επιβάρυνε σωρευτικά 
την ενοποιημένη καθαρή λογιστική θέση της 31.12.2001 κατά € 208.767,42. 
 
Αποθέματα 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Αποθέματα» των εταιριών που 
συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Εμπορεύματα 418 560 
Προϊόντα Έτοιμα και Ημιτελή – Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 938 1.038 
Παραγωγή σε Εξέλιξη 1.871 959 
Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες – Αναλώσιμα Υλικά – 
Ανταλλακτικά & Είδη Συσκευασίας 681 515 
Προκαταβολές για Αγορές Αποθεμάτων 14 27 
ΣΥΝΟΛΟ 3.923 3.098 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Απαιτήσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Απαιτήσεις» των εταιριών που 
συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(ποσά σε χιλ.€) 31.12.2000 31.12.2001 
Πελάτες 1.102 1.042
Γραμμάτια Εισπρακτέα 3 2
Γραμμάτια σε Καθυστέρηση 70 5
Επιταγές Εισπρακτέες στο χαρτοφυλάκιο 1.798 1.452
Επιταγές Εισπρακτέες στις Τράπεζες για Εγγυήση 274 30
Επιταγές σε καθυστέρηση 373 112
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες στην επόμενη Χρήση  7 7
Επισφαλείς Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 314 81
Χρεώστες Διάφοροι 239 180
Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων 65 32
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.243 2.942

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 
31.12 των χρήσεων 2000 – 2001 προκύπτει μετά την αφαίρεση διεταιρικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Πελάτες» των εταιριών που 
συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12.2001 
 

ΠΕΛΑΤΕΣ 31.12.2001 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
Πελάτες ΒΙΟΣΩΛ 1.002 
Πελάτες ΗΦΑΙΣΤΟΣ 53 
Σύνολο 1.055 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα 13 
ΣΥΝΟΛΟ 1.042 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Επιταγές Εισπρακτέες» των εταιριών που συμμετέχουν στην 
ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001  προκύπτει μετά την αφαίρεσε διεταιρικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Επιταγές Εισπρακτέες» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12.2001: 
 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ 31.12.2001 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
Επιταγές ΒΙΟΣΩΛ 1.507 
Επιταγές ΗΦΑΙΣΤΟΣ 88 
Σύνολο 1.595 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.595 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Χρεώστες Διάφοροι» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12.2001: 
 

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 31.12.2001 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ  152 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ 28 
Σύνολο 180 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα - 
ΣΥΝΟΛΟ 180 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ενοποιημένη 
οικονομική κατάσταση της Εταιρίας για την χρήση 2001 στις απαιτήσεις της Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 
περιλαμβάνονται καθυστερούμενα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 293 χιλ. περίπου. 
 
Χρεόγραφα 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Χρεόγραφα» του εταιριών που 
συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12.2001: 
 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2001 
Μετοχές 328 
Ομολογίες - 
Λοιπά Χρεόγραφα - 
ΣΥΝΟΛΟ 328 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Διαθέσιμα 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Διαθέσιμα» των εταιριών που 
συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Ταμείο 23 26 
Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας 2.064 1.347 
ΣΥΝΟΛΟ 2.088 1.373 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Μεταβατικοί Λογαριασμοί» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Έξοδα Επόμενων Χρήσεων 82 6
Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 3 0
Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 84 7
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Λογαριασμοί Τάξεως 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Λογαριασμοί Τάξεως» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
(ποσά σε χιλ €) 31.12.2000 31.12.2001 
Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία 5 5 
Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων και 
Εμπράγματων Ασφαλειών 98 55 
ΣΥΝΟΛΟ 103 60 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Κατά την 31.12.2001, οι λογαριασμοί τάξεως αφορούσαν τη μητρική Εταιρία. 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
Ίδια Κεφάλαια 
 
Κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν από € 
19.064 χιλ. την 31.12.2000, σε € 11.252 χιλ. την 31.12.2001. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων 
οφείλεται στις αυξημένες ζημιές που παρουσίασε η Εταιρία κατά την χρήση 2001 αυξάνοντας έτσι 
σημαντικά τις ζημιές εις Νέον.  
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Ίδια Κεφάλαια» των εταιριών 
που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000– 2001: 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ποσά σε χιλ. €)* 
 31.12.2000 31.12.2001 

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.030 16.030 
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο 2.232 2.232 
Διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων   
Διαφ.από αναπρ/γή αξίας συμ.και χρεογρ. 34 34 
Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων 523 523 
Διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 183 183 
Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις επενδύσεων (Σύνολο) 739 739 
Τακτικό Αποθεματικό 99 99 
Ειδικά Αποθεματικά 117 117 
Έκτακτα αποθεματικά 70 70 
Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 266 266 
Αποθεματικά Κεφάλαια 552 552 
Αποτελέσματα εις Νέο   
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως εις Νέο (490) (1.066) 
Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων Χρήσεων 0 (490) 
Υπόλοιπο Ζημιών  0 (6.746) 
Αποτελέσματα εις Νέο (490) (8.302) 
Ίδια Κεφάλαια Ομίλου 19.064 11.252 
Αναμορφώσεις Ενοποίησης 28 (93) 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 325 1.509 
ΣΥΝΟΛΟ 19.417 12.669 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορές 
Ενοποίησης» των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12.2001 
 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
(ποσά σε χιλ €)* 31.12.2001 
Δικαιώματα Μετοχών εκτός Ομίλου 1.509 
ΣΥΝΟΛΟ 1.509 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Προβλέψεις 
 
Κατά την 31.12.2001 οι προβλέψεις ποσού € 236,08 αφορούσαν πιστωτικές συναλλαγματικές 
διαφορές από αποτίμηση υποχρεώσεων της Εταιρίας σε ελβετικά φράγκα.  
 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» 
των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 2001: 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ενημερωτικό Δελτίο Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 

 
 187

 
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(ποσά σε εκατ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Προμηθευτές 596 442 
Γραμμάτια Πληρωτέα 757 811 
Επιταγές Πληρωτέες 2 - 
Τράπεζες Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 723 1.248 
Προκαταβολές Πελατών 800 468 
Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 324 300 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 124 119 
Μερίσματα Πληρωτέα 5 8 
Πιστωτές Διάφοροι 258 278 
ΣΥΝΟΛΟ 3.588 3.674 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Κατά την 31.12.2001, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αφορούσαν αποκλειστικά την 
Εταιρία. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου των λογαριασμών «Προμηθευτές», 
«Επιταγές Πληρωτέες» και «Προκαταβολές Πελατών» των εταιριών που συμμετέχουν στην 
ενοποίηση κατά την 31.12.2002: 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 31.12.2001 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 432 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 9 
Σύνολο 441 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα - 
ΣΥΝΟΛΟ 441 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  ΠΛΗΡΩΤΕΑ 31.12.2001 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 784 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 27 
Σύνολο 811 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα - 
ΣΥΝΟΛΟ 811 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 31.12.2001 
(ποσά σε χιλ. €)* ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 496 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 3 
Σύνολο 499 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα 31 
ΣΥΝΟΛΟ 468 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Πιστωτές Διάφοροι» των 
εταιριών που συμμετέχουν στην Ενοποίηση κατά την 31.12.2001: 
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ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 31.12.2002 

(ποσά σε εκατ. €) ΠΟΣΟ 
ΒΙΟΣΩΛ 267 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ  11 
Σύνολο 278 
Μείον: Διεταιρικά Υπόλοιπα - 
ΣΥΝΟΛΟ 278 

 
 
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του λογαριασμού «Μεταβατικών Λογαριασμών 
Παθητικού» των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση κατά την 31.12 των χρήσεων 2000 – 
2001: 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
(ποσά σε εκατ. €)* 31.12.2000 31.12.2001 
Έξοδα Επόμενων Χρήσεων - 0
Έξοδα Χρήσεως Δουλεμένα 53 20
ΣΥΝΟΛΟ 53 21

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Κατά την 31.12.2001 το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου των μεταβατικών λογαριασμών του 
Παθητικού των εταιριών που συμμετέχουν στην ενοποίηση, αφορούσε την Εταιρία. 
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8.3 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες με βάση τις Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας, 
σε ενοποιημένο επίπεδο, για τις χρήσεις 2000 - 2001 : 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 
 2000 2001 
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)   
Κύκλου Εργασιών - (16,4%) 
Κερδών προ Φόρων - * 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης  - * 
Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης. και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 
Προηγούμενων Χρήσεων - * 
Ενσώματων Παγίων (σε Αξία Κτήσης)  - 3,3% 
Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων - (29,0%) 

   
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)   
Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων 1,1% (6,5%) 
Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων 2,6% (4,2%) 
   
ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)   
Γενική Ρευστότητα 2,84 2,10 
Άμεση Ρευστότητα 1,76 1,26 
    
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)   
Απαιτήσεων 188 164 
Προμηθευτών (επί του κόστους πωληθέντων) ** 93 99 
Αποθεμάτων 290 227 
    
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)   
Ξένα προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0,19 0,29 
Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 0,06 0,06 

   
ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)   
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 9,1% 23,1% 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών Τόκων 63,6% (24,6%) 

* Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τη χρήση 2001. 
** Ο εν λόγω δείκτης έχει υπολογιστεί επί του κόστους πωληθέντων (προ αποσβέσεων).  
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8.4 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο πίνακας ταμειακών ροών με βάση τις Ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2000 - 2001: 

  (ποσά σε χιλ. €)* 2001 2000 
  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΗΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Α 100 Ταμιακές εισροές   

 101 Πωλήσεις 5.876 7.029 
 102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 38 64 
 103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 5 14 
 104 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 5 15 
 105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ) 7 18 
 106 Έσοδα χρεογράφων 71 202 
 107 Πώληση χρεογράφων - - 
 108 Μείωση απαιτήσεων 385 - 
  Αφαιρούνται: - - 
 109 Αγορά χρεογράφων - - 
 110 Αύξηση απαιτήσεων - 4.231 
  Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100) 6.387 3.110 

Α 200 Ταμιακές εκροές   
 201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις) 4.986 5.179 
 202 Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως 646 817 
 203 Έξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως - - 
 204 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 836 1.154 
 205 Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδρανείας - - 
 206 Άλλα έξοδα 46 410 
 207 Αύξηση αποθεμάτων 101 3.677 
 208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 2 84 
 209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 33 - 
 210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 347 - 
  Αφαιρούνται: - - 
 211 Μείωση αποθεμάτων - - 
 212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού - - 
 213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού - 53 
 214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) - 2.530 
  Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200) 6.996 8.738 

Α 300 Ταμιακές Εκροές φόρων   
 301 Φόροι εισοδήματος - 56 
 302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 7 42 
 303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου - - 
 304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη - - 
  Αφαιρείται : - - 
 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη 59 324 
  Σύνολο Ταμιακών εκροών φόρων (Α300) (52) (226) 
  Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες   
  (Α100 - Α200 - Α300) - Α (557) (5.402) 

Β 100 Ταμιακές εισροές   
 101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων - - 
 102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων - - 
 103 Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων και αποσβέσεις αυτών 301 1.127 
 104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων - - 
 105 Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 0 3 
 106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμοι κλπ απαιτήσεων) - - 
  Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Β100) 301 1.130 

Β 200 Ταμιακές εκροές   
 201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 562 1.155 
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 202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 865 6.374 
 203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων - - 
 204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων - 31 
 205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως 156 4.736 
  Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Β200) 1.583 12.296 
  Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες   
  (Β100 - Β200) - Β (1.281) (11.165) 

Γ  Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
 100 Ταμιακές εισροές   
 101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο εκτός ομίλου 880 18.125 
 102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων - - 
 103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων - - 
 104 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) 525 723 
  Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100) 1.405 18.848 

Γ 200 Ταμιακές εκροές - - 
 201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου - - 
 202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων - - 
 203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων - - 
 204 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) - 
 205 Τόκοι πληρωθέντες  227 189 
 206 Μερίσματα Πληρωθέντα - 5 
 207 Διανομή κερδών στο προσωπικό - - 
 208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως - - 
  Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200) 227 194 
  Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες - - 
  (Γ100-Γ200) = Γ 1.178 18.655 
  ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α+Β+Γ) (660) 2.088 
  ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2.033 - 
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.373 2.088 

Σημείωση: Στην χρήση 2000 ενοποιήθηκαν οι ταμιακές ροές της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και της ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ, ενώ στη χρήση 
2001 ενοποιήθηκαν τα στοιχεία της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ. Συνεπώς τα στοιχεία δεν είναι συγκρίσιμα. Στα χρηματικά 
διαθέσιμα έναρξης χρήσης ελήφθη διαφορετικό ποσό από τα χρηματικά διαθέσιμα τέλους χρήσης της περιόδου 2000. 
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9. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
 
Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για τη δραστηριότητα και τα οικονομικά 
μεγέθη εταιριών συνδεδεμένων με την ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  
 
Οι συμμετοχές της Εταιρίας την 31.12.2002, καθώς και η αξία κτήσης των συμμετοχών της είχε ως 
εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
(ποσά σε €) 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
(ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 
% 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(ΠΑΡ.6ΑΡΘΡΟ

43) Ν. 
2190/1920 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  2.141.461,78 24,90% 539.481,57 586.940,57 539.481,57 47.459 
Σύνολο   539.481,57 586.940,57 539.481,57 47.459 

 
Σύμφωνα με την παρατήρηση 4 του ισολογισμού της Εταιρίας της χρήσης 2002 σημειώνεται ότι 
στην κλειόμενη χρήση πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002, 
αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των Ιδιοχρησιμοποιούμενων  κτιρίων  στην αντικειμενική 
τους αξία. Η Υπεραξία που προέκυψε ύψους € 1.155 χιλ. η οποία δεν αντανακλά την αποτίμηση σε 
τρέχουσες αξίες, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό των Ιδίων κεφαλαίων «Διαφορές από 
αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» μειωμένη κατά το ποσό € 47.459 που 
αφορά  ζημία  από αποτίμηση συμμετοχών. 
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9.1 Θυγατρικές Εταιρίες  
 
Δεν υπάρχουν εταιρίες στις οποίες η Εταιρία να συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%  
 
9.2 Συγγενείς Εταιρίες 
Η Εταιρία συμμετέχει στην κάτωθι εταιρία 
 
9.2.1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ  
 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1965 με αριθμό μητρώου 981/01/Β/86/982. Η έδρα της είναι ο Δήμος Ταύρου.  
 
Η εταιρία δραστηριοποιείται με την εμπορία προϊόντων θέρμανσης και κλιματισμού.  
 
Το μετοχικό της κεφάλαιο αποτελείται από 118.067 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 
2,93 και από 42.557 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93.  
 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

Μέτοχοι Κάτοχοι 
Κοινών 
Μετοχών  

% Ποσοστό Κάτοχοι 
Προνομιούχων  
Μετοχών  

% Ποσοστό 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 36.000 30,49% 4.000 9,40% 
ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. 19.690 16,68% 15.000 35,25% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος 27.055 22,91% 6.127 14,40% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος  25.192 21,34% 5.885 13,83% 
Μαρίνα Γ. Σβορώνου 9.360 7,93% 2.256 5,30% 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 0,00% 6.889 16,19% 
Ε.Ε.ΕΧ. 0 0,00% 2.400 5,64% 
Αγγελική Ν. Σβορώνου 770 0,65% 0 0,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 118.067 100,00% 42.557 100,00% 

Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν στους κατόχους αυτών σαν προνόμια: 

 α/. την κατά προτίμηση απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά νόμον πρώτου μερίσματος και  

β/. την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους αυτών κεφαλαίου από το 
προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, ισχύουν δε για αυτές κατά τα λοιπά οι διατάξεις 
του καταστατικού που αφορούν τις κοινές μετοχές, εκτός από το δικαίωμα ψήφου και την 
μετατρεψιμότητά των. 

 
Κανείς μέτοχος δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των μετοχών της εταιρίας ΕΝΩΣΙΣ. Οι 
σημαντικότεροι μέτοχοι της εταιρίας ΕΝΩΣΙΣ είναι οι Αντώνιος Σβορώνος, Διονύσιος Σβορώνος και 
Μαρίνα Σβορώνου. Οι παραπάνω είναι συγγενείς τετάρτου (οι δυο πρώτοι) και έκτου βαθμού. 
Οποιοιδήποτε δυο εκ των ανωτέρω μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ένωσις. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία γραπτή ή προφορική μεταξύ των 
παραπάνω μετόχων. Ουδείς εκ των ανωτέρω κέκτηται δικαίωμα διορισμού μελών του διοικητικού 
συμβουλίου. Το τελευταίο διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ομόφωνα. 
 
Στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ουδείς μέτοχος κατέχει ποσοστό μετοχών ανώτερο του 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου.  Η Βιοσώλ κατόπιν συμφωνίας διατηρεί το δικαίωμα να υποδεικνύει ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Πέραν τούτων μεταξύ των μετόχων δεν υφίσταται καμία 
συμφωνία γραπτή ή προφορική για την από κοινού  υπόδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ελεύθερα από τους μετόχους και για την εκλογή του απαιτείται να 
συμφωνήσουν τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις μεγαλύτερους μετόχους (Ένωσις, Βιοσώλ, 
Αντώνιος Σβορώνος, Διονύσιος Σβορώνος). 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κύριοι Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος 
δύνανται από κοινού μόνο, να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην εταιρία ΕΝΩΣΙΣ και 
σε συνδυασμό με αυτή την εταιρία δύνανται να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ.  Όμως δεν υφίσταται γραπτή ή προφορική συμφωνία με περιεχόμενο την από κοινού 
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και οι αποφάσεις που αφορούν στη διοίκηση λαμβάνονται συνήθως 
ομόφωνα. 
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H εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τους κάτωθι  

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Αντώνιος Π. Σβορώνος Πρόεδρος. 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος Αντιπρόεδρος  & Διευθύνων Συμβ. 
Σπυρίδων Χ. Ιωάννου Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Παναγιώτα Χ. Κόλλια Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Ουράνια Γ. Σβορώνου Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Maria Hacopoulos Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εξελέγη την 15.05.2002, η θητεία του οποίου λήγει στις 
7.12.2005. Για την ανάληψη έγκυρων υποχρεώσεων από την εταιρία απαιτούνται δυο υπογραφές 
εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η εταιρία δημιούργησε δίκτυο 6 καταστήματα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού με το σύστημα 
franchising. Στο πλαίσιο αυτό θα προσπαθήσει να ενδυναμώσει τη δραστηριότητα αυτών των 
καταστημάτων πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε αύξηση. 

Η Εταιρία πωλεί προϊόντα στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ σύμφωνα με την σύμβαση πώλησης 
προϊόντων που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.7.4.5. 

Παράλληλα η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ προμηθεύει την Εταιρία με τα προϊόντα της σειράς DeDIETRICH, 
(λέβητες, καυστήρες και κλιματιστικά) τα οποία η τελευταία εν συνεχεία τα προωθεί στην ελληνική 
αγορά. 

 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας για την 
περίοδο 2000-2002: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  
(ποσά σε χιλ. €) 2000 2001 2002 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης  85,40 228,24 
Αναπόσβεστα Ασώματα Πάγια    
Αναπόσβεστα Ενσώματα Πάγια  12,57 31,20 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  81,11 1.429,30 1.791,55 
Σύνολο Ενεργητικού 618,16 2.063,99 2.647,61 
Μετοχικό Κεφάλαιο 177,92 471,38 470,63 
Ίδια Κεφάλαια 517,99 1.528,59 1.670,83 
Προβλέψεις - - - 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - - - 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 99,78 63,79 504,54 
Σύνολο Υποχρεώσεων 99,78 63,79 504,54 
Σύνολο Παθητικού 618,16 2.063,99 2.647,61 
Κύκλος Εργασιών 26,15 244,98 1.131,70 
Μικτά Κέρδη 3,24 12,70 107,03 
Κέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (4,19) 24,61 105,28 
Κέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους και Αμοιβές Δ.Σ. (4,19) 21,11 78,29 

 
Τέλος σημειώνεται ότι η εταιρία ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ είναι κάτοχος 281.280 κοινών ονομαστικών 
μετοχών (ήτοι ποσοστό 0,96% επί του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών) και κάτοχος 
509.520 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών (ήτοι ποσοστό 13,36% επί του συνολικού αριθμού 
των προνομιούχων μετοχών). 
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9.3 Εταιρίες Λοιπού Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος  
Δεν υπάρχουν εταιρίες στις οποίες να συμμετέχει η Εταιρία με ποσοστό μικρότερο του 20%. 
 
9.4 Εταιρίες που Συμμετέχουν στην ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 
Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας συμμετέχει η εταιρία ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ με ποσοστό 5,32%, η 
ανάλυση της οποίας παρατίθεται στο κεφάλαιο 9.5.1 
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9.5 Εταιρίες στις οποίες Συμμετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή/και τα Μέλη του 

Δ.Σ. της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
 
ΜΕΛΗ του Δ.Σ. - ΚΥΡΙΟΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 

Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 0% Αντιπρόεδρος 
Ήφαιστος 20,66% Πρόεδρος 
Ενωσις 25,15% Πρόεδρος 
ΔΑΣΚΟ 33,30% Αντιπρόεδρος 

GOLDEN LINK - Μέλος Δ.Σ. 
Αντώνιος Σβορώνος 

NEOVENT ΑΒΕΕΚ 0,17% 
Πρόεδρος & Δ\νων 

Σύμβουλος 
    

Ήφαιστος 19,35% Αντιπρόεδρος 
Ενωσις 24,53% Αντιπρόεδρος 
ΔΑΣΚΟ 33,30% Πρόεδρος Διονύσιος Σβορώνος 

Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 0% Μέλος Δ.Σ. 
    

Κωνσταντίνος Κατσίβελας  ΝΕΟVENT ABEEK 0% Εντεταλμένος Σύμβουλος 
     

Κωνσταντίνος Γώγος ΝΕΟVENT ABEEK 0% Εντεταλμένος Σύμβουλος 
     

 
 
9.5.1 ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. 
 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1961 με αριθμό μητρώου Α.Ε. 636/10/Β/86/637και έχει έδρα τον Ταύρο, επί 
της οδού Ελ. Βενιζέλος 3-5. Η εταιρία έχει ως σκοπό 
 
Ø την εμπορία βιομηχανικών προϊόντων και όλων των συναφών ειδών 
Ø την απόκτηση και εκμετάλλευση οιασδήποτε ιδιοκτησίας ευρεσιτεχνίας 
Ø την απόκτηση αντιπροσωπειών 
Ø την εκμετάλλευση πλοίων 
Ø την συμμετοχή σε άλλες και εμπορικές εταιρίες  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 20.400 μετοχές (10.200 ανώνυμες μετοχές και 
10.200 ανώνυμες προνομιούχες) ονομαστικής αξίας € 2,93. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει 
ως εξής: 
 

Μέτοχοι 
Κάτοχοι 
Κοινών 
Μετοχών  

% Ποσοστό 
Κάτοχοι 

Προνομιούχων  
Μετοχών  

% Ποσοστό 

Μαρίνα Γ. Σβορώνου 3.114 30,53% 2.836 27,80% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος  3.373 33,07% 1632 16,00% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος  3.543 34,74% 1588 15,57% 
Αγγελική Ν. Σβορωνου  170 1,67% 2050 20,10% 
Αγγελική Π. Σβορώνου 0 0,00% 2.094 20,53% 
Σύνολο 10.200 100,00% 10.200 100,00% 
 
Οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν στους κατόχους αυτών σαν προνόμια: 
  
α/. την κατά προτίμηση απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά νόμον πρώτου μερίσματος και  
β/. την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους αυτών κεφαλαίου από το 
προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, ισχύουν δε για αυτές κατά τα λοιπά οι διατάξεις 
του καταστατικού που αφορούν τις κοινές μετοχές, εκτός από το δικαίωμα ψήφου και την 
μετατρεψιμότητά των. 
 
Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εξελέγη την 28.06.2000 η θητεία του οποίου λήγει την 
28.06.2005.Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κάτωθι:  
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Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Αντώνιος Π. Σβορώνος Πρόεδρος  
Διονύσιος Ν. Σβορώνος  Αντιπρόεδρος  
Παναγιώτα Χ. Κόλλια Μέλος 

 
Για την ανάληψη έγκυρων υποχρεώσεων από την εταιρία, απατώνται δυο υπογραφές εκ των 
ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Κανείς μέτοχος δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των μετοχών της εταιρίας ΕΝΩΣΙΣ. Οι 
σημαντικότεροι μέτοχοι της εταιρίας ΕΝΩΣΙΣ είναι οι Αντώνιος Σβορώνος, Διονύσιος Σβορώνος και 
Μαρίνα Σβορώνου. Οι παραπάνω είναι συγγενείς τετάρτου (οι δυο πρώτοι) και έκτου βαθμού. 
Οποιοιδήποτε δυο εκ των ανωτέρω μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Ένωσις. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία γραπτή ή προφορική μεταξύ των 
παραπάνω μετόχων. Ουδείς εκ των ανωτέρω κέκτηται δικαίωμα διορισμού μελών του διοικητικού 
συμβουλίου. Το τελευταίο διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε ομόφωνα. 
 
Στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ουδείς μέτοχος κατέχει ποσοστό μετοχών ανώτερο του 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου.  Η ΒΙΟΣΩΛ κατόπιν συμφωνίας διατηρεί το δικαίωμα να υποδεικνύει ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ήφαιστος. Πέραν τούτων μεταξύ των μετόχων δεν υφίσταται καμία 
συμφωνία γραπτή ή προφορική για την από κοινού  υπόδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ελεύθερα από τους μετόχους και για την εκλογή του απαιτείται να 
συμφωνήσουν τουλάχιστον τρεις από τους τέσσερις μεγαλύτερους μετόχους (ΕΝΩΣΙΣ, ΒΙΟΣΩΛ, 
Αντώνιος Σβορώνος, Διονύσιος Σβορώνος). 
 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κύριοι Αντώνιος Σβορώνος και Διονύσιος Σβορώνος 
δύνανται από κοινού μόνο, να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην εταιρία ΕΝΩΣΙΣ και 
σε συνδυασμό με αυτή την εταιρία δύνανται να ασκήσουν πλειοψηφικά δικαιώματα ψήφου στην 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ.  Όμως δεν υφίσταται γραπτή ή προφορική συμφωνία με περιεχόμενο την από κοινού 
άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και οι αποφάσεις που αφορούν στη διοίκηση λαμβάνονται συνήθως 
ομόφωνα. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας 
 

Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη  
Μετοχικό Κεφάλαιο  59.772 
Ίδια Κεφάλαια  2.785.428,91 
Σύνολο Ενεργητικού  2.830.968,19 
Κύκλος Εργασιών  - 
Κέρδη προ Φόρων (18.519,70) 

 
Σύμφωνα με την λογιστική κατάσταση της 01.01-30.09.2003, η Ένωσις έχει παράσχει ταμειακές 
διευκολύνσεις στην Εταιρία ύψους € 252 χιλ. Την 30.01.2004, οι ταμειακές διευκολύνσεις της 
Ένωσις προς την Εταιρία διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 243 χιλ.  

9.5.2 ΔΑΣΚΟ 
 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1988 με αριθμό μητρώου Α.Ε. 17059/01/Β/88/252 και έχει έδρα τον Ταύρο, 
επί της οδού Ελ. Βενιζέλος 3-5. Η εταιρία έχει ως σκοπό 
 
Ø ην εμπορία βιομηχανικών ειδών κοκ υλικών και όλων των συναφών ειδών  
Ø την απόκτηση αντιπροσωπειών 
Ø την συμμετοχή σε άλλες και εμπορικές, βιομηχανικές, ναυτιλιακές και τουριστικές επιχειρήσεις. 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 20.040 μετοχές  ονομαστικής αξίας € 2,93. 
 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών % Ποσοστό 
Μαρίνα Γ. Σβορώνου 6.680 33,33% 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος  6.680 33,33% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος  6.680 33,34% 
ΣΥΝΟΛΟ 20.040 100,00% 
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Το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξελέγη την 13.11.1998 και η θητεία του έληξε την 30.06.2003 
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Διονύσιος Ν. Σβορώνος Πρόεδρος  
Αντώνιος Π. Σβορώνος Αντιπρόεδρος  
Μαρίνα Γ. Σβορώνου Μέλος 
Ουρανία Γ. Σβορώνου Μέλος 

 
Την εταιρία δεσμεύουν οι κκ Διονύσιος Ν. Σβορώνος και Αντώνιος Π. Σβορώνος.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας για την 
χρήση 2002: 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  
Μετοχικό Κεφάλαιο  58.717,20 
Ίδια Κεφάλαια  248.106,45 
Σύνολο Ενεργητικού  260.664,66 
Κύκλος Εργασιών  - 
Κέρδη προ Φόρων (3.741,49) 

 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες - συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και της ΔΑΣΚΟ. 
 
9.6 Θυγατρικές των Θυγατρικών ή Συγγενών Εταιριών 
 
9.6.1 ΝΕΟVENT A.E. 
 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2002 με αριθμό μητρώου Α.Ε. 52302/01/Β/02/421και έχει έδρα τον Ταύρο, 
επί της οδού Ελ. Βενιζέλος 3-5. Η εταιρία έχει ως σκοπό 
 
Ø την βιομηχανική παραγωγή και εμπορία παντός προϊόντος η εξαρτημάτων κλιματισμού 
Ø την εισαγωγή των ειδών αυτών ως και παρεμφερών ειδών και την εξαγωγή τους στο εξωτερικό. 
Ø την παροχή συναφών υπηρεσιών 
Ø την άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης  
Ø την παροχή εγγυήσεων 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 30.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 
αξίας € 2. 
 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών % Ποσοστό 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 29.950 99,83% 
Αντώνιος Π. Σβορώνος  50 0,17% 
Σύνολο 30.000 100,00% 

 
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας έχει ως εξής:  
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 
Αντώνιος Π. Σβορώνος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Σπυρίδων Χ. Ιωάννου Αντιπρόεδρος 
Κωνσταντίνος Γώγος Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Δημήτριος Κατσίβελας Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Παναγιώτα Χ. Κόλλια Εντεταλμένος Σύμβουλος 
Ουρανία Γ. Σβορώνου Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
Η λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι στις 30.06.2004. 
 
Καθώς η Εταιρία διανύει την πρώτη της χρήση δεν υπάρχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. 
 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες - συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας και της NEOVENT Α.Ε. 
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9.7 Διεταιρικές Συναλλαγές 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά τη χρήση 
2002, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 31.12.2002 (ποσά σε χιλ. €)* 
ΠΩΛΟΥΣΑ 

 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ   
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ ΔΑΣΚΟ NEOVENT 

Α.Ε. 
ΕΝΩΣΙΣ 
Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  589 - - - 589 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 455  - - - 455 
ΔΑΣΚΟ  - -  - - - 
NEOVENT - - -  - - 
ΕΝΩΣΙΣ - - - -  - 
ΣΥΝΟΛΟ 455 589    1.044 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 30.09.2003 (ποσά σε χιλ. €)* 
ΠΩΛΟΥΣΑ 

 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ   
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ ΔΑΣΚΟ NEOVEN

T Α.Ε. 
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  251 - - - 251 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 362  - - - 362 
ΔΑΣΚΟ  - -  - - - 
NEOVENT - - -  - - 
ΕΝΩΣΙΣ - - - -  - 
ΣΥΝΟΛΟ 362 251    613 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υπόλοιπα των διεταιρικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων: 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  31.12.2002 (ποσά σε χιλ. €)* 
Εταιρία έχουσα την υποχρέωση 

Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. NEOVENT ΔΑΣΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  - - - - - 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 661  - - - 661 
ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. 258 -  - - 258 
NEOVENT - - -  - - 
ΔΑΣΚΟ - - - -  - 
ΣΥΝΟΛΟ 919 - - - - 919 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ  30.09.2003 (ποσά σε χιλ. €)* 
Εταιρία έχουσα την υποχρέωση 

Εταιρία έχουσα την απαίτηση ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. NEOVENT ΔΑΣΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  - - - - - 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 967  - - - 967 
ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε. 252 -  - - 252 
NEOVENT - - -  - - 
ΔΑΣΚΟ - - - -  - 
ΣΥΝΟΛΟ 1.219 - - - - 1.219 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Σημειώνεται ότι κατά τις 30.09.2003, η Εταιρία είχε υποχρέωση στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ύψους € 967 χιλ. 
Το εν λόγο ποσό αφορά σε Προκαταβολή Πελατών ύψους € 180 χιλ. καθώς η ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι και 
πελάτης της Εταιρίας, σαν υποχρέωση της ΒΙΟΣΩΛ προς τον ΗΦΑΙΣΤΟ ύψους € 350 χιλ.. 
Επιπλέον, στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται και ποσό ύψους € 437 χιλ που αφορά σε ταμειακή 
διευκόλυνση της ΗΦΑΙΣΤΟΣ προς την Εταιρία..  
 
Επιπλέον, κατά τις 30.09.2003 ταμειακή διευκόλυνση είχε παρασχεθεί και από την ΕΝΩΣΙΣ προς 
την Εταιρία. 
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10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η πρόβλεψη της Διοίκησης της Εταιρίας για την εξέλιξη των 
αποτελεσμάτων της για τη χρήση 2004: 
 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρήσης 2004 
(ποσά σε χιλ. €) 2004 (π) 

Κύκλος Εργασιών από:  
Βιομηχανική Δραστηριότητα 5.800 
Εμπορική Δραστηριότητα 5.050 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 10.850 
Mείον: Kόστος Πωλήσεων  (1) 9.017 
Mικτό Kέρδος  1.833 
(% επί του Κύκλου Eργασιών) 16,9% 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκμετάλλευσης 40 
Σύνολο 1.873 
Mείον:  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  (1) 800 
Mείον:  Έξοδα Διάθεσης (1) 1.100 
Μείον Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (1) 110 
Σύνολο Eξόδων  2.010 
(% επί του Κύκλου Eργασιών) 18,5% 
Λειτουργικό Aποτέλεσμα  (1) (137) 
(% επί του Κύκλου Eργασιών) (1,3%) 
Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 50 
Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 50 
Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 0 
Kέρδη (Ζημιές) προ Tόκων & Aποσβέσεων (137) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (1,3%) 
Μείον: Χρεωστικοί Tόκοι & Συναφή Έξοδα 0 
Πλέον: Πιστωτικοί Tόκοι & Συναφή Έσοδα  0 
Kέρδη (Ζημιές) προ Aποσβέσεων (137) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (1,3%) 
Mείον: Aποσβέσεις (συνολικές) 800 
Kέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (937) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (8,6%) 
Mείον: Φόροι Xρήσης και λοιποί Φόροι  10 
Mείον: Aμοιβές Mελών Δ.Σ. 0 
Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. (947) 
(% στον κύκλο Eργασιών) (8,7%) 
Σημειώσεις: 

(π) Πρόβλεψη. 
1. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν αφαιρεθεί 
προηγουμένως οι αποσβέσεις που αφορούν τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Έξοδα Λειτουργίας 
Διαθέσεως. 

 
Κύκλος Εργασιών 
 
Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρίας κατά τη χρήση 2004 αναμένεται να διαμορφωθεί σε € 10.850 χιλ. 
Η διαμόρφωση του κύκλου εργασιών στο μέγεθος αυτό οφείλεται αφενός στην διαφοροποίηση της 
γκάμας των προϊόντων που προσφέρει η Εταιρία σήμερα καθώς σκοπός της είναι να προσφέρει 
στον πελάτη όλο το σύνολο των προϊόντων που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη εγκατάσταση 
θέρμανσης και κλιματισμού και αφετέρου με την βελτίωση του τρόπου διάθεσης των προϊόντων της 
και των εμπορευμάτων της. Επιπλέον, η διαμόρφωση του κύκλου εργασιών στο μέγεθος αυτό 
Εταιρίας θα προέλθει και από την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων καθώς και 
στην αύξηση της γκάμας των προϊόντων που εμπορεύεται. 
 
Ειδικότερα ως προς τον κύκλο εργασιών προβλέπονται τα ακόλουθα: 

1. Αύξηση του κύκλου εργασιών του προϊόντος Runtal.  
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Το Runtal είναι το σώμα καλοριφέρ που κατ’ εξοχήν προωθεί η Εταιρία μέσω των λιανικών της 
πωλήσεων. Επίσης, η ΒΙΟΣΩΛ από το 2003, έχει αρχίσει να διαθέτει μαζί με τα σώματα Runtal και 
τους διαφραγματικούς διακόπτες που απαιτούνται και κατά συνέπεια εκτός από την αύξηση των 
σωμάτων στην αύξηση των πωλήσεων θα προστεθεί και η αξία των διακοπτών. 

2. Αύξηση του κύκλου εργασιών του προϊόντος Panel 

Η πρόβλεψη για αύξηση των πωλήσεων του Panel στηρίζεται στη συνολική δραστηριότητα της 
Eταιρίας και τους στόχους των πωλήσεων σε συνεργασία και με τα καταστήματα του δικτύου. 
Επίσης με βάση την εξέλιξη των τιμών του χάλυβα αναμένεται και αύξηση των τιμών πωλήσεων για 
την οποία η Eταιρία είναι έτοιμη καθώς διαθέτει και μεγάλο στοκ ετοίμων. Επιπλέον όμως μέσα 
στους στρατηγικούς στόχους της Eταιρίας είναι να διαθέσει κάποια σημαντική ποσότητα  panel 
μέσω κάποιου στρατηγικού συνεργάτη όπως πχ. OEM. 

3. Η προώθηση ποιοτικών λεβήτων της Oertli και της De Dietrich 

Η προώθηση ποιοτικών λεβήτων της Oertli και της De Dietrich είναι μέρος της πολιτικής της 
Εταιρίας για την τόνωση της παρουσίας της στις λιανικές πωλήσεις. Η ανώτερη ποιοτικά εικόνα του 
σώματος Runtal απαιτεί και τα ανάλογα μηχανήματα λεβητοστασίου – η Βιοσώλ διαθέτει λοιπόν δυο 
εναλλακτικές λύσεις ισοδύναμες ποιοτικά με ότι καλύτερο υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Κατά την 
διάρκεια του 2003, η Εταιρία επέτυχε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις ποιοτικών λεβήτων, ενώ 
αναμένεται η ίδια εξέλιξη και για το 2004. 

 

4. Αύξηση δραστηριότητας στον Κεντρικό Κλιματισμό 

Η  σημαντική αύξηση δραστηριότητας στον Κεντρικό Κλιματισμό έχει προβλεφθεί με βάση τη 
συμφωνία με την εταιρία TRANE.  
 
5. Στους νεροχύτες η στρατηγική επιλογή της εταιρίας είναι να αναζητήσει συνεργάτες για τη 

συνέχιση της παραγωγής με άλλο σχήμα ή εν ανάγκη να διακόψει την παραγωγή.  
 
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 
 
Για τη χρήση 2004, τα μικτά αποτελέσματα προβλέπονται να διαμορφωθούν σε € 1.833 χιλ., ενώ το 
περιθώριο κέρδους αναμένεται να διαμορφωθεί σε 16,9%.  
 
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης 
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης (προ αποσβέσεων) προβλέπονται να διαμορφωθούν 
σε € 2.010 χιλ. τη χρήση 2004. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών προβλέπονται να 
διαμορφωθούν σε 18,5%.  
 
Λειτουργικό Αποτέλεσμα 
 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το λειτουργικό αποτέλεσμα της Εταιρίας προβλέπεται να 
διαμορφωθεί σε € (137) χιλ. Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, το λειτουργικό αποτέλεσμα 
αναμένεται να διαμορφωθεί σε (1,3%).  
 
Αποσβέσεις  
 
Οι αποσβέσεις της Εταιρίας προβλέπονται να διαμορφωθούν σε € 800 χιλ. στη χρήση 2004. 
 
Κέρδη προ Φόρων  
 
Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις οι ζημιές προ φόρων της Εταιρίας για τη χρήση 2004 αναμένεται 
να διαμορφωθούν € (937) χιλ. ενώ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών αναμένεται να 
διαμορφωθούν (8,6)%. 
 
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω προβλέψεις για τη χρήση 2004 βασίζονται σε παράγοντες η 
εξέλιξη των οποίων είναι αβέβαιη και πέρα από τον έλεγχο της Εταιρίας, όπως είναι ο 
πληθωρισμός, οι μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ύψος των επιτοκίων, το ύψος 
του διαθέσιμου εισοδήματος, οι γενικότερες πολιτικοοικονομικές συνθήκες, η εξέλιξη του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κ.ά. Οι παράγοντες σε συνδυασμό με τους 
επενδυτικούς κινδύνους (Κεφάλαιο Ι.Γ) είναι δυνατό να επιδράσουν θετικά ή αρνητικά στην 
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δραστηριότητα και στην πορεία της Εταιρίας με ενδεχόμενο να υπάρξουν αντίστοιχες 
αποκλίσεις έναντι των προβλέψεων που παρουσιάζονται παραπάνω.  
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11. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Στόχοι και Στρατηγική 
 
Σύμφωνα με την διοίκηση της Εταιρίας η στρατηγική της ΒΙΟΣΩΛ για το 2003-2004 έχει οργανωθεί 
με βάση δυο άξονες. Ο πρώτος είναι η αύξηση των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών και ο 
δεύτερος η μείωση του λειτουργικού κόστους. Συγχρόνως αναμένεται ότι το Μικτό Κέρδος θα 
αυξηθεί καθώς αφενός μεν η αύξηση των πωλήσεων οδηγεί σε ευνοϊκότερο επιμερισμό των 
σταθερών εξόδων της παραγωγής αφετέρου δε θα βελτιωθεί η σύνθεση των προϊόντων που 
εμπορεύεται η Εταιρία με τον περιορισμό των πωλήσεων προϊόντων χαμηλού μικτού κέρδους και 
την προσθήκη νέων προϊόντων και εμπορευμάτων με υψηλότερο περιθώριο μικτού κέρδους. 
 
Αλλαγές στη Σύνθεση των Προϊόντων  
 
Η Εταιρία εκτιμά ότι ο βιομηχανικός κλάδος πρέπει να περιορισθεί στην παραγωγή λιγότερων 
προϊόντων. Έτσι η παραγωγή θα συγκεντρωθεί σε προϊόντα που η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ότι: 

• ταιριάζουν με το προφίλ της 
• μπορεί να υποστηριχθούν σωστά και  
• υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 
  

Με βάση τα ανωτέρω η Εταιρία θα περιορισθεί στη παραγωγή σωμάτων καλοριφέρ και προϊόντων 
Κεντρικού Κλιματισμού. Σήμερα, η Εταιρία παράγει και ανοξείδωτους νεροχύτες, η παραγωγή των 
οποίων αναμένεται να σταματήσει γιατί το οικονομικό αποτέλεσμα δεν δικαιολογεί την πρόσθετη 
πολυπλοκότητα που εισάγεται στην παραγωγική διαδικασία καθώς το προϊόν απαιτεί διαφορετική 
οργάνωση πωλήσεων. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα δώσει στην Εταιρία την ευκαιρία να 
πραγματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων στις μεθόδους και τα εργαλεία παραγωγής που θα 
βελτιώσουν το κόστος παραγωγής και την εμφάνιση των προϊόντων. 
 
Σημειώνεται ωστόσο ότι η παραγωγή νέων βιομηχανικών προϊόντων δεν είναι δυνατή αν δεν 
προϋπάρχει κάποια εμπορική συμφωνία που να στηρίζει σημαντικά εκ των προτέρων την διάθεση 
των παραγομένων (πχ συνεργασία με την Trane).   
 
Η Διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η γκάμα των ειδών που εμπορεύεται πρέπει να διευρυνθεί 
ποιοτικά και ποσοτικά ώστε να καλύπτει ει δυνατόν το σύνολο των απαιτουμένων σε μια 
εγκατάσταση θέρμανσης ή κλιματισμού. Με αυτό τον τρόπο: 
 

• Αυξάνονται οι πωλήσεις αφού εκ παραλλήλου προωθούνται περισσότερα είδη, 
• Καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος οι ανάγκες των πελατών και 
• Μειώνεται η ανάγκη των πελατών να καταφεύγουν για προμήθειες σε ανταγωνιστές που 

μπορούν να τους ασκήσουν ποικίλες πιέσεις. 
 
Ως προς την σύνθεση των προϊόντων η Εταιρία επιδιώκει να περιορίσει τα ιδιοπαραγόμενα σε αυτά 
όπου μπορεί να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα της και να αυξήσει τη γκάμα των εμπορευσίμων 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της. 
 
Κανάλια Πώλησης 
 
Επιπλέον στρατηγική της Εταιρίας είναι η περαιτέρω βελτίωση της σχέσης της με τον τελικό 
καταναλωτή. Η κατεύθυνση αυτή υλοποιείται με: 
 

• Την ενδυνάμωση του τμήματος λιανικών πωλήσεων με νέα στελέχη (η Εταιρία διαθέτει 4 
πωλητές αποκλειστικά λιανικών πωλήσεων έναντι ενός στην αρχή του 2002).  
• Την συμμετοχή στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ που διαθέτει δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης, 
ειδών θέρμανσης και κλιματισμού και προωθεί κατά προτεραιότητα τα προϊόντα της ΒΙΟΣΩΛ. 
(υπάρχουν σήμερα σε λειτουργία έξι καταστήματα έναντι ενός υπό κατασκευή στην αρχή του 
2002) 
• Την έντονη προβολή της Εταιρίας στον ειδικό τύπο που απευθύνεται σε ιδιώτες που 
κατασκευάζουν σπίτια (πχ περιοδικά Ιδέες & Λύσεις, Οικία και Διακόσμηση, Οικία  κλπ) και την 
συμμετοχή σε εκθέσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (πχ Σύγχρονο Σπίτι, Ιδανικό Σπίτι & 
Κήπος κλπ) ή εκθέσεις που ενδιαφέρουν  διακοσμητές και αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων ( πχ 
Design Forum). 
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Με αντικειμενικό στόχο την ενίσχυση των λιανικών πωλήσεων η Εταιρία αναζητεί μέσω της 
συνεργασίας της με την εταιρία RUNTAL HOLDING S.A. μια σειρά προϊόντων με αντίστοιχη 
προωθητική υποστήριξη ώστε να καλύψει η Βιοσώλ και το τμήμα τις αγοράς με τις ανώτατες 
αισθητικές απαιτήσεις. Επίσης στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η δυναμική προώθηση από τη 
Βιοσώλ των ιδιαίτερα ποιοτικών λεβητοστασίων της De Dietrich. 
 
Ενδυνάμωση Συνεργασιών  
 
Ø  Η Βιοσώλ επιδιώκει την αναθέρμανση της συνεργασίας της με την “Runtal Radiatores” για την 

πώληση από τη Εταιρία σωμάτων καλοριφέρ κατασκευαζόμενων επί παραγγελία με βάση το 
σύστημα Runtal στην Ισπανική αγορά. Η συνεργασία αυτή άρχισε πριν αρκετά χρόνια και ενώ 
το 2002 είχε ατονήσει σήμερα βρίσκεται πάλι  σε  ανοδική εξέλιξη. Η συνεργασία όμως αυτή δεν 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό αποτέλεσμα από μόνη της. Η Βιοσώλ πιστεύει ότι η 
διεύρυνση της συνεργασίας της με την εταιρία Runtal μπορεί να ανοίξει για τη Βιοσώλ κανάλια 
προώθησης των προϊόντων και σε άλλες χώρες της ανατολικής και βόρειας Ευρώπης όπου το 
φθηνότερο κόστος των προϊόντων της Βιοσώλ ταιριάζει περισσότερο με τις δυνατότητες της 
αγοράς. Σημειώνεται ότι μεταξύ της Εταιρίας και της Runtal Radiators υφίσταται σύμβαση η 
οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.7.4.4. 

 
Ø Στον τομέα του Κεντρικού Κλιματισμού η εταιρία προχώρησε σε μια αποφασιστική κίνηση. Στις 

20-7-2003 υπέγραψε μια με την αμερικανικών συμφερόντων εταιρία American Standard Europe 
(η οποία ενεργεί για λογαριασμό της συνδεδεμένης εταιρίας Κλιματισμού Trane Hellas), 
ανέλαβε την κατασκευή κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (ΟΕΜ). Η προώθηση και η διανομή 
των προϊόντων αυτών θα γίνει μέσω της Trane Hellas στις αγορές της Ελλάδος, Ρουμανίας και 
Κύπρου.  

 
Για να προωθήσει αυτό τον στόχο η Βιοσώλ θα συμμετάσχει και πάλι στην μεγαλύτερη έκθεση 
κλιματισμού που γίνεται στη Μέση Ανατολή, το Big Five Show στο Dubai.  
 
Νέα Προϊόντα Βελτιώσεις 
 
Στα πλαίσια ενίσχυσης και βελτίωσης της θέσής της στην αγορά, η Εταιρία θα προβεί στις κάτωθι 
κινήσεις: 
 
I. Βελτιώσεις στα παραγόμενα προϊόντα οι οποίες περιλαμβάνουν:  

• Την κατασκευή σωμάτων Runtal χρησιμοποιώντας νέα συγκολλητική μηχανή μουφών για  
καλύτερη ποιότητα και ομοιομορφία, 

• Την κατασκευή panel με ενσωματωμένο βρόγχο καθώς και πλήρους σειράς σωμάτων 
τριών υδροφόρων στοιχείων, 

• Την κατασκευή μονάδων κεντρικού κλιματισμού χαμηλού ύψους 
• Την κατασκευή Fan Coil νέων τύπων που απαιτούνται στις αγορές της Μέσης Ανατολής. 

 
II. Για την προώθηση του προϊόντος Panel η Εταιρία έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ώστε να 

διαθέτει στην αγορά σώματα με ενσωματωμένο βρόγχο (“Europanel Compact”) και έχει 
σημαντικά αναβαθμίσει την ποιότητα εισάγοντας τη νέα έκδοση του προϊόντος “Europanel 
Prime” 

 
III. Στα είδη που η Εταιρία εμπορεύεται έχουν ήδη προστεθεί αρκετά και η διαδικασία αυτή θα 

συνεχίζεται. Ενδεικτικά τέτοια εμπορεύματα αφορούν διακόπτες, αυτοματισμοί, εξαρτήματα 
λεβητοστασίου, boiler, κυκλοφορητές Grundfoss, καυστήρες De Dietrich, θερμοσίφωνες 
compact μονάδες κεντρικής θέρμανσης, συστήματα αερίου, θερμοσίφωνες αερίου, ημικεντρικά 
κλιματιστικά συστήματα της TRANE, κλιματιστικά DAIKIN, κλπ.  
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12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Την περίοδο 1998 - 2002, η Εταιρία δεν διένειμε μερίσματα καθότι παρουσίασε ζημιές καθόλη τη 
διάρκεια της περιόδου.  
 
Εφόσον υπάρξουν Κέρδη προς Διανομή στους κατόχους κοινών μετοχών κατά την Ελληνική 
Νομοθεσία, το ελάχιστο μέρισμα που διατίθεται ετησίως στους μετόχους της δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο από το 35% των κερδών της προ φόρων, αφαιρουμένων των εταιρικών βαρών, του 
τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού 
της κεφαλαίου αφαιρουμένου του αναλογούντος φόρου, όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο.  
 
 
Σημειώνεται ότι και οι συνδεδεμένες εταιρίες προτίθενται να διανέμουν στους μετόχους τους 
μέρισμα το οποίο θα ανέρχεται σε επίπεδα ανώτερα ή ίσα του 35% των καθαρών κερδών τους προ 
φόρων, αφαιρουμένων των εταιρικών βαρών του τακτικού αποθεματικού και του αναλογούντος 
φόρου ή 6% επί του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου αφαιρουμένου του αναλογούντος 
φόρου, ανάλογα με το ποιο ποσό είναι το μεγαλύτερο.  
 
Η Εταιρία, μέχρι και τη χρήση 2001, έδινε στους κατόχους προνομιούχων μετοχών μέρισμα ύψους 
€ 0,02 (6,5 δρχ μετά φόρων). Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27 Ιουνίου 2003, η 
Εταιρία αποφασίστηκε να μην διανεμηθεί μέρισμα στους προνομιούχους μετόχους μέρισμα υπό 
μορφή τόκου, με βάση το άρθρο 44 του Κ.Ν.2190. 
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13. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Καθαρά Κέρδη και Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Οι σχέσεις καθαρών κερδών ανά μετοχή (EPS) παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 
 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 
(ποσά σε χιλ. €) 

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (6) 
(ποσά σε €) 

ΕΤΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(1) 

ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 

(2) 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ, 

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΗΓ. 

ΧΡΗΣΕΩΝ  (2), (3) 

ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
Δ.Σ. (2) 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ, 

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΗΓ. 

ΧΡΗΣΕΩΝ (2), (3) 
1998 15.047.739 (250) (256) (256) (0,02) (0,02) (0,02) 
1999 22.571.609 (840) (847) (847) (0,04) (0,04) (0,04) 
2000 33.105.026 8 (34) (34) 0,00 (0,00) (0,00) 
2001 33.105.026 (1.063) (1.070) (1.070) (0,03) (0,03) (0,03) 
2002 33.105.026 (2.039) (2.046) (2.046) (0,06) (0,06) (0,06) 
Μέσος Όρος 2001-2002 - - - - (0,05) (0,05) (0,05) 
Μέσος Όρος 2000-2002 - - - - (0,03) (0,03) (0,03) 
Μέσος Όρος 1999-2002 - - - - (0,03) (0,03) (0,03) 
Μέσος Όρος 1998-2002 - - - - (0,03) (0,03) (0,03) 
2003 * 49.657.539 (1.886) (2.180)** (2.180)** (0,04) (0,04) (0,04) 
2004 (π) 52.968.042 (937) (947) (947) (0,02) (0,02) (0,02) 

(π) Πρόβλεψη. 
*Αφορά τη Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 01.01-31.12.2003  
**Αφορά κέρδη προ φόρων μετά από φόρους μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος σύμφωνα με τη Συνοπτική 
Λογιστική Κατάσταση της Εταιρίας για την περίοδο 01.01-31.12.2003. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

  ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ (4) ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4), 
(6) 

ΕΤΟΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜ. 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(1) 

ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
Δ.Σ. (2) 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ, 

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΗΓ. 

ΧΡΗΣΕΩΝ (2), (5) 

ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 
Δ.Σ. (2) 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΦΟΡΟΥΣ, 

ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. 
ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΗΓ. 

ΧΡΗΣΕΩΝ (2), (5) 
1998 15.047.739 (1.951) (1.958) (1.958) (0,13) (0,13) (0,13) 
1999 22.571.609 (2.561) (2.568) (2.568) (0,11) (0,11) (0,11) 
2000 33.105.026 (1.231) (1.272) (1.272) (0,04) (0,04) (0,04) 
2001 33.105.026 (1.564) (1.571) (1.571) (0,05) (0,05) (0,05) 
2002 33.105.026 (2.344) (2.351) (2.351) (0,07) (0,07) (0,07) 
Μέσος Όρος διετίας 
2001 - 2002 -    (0,06) (0,06) (0,06) 
Μέσος Όρος τριετίας 
2000 – 2002 -    (0,05) (0,05) (0,05) 
Μέσος Όρος τετραετίας 
1999  - 2002 -    (0,08) (0,08) (0,08) 

 
Σημειώσεις: 
1. Για τη στάθμιση του αριθμού των μετοχών ελήφθη υπόψη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή 

μετρητών. Για τη στάθμιση του αριθμού των μετοχών της χρήσης 2003, γίνεται η παραδοχή ότι η αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί περί το τέλος του Φεβρουαρίου του 2004. 

2. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την ιδιότητα τους αυτή καθώς και για λοιπές υπηρεσίες που προσέφεραν στην 
Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας κ.α. κατά τις χρήσεις 1998, 1999, 2000, 2001 και 2002  έχουν επιβαρύνει τα 
Έξοδα Διοίκησης. Ειδικότερα για τη χρήση 1998 οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώθηκαν σε € 
212,35 χιλ., για τη χρήση 1999 διαμορφώθηκαν σε € 218,17 χιλ, για τη χρήση 2000 διαμορφώθηκαν σε € 272,89 χιλ., για 
τη χρήση 2001 διαμορφώθηκαν σε € 215,55 χιλ. για την 2002 διαμορφώθηκαν σε € 230,41 χιλ. 
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3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1997 και είναι εν εξελίξη ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων έως 
και τη χρήση 2001. Η Εταιρία έχει υποβάλει την υπ'αριθμ. 5775/10.6.2003 αίτηση προς την ΦΑΒΕ Αθηνών να επεκταθεί 
ο έλεγχος μέχρι και την διαχειριστική χρήση 2002. Σύμφωνα με την έκθεση του έκτακτου οικονομικού – λογιστικού 
ελέγχου, σε τυχόν φορολογικό έλεγχο των βιβλίων της Εταιρίας από τις φορολογικές αρχές, με βάση και τα πορίσματα 
του φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων της Εταιρίας αλλά και τη γενικότερη πρακτική των φορολογικών 
αρχών, ενδέχεται να προκύψουν λογιστικές διαφορές από δαπάνες που συνήθως απορρίπτονται είτε χαρακτηριζόμενες 
ως μη παραγωγικές, είτε επειδή δεν θα έχουν πλήρη αιτιολόγηση ως προς τη σκοπιμότητά τους. Έτσι λοιπόν, θα 
προσδιορισθούν λογιστικές διαφορές κυρίως στους λογαριασμούς των «παροχών τρίτων», «αμοιβών ελεύθερων 
επαγγελματιών», «εξόδων ταξιδιού εσωτερικού και εξωτερικού», «εξόδων μεταφορών», «εξόδων υποδοχής και 
φιλοξενίας», και ενδεχομένως και σε άλλους λογαριασμούς. Δεδομένης όμως της μεγάλης φορολογικής ζημιάς της 
Εταιρίας συνολικού ποσού € 4.187 χιλ. σύμφωνα και με την δήλωση φόρου εισοδήματος της χρήσης 2002 και με 
δεδομένο ότι δεν θα υπάρξουν αναμορφώσεις των δηλώσεων για τις υπό έλεγχο χρήσεις, ώστε το παραπάνω ποσό να 
είναι οριστικό συμπεραίνεται ότι οποιοδήποτε ποσό λογιστικών διαφορών που μπορεί να προκύψει δεν θα επηρεάσει 
σημαντικά τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας λόγω του ότι οι λογιστικές διαφορές θα μειώσουν τις φορολογικές ζημιές. 

4. Για την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων λήφθηκαν οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε 
τον έκτακτο οικονομικό – λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας, που αναφέρονται στο κεφάλαιο «Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη 
της Εταιρίας» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 

5. Με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών. 
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

I. Διαγράμματα εξέλιξης μετοχής ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε και Γενικού Δείκτη Χ.Α   
II. Οικονομικές Καταστάσεις ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.1998 – 2002     
III. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. περιόδου 01.01-31.12.2003 
IV. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. περιόδου 01.01 – 30.09.2003 
V. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. χρήσεων 2000 – 2001 
VI. Οικονομικές Καταστάσεις των συνδεδεμένων εταιριών που συμπεριλαμβάνονται στην 

ενοποίηση:           
VII. ΗΦΑΙΣΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.Μ. χρήσεων 2001 και 2002       
VIII. ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ χρήσης 2000      
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I.  Διαγράμματα Εξέλιξης Μετοχής ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. και Γενικού Δείκτη Χ.Α. 
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ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.
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