
 

 

ΒΙΟΣΩΛ  Α.Β.Ε. 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2006 

(Βάσει της Αποφ. 7/372/15.2.2006 του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς) 

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 2006 
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ΒΙΟΣΩΛ  Α.Β.Ε. 

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ 

ΑΘΗΝΑ 

ΑΡΜΑΕ 6031/06/Β/86/101 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2006 

(Βάσει της  Αποφ. 7/372/15.2.2006 του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς) 

 

 

 

 

 

 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΧΑΑ ΤΗΣ 23.9.99 Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, 2006 
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ΒΙΟΣΩΛ  Α.Β.Ε. 

 

 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2006 

(Βάσει της  Αποφ. 7/372/15.2.2006 του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς) 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α., µε την από 23/9/1999 απόφασή του, ενέταξε 
την Εταιρία «ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ» στην κατηγορία διαπραγµάτευσης µετοχών µε τον 
τίτλο «Υπό επιτήρηση», διότι σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία κατά το 
διάστηµα 1997-1999 τα οικονοµικά της αποτελέσµατα δεν ήταν ικανοποιητικά. 
Η διοίκηση της Εταιρία µας, στα πλαίσια της προσπάθειας για την οικονοµική 
της εξυγίανση και συνεπεία αυτής τη µεταφορά της µετοχής στην κανονική 
κατηγορία διαπραγµάτευσης, προγραµµάτισε και υλοποιεί τις παρακάτω 
δράσεις: α) Μείωση του Κόστους και ∆απανών, β) Υπογραφή σύµβασης 
συνεργασίας µε τον όµιλο TRANE µε αντικείµενο την κατασκευή Κεντρικών 
Κλιµατιστικών Μονάδων η οποία ήδη υλοποιείται ικανοποιητικά, γ) Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9 εκ. € περίπου µε σκοπό την χρηµατοδότηση του 
ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης της εταιρίας που προβλέπει (i) τον 
εµπλουτισµό του φάσµατος των προϊόντων µε ανταγωνιστικότερα, (ii) την 
επικέντρωση της παραγωγικής διαδικασίας σε προϊόντα µε στοιχεία 
ιδιαιτερότητας που ευνοούν την παραγωγή στην Ελλάδα (iii) την δηµιουργία 
οµίλου που να συµπεριλαµβάνει όλες τις οµοειδείς δραστηριότητες µε αγορά 
πλειοψηφικού πακέτου µετοχών Ανώνυµης Εταιρίας µη εισηγµένης στο Χ.Α. 
και (v) την απόκτηση των αναγκαίων υποδοµών (κτίρια κλπ).   

 

 

Το ∆.Σ. του ΧΑΑ κατά την σύνταξη του Ενηµερωτικού ∆ελτίου επ’ ευκαιρία της 

τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου επέβαλε στην εταιρία την πιο κάτω 

ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 
Το ∆ιοικητικό 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. 
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ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 
1/1 – 31/12/2005 

 
Το ανά χείρας Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης της ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ περιλαµβάνει: 

  

1. Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

2. Τα συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες. 

3. Την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετησίων 

οικονοµικών καταστάσεων 

4. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. 

5. Τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν 3401/2005 που αφορούν την Εταιρία, 

τις µετοχές και την αγορά στην οποία διαπραγµατεύονται. 

6. Ειδική έκθεση του άρθρου 11α του Ν3371/2005 για την χρήση 2005. 

 

 

 

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία και οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.biossol.gr.
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Β Ι Ο Σ Ω Λ  
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ  

ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 
 

(1/1 - 31/12/2005) 
 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Εκτελεστικό Μέλος 
Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Εκτελεστικό Μέλος 
 Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Εντεταλµένος Σύµβουλος 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ. ΓΩΓΟΣ 

Εκτελεστικό Μέλος 
Εντεταλµένος Σύµβουλος 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ∆. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ  

Εκτελεστικό Μέλος 
Εντεταλµένος Σύµβουλος 

 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εντεταλµένος Σύµβουλος 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εντεταλµένος Σύµβουλος 
 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι µέχρι 28.11.2007. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι οι  συνηµµένες  Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι 
εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  της ΒΙΟΣΩΛ. ΑΒΕ την 
15/2/2006  και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη 
διεύθυνση www.biossol.gr. Επισηµαίνεται ότι τα  δηµοσιευθέντα  στον τύπο  
συνοπτικά  οικονοµικά  στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωµένη  εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της  
Εταιρείας, στα  οποία  έχει  συµπεριληφθεί η συµµέτοχη σε  συγγενή  εταιρεία  
µε τη  µέθοδο της Καθαρής  Θέσης,  σύµφωνα  µε  τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα.  
 
 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου 
 

Αντώνιος Π. Σβορώνος 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31/12/2005  31/12/2004 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια 6 9.614.123,70  9.895.828,18 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 216.601,51  202.817,62 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 19 181.849,97  190.356,64 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 383.043,81  503.697,54 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 18.744,98  18.776,24 
  10.414.363,97   10.811.476,22 

     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 10 2.524.318,01  2.657.499,64 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 2.632.447,81  3.118.375,74 

∆ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 11 848,88  545,00 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 204.389,12  319.928,11 
  5.362.003,82   6.096.348,49 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  15.776.367,79   16.907.824,71 

     

     
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ     
Μετοχικό κεφάλαιο 14 13.708.954,80  13.708.954,80 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 14 1.974.326,42  1.974.326,42 
Λοιπά αποθεµατικά 15 2.181.843,69  2.313.736,75 
Αποτελέσµατα εις νέον  -7.784.693,23    -6.500.015,73   
  10.080.431,68   11.497.002,24 

Σύνολο καθαρής θέσης  10.080.431,68   11.497.002,24 

     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προβλέψεις για παροχές στους 
εργαζόµενους 16 404.112,59  415.257,59 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 20 85.222,70  0,00 
  489.335,29   415.257,59 

     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 2.382.258,56  2.356.044,54 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 
πληρωτέοι 18 180.632,50  259.804,87 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 17 2.643.709,77  2.379.715,46 

Σύνολο υποχρεώσεων  5.206.600,83   4.995.564,87 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και 

Υποχρεώσεων  15.776.367,79   16.907.824,71 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)   

  

1/1/05-31/12/05  

1/1/04-

31/12/04  
1/10/05-

31/12/05  

1/10/04-

31/12/04 

Πωλήσεις 23 9.399.462,92  9.005.916,70  3.317.471,42  3.139.743,80 
Κόστος πωληθέντων 24 (8.235.023,90)   (7.661.924,56)  (2.978.758,07)  (2.514.161,78) 
Μικτό κέρδος  1.164.439,02  1.343.992,14  338.713,35  625.582,02 

Άλλα  έσοδα  23 49.212,40  60.408,46  14.083,53  10.465,60 

Έξοδα πωλήσεων 24 (1.250.712,43)  (1.097.665,06)  (286.062,39)  (262.565,89) 

Έξοδα διοίκησης 24 (859.598,69)  (948.357,08)  (173.280,00)  (246.044,74) 

Άλλα  έξοδα  24 (41.902,65)  (184.134,75)  (8.743,67)  (91.459,27) 
Κέρδη/(ζηµίες)  

εκµετάλλευσης 

 

(938.562,35)  (825.756,29)  (115.289,19)  35.977,72 

Χρηµατοοικονοµικό 
κόστος (καθαρό) 24 (349.151,71)  (186.726,15)  (157.843,43)  (41.662,51) 
Κέρδη/(ζηµίες)  από  
συγγενείς 24 11.543,22  17.682,10  (3.585,54)  1.009,58 

Καθαρές ζηµίες προ 

φόρων 

 

(1.276.170,84)  (994.800,34)  (276.718,16)  (4.675,21) 

Φόρος εισοδήµατος  (8.506,67)   120.453,81  (92.982,66)  (220.874,39) 
Καθαρές ζηµίες 

περιόδου 

 

(1.284.677,51)  (874.346,53)  (369.700,82)  (225.549,60) 

         
Ζηµίες κατά µετοχή που 

αναλογούν στους 

µετόχους για την 

περίοδο 

 

       

- Βασικά (σε Ευρώ) 
 (0,0307)   (0,0225)  (0,0088)  (0,0058) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  1/1/05-31/12/2005  1/1/04-31/12/2004 

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Ζηµίες προ φόρων   (1.276.170,84)  (994.800,34) 

Προσαρµογές για:     

Χρεωστικούς τόκους και συναφή  έξοδα  351.501,51  191.331,25 

Ζηµία από  συγγενή  (11.543,22)  (17.682,10) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  (2.349,80)  (4.605,10) 

Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων  (6.087,30)  0,00 

Έξοδα  αποµείωσης (Πελατών, Παγίων & Αποθεµάτων)  2.055,97  97.351,60 

Ζηµία από πώληση παγίων   2.393,02  3.233,85 

Αποσβέσεις  339.013,11   349.513,97 

  (601.187,54)  (375.656,87) 

(Εισπραχθείσες)/Πληρωθείσες µακροπρόθεσµες εγγυήσεις  1.482,67  (535,72) 

(Αύξηση)/ Μείωση  αποθεµάτων  131.125,65  (651.346,65) 

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων  509.247,10  (412.506,32) 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων  (189.808,87)  (797.324,43) 

Αύξηση/(Μείωση) προκαταβολών από  συγγενή  116.313,34  (809.009,14) 

Αύξηση πρόβλεψης παροχών προσωπικού  (11.145,00)   28.677,62 

Ταµιακές ροές από τις λειτουργίες  (43.972,65)  (3.017.701,52) 

Τόκοι πληρωθέντες  (221.319,50)  (195.799,27) 

Φόρος εισοδήµατος προηγ.  χρήσεων πληρωθείς (διαφορές  
φορολ/κου ελέγχου)  (109.644,83)   (81.263,72) 
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες  (374.936,98)   (3.294.764,51) 

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές  αϋλων περιουσιακών στοιχείων  (30.658,45)  (202.803,34) 

Αγορές ενσωµάτων παγίων  (51.788,69)  (101.730,08) 

Είσπραξη από πωλήσεις ενσωµάτων παγίων  8.961,60  4.535,06 

Εισπραχθέντα  µερίσµατα  609,44  1.888,38 

Τόκοι  εισπραχθέντες  288,95  1.436,99 
Ταµιακές εκροές σε επενδυτικές δραστηριότητες  (72.587,15)  (296.672,99) 

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Προϊόν αύξησης  µετοχικού κεφαλαίου.  0,00  3.699.937,50 

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις  επενδύσεων  91.310,00   

Λήψη βραχυπροθέσµων  δανείων  263.994,31   

Εξόφληση βραχυπροθέσµων δανείων    80.358,98 

Προπληρωθέντα  έξοδα  Αύξησης  Κεφαλαίου  (13.319,17)   

Πληρωµές  για  µελλοντική  απόκτηση  θυγατρικής    (10.000,00)    

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  331.985,14   3.780.296,48 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα  (115.538,99)  188.858,98 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης  319.928,11   131.069,13 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης  204.389,12   319.928,11 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

          

  
Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Οφειλόµενο  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Κεφάλαιο υπέρ 

το άρτιο 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 

φορολογικών 

νόµων 

Λοιπά  

αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 

νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης 
Υπόλοιπα την 01/01/2004 

(µε τις προηγούµενες 

λογιστικές αρχές) 

 

15.890.412,60 (5.958.904,80) 2.231.969,22 99.185,00 1.929.676,07 510.135,06 (6.913.364,83) 7.789.108,32 

Προσαρµογές ∆ΠΧΠ      (207.261,63)   (69.299,91) (182.597,21) 1.287.695,63 828.536,88 

Υπόλοιπα την 01/01/2004 

κατά ∆ΠΧΠ 

 
15.890.412,60 (5.958.904,80) 2.024.707,59 99.185,00 1.860.376,16 327.537,85 (5.625.669,20) 8.617.645,20 

Μεταβολές καθαρής θέσης 

01.01 – 31.12.2004 

  
 
     

 
Αύξηση  του Μετοχικού  

Κεφαλαίου 
  

3.777.447,00 
     

3.777.447,00 

Έξοδα  Αυξήσεως  του  
Μετοχικού  Κεφαλαίου 

  
 (77.509,50) 

    
(77.509,50) 

Αναβαλλόµενοι φόροι    27.128,31     27.128,31 
Κέρδος  από  αποτίµηση 
"∆ιαθέσιµων  προς πώληση 
χρηµατ/µικών  περιουσιακών 
στοιχείων" 

  

  

 

48,44 

  

48,44 
Κέρδος από επενδύσεις σε 
συγγενείς αναγνωριζόµενη  
στα ίδια κεφάλαια 

  

  

 

26.589,32 

  

26.589,32 

Ζηµία  περιόδου        (874.346,53) (874.346,53) 

Υπόλοιπα 31.12.2004  15.890.412,60 (2.181.457,80) 1.974.326,40 99.185,00 1.887.013,92 327.537,85 (6.500.015,73) 11.497.002,24 

          

Υπόλοιπα 01.01.2005  13.708.954,80 0,00 1.974.326,42 99.185,00 1.887.013,90 327.537,85 (6.500.015,73) 11.497.002,24 
Κέρδος  από  αποτίµηση 
"∆ιαθέσιµων  προς πώληση 
χρηµατ/µικών  περιουσιακών 
στοιχείων" 

  

  

 

303,90 

  

303,90 
Ζηµία   από  επενδύσεις  σε  
συγγενείς αναγνωριζόµενη  
στα ίδια κεφάλαια 

 

    (132.196,96)   (132.196,96) 

Ζηµία  περιόδου        (1.284.677,51) (1.284.677,51) 

Υπόλοιπα  31.12.2005  13.708.954,80   1.974.326,42 99.185,00 1.755.120,84 327.537,85 (7.784.693,23) 10.080.431,68 

 



ΠΠρροοσσάάρρττηηµµαα    εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία ΒΙΟΣΩΛ Α.Ε. και  η  συγγενής  της  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.Μ. δραστηριοποιούνται στους   
τοµείς  παραγωγής και διάθεσης προϊόντων θέρµανσης (καλοριφέρ), κλιµατισµού (κεντρικές  
κλιµατιστικές  µονάδες κλπ) και λοιπών  ειδών  θέρµανσης, κλιµατισµού κ.λ.π. 

Η εταιρεία  ΒΙΟΣΩΛ  έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη 
διεύθυνση, Ελευθέριου  Βενιζέλου 3-5  (ταχ.κωδ.177-78)  στο  ∆ήµο   Ταύρου της  Αττικής, το site 
είναι www.biossol.gr και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο (κλάδος “Χονδρικό Εµπόριο”).  

Οι  παραγωγικές  εγκαταστάσεις  και  οι  κεντρικές  αποθήκες  της  εταιρείας  ευρίσκονται  στη  ΒΙΠΕ 
Βόλου, ενώ τα κεντρικά γραφεία ευρίσκονται στην προαναφερόµενη διεύθυνση. Πέραν των  
προαναφεροµένων  εγκαταστάσεων,  η  εταιρεία  διατηρεί  αποθηκευτικούς   χώρους  επί  της  οδού 
Νάξου 9     του ∆ήµου Αιγάλεω και υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 
στο Καλοχώρι.  

 Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 15/2/2006. 
 
 
 
 

2.    Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες  ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2005 αφορούν στη χρήση 2005. Έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» και καλύπτονται 
από το ∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ”, µε δεδοµένο ότι είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2005 που συντάχθηκαν µε βάση τα ∆ΠΧΠ.  Αυτές οι οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν 
σε ισχύ κατά την 31 ∆εκεµβρίου  2005.  
 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
Οι  οικονοµικές καταστάσεις της  31/12/2005, απεικονίζουν την επένδυση στην  ανωτέρω  συγγενή  
εταιρεία  µε  τη Μέθοδο  της  Καθαρής  Θέσης.    
 Με βάση τις διατάξεις  της  Ελληνικής Νοµοθεσίας  Κ.Ν. 2190/1920  η  εταιρείας  µας  δεν  έχει  
υποχρέωση  να  καταρτίσει  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, επειδή  δεν είναι µητρική εταιρεία  
άλλης   εταιρείας, όπως  ορίζεται  από  τις   σχετικές  διατάξεις  του Κ.Ν.2190/1920 (αρθ.42ε)   .  
Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα για την καθαρή θέση, τα αποτελέσµατα   παρέχονται στη σηµείωση 25, Προσαρµογή στα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους µε 
εξαίρεση κάποια  συγκεκριµένα   περιουσιακά  στοιχεία  τα  οποίοι αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία 
τους,  και   βάσει  της   αρχής  της  συνέχισης   της   λειτουργίας   της  Εταιρείας. 
   
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών.  
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2.2. Ενοποίηση 

 

(α) Συγγενείς 

Η  εταιρεία  µας συµµετέχει (χωρίς να ασκεί έλεγχο) στην εταιρεία ΗΦΑΙΣΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε.Μ., η  οποία  
εδρεύει  στο  ∆ήµο Ταύρου  του Ν.Αττικής, µε τα ποσοστά συµµετοχής που  ανέρχονται  σε  30,49 % 
επί των  κοινών  µετοχών  και  σε  9,40%  επί των προνοµιούχων  µετοχών. 
  Η  επένδυση  στη   συγγενή   απεικονίζεται  µε την µέθοδο της καθαρής θέσης.  Αρχικά 
καταχωρήθηκε  στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός της επένδύσης  σε συγγενή  περιλαµβάνει και 
την υπεραξία µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης.  
Το µερίδιο της Εταιρείας  πάνω στα κέρδη ή τις ζηµιές της συγγενούς  επιχείρησης  µετά την 
απόκτηση καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα, ενώ αυτό επί των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την 
απόκτηση, καταχωρείται στα αποθεµατικά. Όλες αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία 
της επένδυσης. Στην περίπτωση που το µερίδιο της  εταιρείας  επί των ζηµιών της  συγγενούς εξισωθεί 
µε το δικαίωµα συµµετοχής στη συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζηµιές, µε εξαίρεση την περίπτωση που 
έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της συγγενούς. 
Απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ της  εταιρείας  και της  συγγενούς  διαγράφονται 
κατά το ποσοστό συµµετοχής της εταιρείας στη συγγενή. Απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, µε 
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη αποµειώσεως του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
Οι λογιστικές αρχές των συγγενών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από την εταιρεία. 

 

 

2.3. Πληροφόρηση κατά τοµέα. 

 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου 
να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική 
περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 Η  Εταιρεία  και  η  συγγενή της  εταιρεία έχουν  δραστηριότητα  στην  παραγωγή και διάθεση  
θερµαντικών  σωµάτων (καλοριφέρ), κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων και λοιπών προϊόντων 
κλιµατισµού, την  παραγωγή  και  εµπορία  λοιπών  ειδών  σχετικών  µε  τη θέρµανση  και  τον 
κλιµατισµό  καθώς  και  την  παραγωγή  νεροχυτών,  η οποία  έχει  συρρικνωθεί.  
 
Οι δραστηριότητες των εν λόγω  εταιρειών, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται  κυρίως στην Ελλάδα, 
θεωρούνται ως ένας  τοµέας. 

 

2.4  Ενσώµατα πάγια 

 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως  κόστος 
κτήσεως   των   οικόπεδων, κτιρίων, του µηχανολογικού εξοπλισµού, των  επίπλων  και λοιπού  
εξοπλισµού,   κατά  την  ηµεροµηνία   µετάβασης   στα  ∆.Π.Χ.Π. (1 Ιανουαρίου  2004) επιλέχθηκε   η  
εύλογη   ( αγοραία )  αξία  τους, η  οποία  χρησιµοποιείται   ως  κόστος  εκκίνησης  τους  κατ’  αυτή  
την  ηµεροµηνία.  Η  αποτίµηση  των ενσώµατων παγίων στην εύλογη  αξία τους διενεργήθηκε από 
ανεξάρτητους αναγνωρισµένους  εκτιµητές. Ενώ τα µεταφορικά µέσα και οι προσθήκες που έχουν 
γίνει σε µισθωµένα  ακίνητα  αποτιµήθηκαν  στο  κόστος  κτήσεως  τους. 

 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων 
µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος 
τους µπορεί να  αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ 
αποτελέσµατα όταν γίνονται. 
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Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο παρελθόν είχε 
σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο Μειώσεις της αξίας πέραν του 
αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δεν 
υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα ως έξοδο. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

- Κτίρια 50 Χρόνια 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 4-30 Χρόνια 
- Λοιπός εξοπλισµός 3-20 Χρόνια 
 

 Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται σε σχέση µε την 
αξία κτήσεως σε 15% για το µηχανολογικό εξοπλισµό και λοιπό εξοπλισµό, ενώ για  τα  κτίρια 
(βιοµηχανοστάσιο) δεν  υπολογίζονται  υπολειµµατικές  αξίες.  

 Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε    ετήσιο ισολογισµό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 
(αποµείωση)  καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Όταν τα ενσώµατα πάγια 
αποτιµώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια 
κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.  

 
2.5   Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ κόστους και εύλογης αξίας των επί µέρους 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών. Η 
υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται στο κόστος της επένδυσης. Η 
υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και απεικονίζεται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες 
αποµείωσης. Τα κέρδη και οι ζηµίες κατά την διάθεση των θυγατρικών ή συγγενών προσδιορίζονται 
λαµβανοµένης υπόψη και της σχετικής υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονοµική 
µονάδα.  
Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αποµείωση, η 
υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Κάθε θυγατρική θεωρείται ως 
ιδιαίτερη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών. 
 

(β) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι  δαπάνες που 
ενισχύουν ή επεκτείνουν   την απόδοση των προγραµµάτων  λογισµικού   πέρα από τις αρχικές 
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται   ως κεφαλαιουχική δαπάνη  και προστίθενται στο αρχικό κόστος 
του λογισµικού Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από  3  έως 15 χρόνια. 

 
2.6    Έρευνα και ανάπτυξη 
 

Οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα έξοδα όταν γίνονται. Κόστη που αναλαµβάνονται για 
προγράµµατα ανάπτυξης (σχετιζόµενα µε τον σχεδιασµό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωµένων 
προϊόντων), καταχωρούνται ως άϋλα  περουσιακά στοιχεία όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραµµα θα 
έχει επιτυχία, λαµβάνοντας υπόψη την εµπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη 
αυτά µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Τα λοιπά κόστη ανάπτυξης καταχωρούνται ως έξοδα όταν 
γίνονται. Κόστη ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα έξοδα δεν επαναφέρονται στα περιουσιακά 
στοιχεία σε µεταγενέστερες περιόδους. Τα κόστη ανάπτυξης µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή τα οποία 
κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται από την έναρξη της εµπορικής παραγωγής του προϊόντος µε τη 
σταθερή µέθοδο και µέσα σε µία περίοδο που δεν ξεπερνά τα 5 έτη. 
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2.7 Αποµείωση  αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η 
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την 
πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά 
στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές 
αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 
 

 

2.8 .     Αποθέµατα 
 

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

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική αξία, µεταγενέστερα  αποτιµώνται  στο αναπόσβεστο  κόστος  µε  την χρήση του 
πραγµατικού  επιτοκίου,  αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες 
από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν 
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της 
ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο 
στα αποτελέσµατα. 
 
2.10.  Επενδύσεις   σε  µετοχικούς τίτλους. 

 
Οι  παρούσες  επενδύσεις  σε   λοιπούς  µετοχικούς  τίτλους ( δηλ. εκτός  της  επένδυσης  στη  
συγγενή)   κατατάσσονται ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά  στοιχεία. 
Αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα επιρριπτέες στη 
συναλλαγή δαπάνες. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και  έχουν  µεταβιβασθεί ουσιωδώς όλοι οι  κίνδυνοι  και τα οφέλη 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό 
των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά  να πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά 
την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα.  
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι 
εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών 
ταµιακών ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης. 
 

 
 
 
 
 
 

2.11.    Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 
τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής  ρευστοποιησιµότητας  και χαµηλού  ρίσκου. 
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2.12.    Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα  
 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε  τη  
συναλλαγµατική   ισοτιµία  που  ισχύει  κατά  την  ηµεροµηνία  της συναλλαγής.  Κατά  την  
ηµεροµηνία του  ισολογισµού,  τα  νοµισµατικά  περιουσιακά  στοιχεία  και  οι υποχρεώσεις,  που  
είναι  εκπεφρασµένες σε  ξένα   νοµίσµατα ,  µετατρέπονται  σε  Ευρώ  µε  τη  συναλλαγµατική   
ισοτιµία  που ισχύει κατά την ηµεροµηνία  αυτή.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από 
τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό  αποτελεσµάτων . 
 
2.13.    Μετοχικό κεφάλαιο   

 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι προνοµιούχες µετοχές κατατάσσονται  στα  
ίδια   κεφάλαια, επειδή για αυτές δεν συντρέχει υποχρέωση εξαγοράς τους, ώστε να καταταγούν  στις 
υποχρεώσεις. 
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) 
εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 
ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή 
λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια 
κεφάλαια.  

 
2.14.    ∆ανεισµός 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την 
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

 
 

2.15.   Κρατικές επιχορηγήσεις  

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι 
η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία  θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα κόστη 
που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά  παγίων, περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε τη σταθερή µέθοδο στην αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή 
των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 
 

2.16.   Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων.  

 

 

 

 

 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα 
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος ή  αναβαλλόµενες  φορολογικές  υποχρεώσεις  για την 
χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.   
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2.17.   Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλεµένες. 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλεµένο κόστος των προγραµµάτων 
καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  
  
2.18.   Προβλέψεις  

 
Οι προβλέψεις  δηµιουργούνται  όταν η  Εταιρεία έχει  νοµική  ή  τεκµαιρόµενη  υποχρέωση,  ως 
αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι  θα απαιτηθεί  εκροή  οικονοµικού 
οφέλους για την  τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
 

2.19.  Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από τους ανακατωµένους φόρους,  εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα   αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
 
(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου.  
 
(γ) Έσοδα από δικαιώµατα. 

Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλεµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών 
συµβάσεων. 
 

(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν 
εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 
 

 
2.20.    Μισθώσεις 

 
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 
τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 
Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως 
περιουσιακά στοιχεία του οµίλου αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία 
τους ή εφόσον είναι  µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η 
σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από 
χρηµατοδοτική µίσθωση. 

 
 Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης µε 
τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηµατοοικονοµικό 
έξοδο καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άµεσα µε περιουσιακό στοιχείο. 
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Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
Τα ποσά που οφείλονται από µισθωτές βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως 
απαιτήσεις µε ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα µε τρόπο που να δίνει µια σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης 
καθαρής επένδυσης του οµίλου. 

 
2.21.  ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή των µερισµάτων  καταχωρείται ως υποχρέωση στις  οικονοµικές καταστάσεις όταν η 
διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.   ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

       Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται 
κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις µετρητοίς 
είτε µέσω µεταχρονολογηµένων επιταγών. 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 
πιστωτικών ορίων. 
 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.  

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 
µεταβολής των επιτοκίων.  
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε 
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο 
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική του Οµίλου είναι να 
διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο.  
 
 
 
 
 

4.  Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα. 
 

4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές.  

Η  εταιρεία  προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 
στους επόµενους 12 µήνες. 

 

 

 

 

 
 5.    Πληροφόρηση  κατά  τοµέα 

  

Κατά την 31η  Σεπτεµβρίου 2005, οι δραστηριότητες µας αφορούσαν την παραγωγή θερµαντικών  
σωµάτων,  την παραγωγή κεντρικών κλιµατιστικών εγκαταστάσεων, την παραγωγή και εµπορία 
λοιπών ειδών κλιµατισµού και θέρµανσης. Συνεπώς το κύριο ενδιαφέρον χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης  επικεντρώνεται στους  παραπάνω  τοµείς  όπου τα  διαφορετικά  οικονοµικά 
περιβάλλοντα συνοδεύονται από διαφορετικά  ρίσκα και οφέλη . 
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Οι δραστηριότητες  µας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα, θεωρούνται ως 
ένας   γεωγραφικός  τοµέας 
Τα  αποτελέσµατα  των  τοµέων  αυτών κατά  τις  χρήσεις  2005 & 2004, που έληξαν την 31η 
∆εκεµβρίου 2005 και 31η   ∆εκεµβρίου  2005  αντίστοιχα,  έχουν ως εξής : 

 

 

 

 
                                            1/1/2005-31/12/2005 

 Θέρµανση Κλιµατισµός Λοιπά Συνολικά ποσά 

Πωλήσεις 5.832.184,33 2.605.164,70 962.113,89 9.399.462,92 

Μικτό κέρδος 904.668,69 131.630,45 128.139,89 1.164.439,02 

 Άλλα έσοδα περιόδου    49.212,40 

    1.213.651,42 

∆απάνες ∆ιάθεσης  (776.042,79) (346.648,73) (128.020,91) (1.250.712,43) 

Λειτουργικές δαπάνες ( ∆ιοίκησης)    (859.598,69) 

Άλλα  λειτουργικά  έξοδα    (39.846,68) 
Αποµείωση αποθεµάτων  (2.055,97)  (2.055,97) 
Λειτουργικό αποτέλεσµα    (938.562,35) 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος    (349.151,71) 
 Κέρδη από  συγγενείς 6.925,93 4.617,29  11.543,22 
Αποτελέσµατα προ φόρων    (1.276.170,84) 
Φόροι εισοδήµατος    (8.506,67) 
Αποτελέσµατα µετά φόρων    (1.284.677,51) 

 

 

 

 

 

 
                                                    1/1/2005-31/12/2005 

    Συνολικά 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέρµανση Κλιµατισµός Λοιπά ποσά 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 134.397 60.033 22.171 216.601,51 

Ενσώµατα πάγια 6.693.143,84 1.974.353,48 946.626,38 9.614.123,70 

Αποθέµατα 1.539.447,01 654.649,00 330.222,00 2.524.318,01 

Συµµετοχές 229.826,29 153.217,52  383.043,81 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.745.733,17 779.797,44 287.987,15 2.813.517,76 
Μη κατανεµόµενα περιουσιακά στοιχεία  0,00 0,00 0,00 224.763,00 
Υποχρεώσεις (1.860.361,18) (831.000,36) (306.896,91) (2.998.258,45) 

Μη κατανεµόµενες  υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 (2.697.677,67) 

Καθαρό σύνολο Ενεργητικού 8.482.186,16 2.791.050,58 1.280.109,60 10.080.431,67 

     
Επενδύσεις παγίων 54.245,76 19.264,67 8.936,71 82.447,14 
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                                             1/1/2004-31/12/2004 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Θέρµανση Κλιµατισµός Λοιπά Συνολικά ποσά 

Πωλήσεις 5.887.174,00 2.199.446,70 919.296,00 9.005.916,70 

Μικτό κέρδος 998.795,42 290.816,72 54.380,00 1.343.992,14 

 Άλλα έσοδα περιόδου    60.408,46 

    1.404.400,60 

∆απάνες  ∆ιάθεσης  (717.544,41) (268.074,41) (112.046,24) (1.097.665,06) 

Λειτουργικές δαπάνες  (∆ιοίκησης)    (948.357,08) 

Άλλα  λειτουργικά  έξοδα    (101.783,15) 

Αποµείωση  παγίων    (53.325,00) 

Αποµείωση αποθεµάτων  (29.026,60)  (29.026,60) 

Λειτουργικό αποτέλεσµα    (825.756,29) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος    (186.726,15) 

Κέρδη από  συγγενείς 10.609,26 7.072,84  17.682,10 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (994.800,34) 

Φόροι εισοδήµατος    120.453,81 

Αποτελέσµατα µετά φόρων    (874.346,53) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/1/2004-31/12/2004 

 Θέρµανση Κλιµατισµός λοιπά Συνολικά ποσά 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 132.582,02 49.532,61 20.702,99 202.817,62 
Ενσώµατα πάγια 6.901.469,79 2.016.605,31 977.753,08 9.895.828,18 
Αποθέµατα 1.576.065,16 776.425,57 305.008,91 2.657.499,64 
Επενδύσεις  σε  συγγενείς 302.218,52 201.479,02  503.697,54 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.247.621,61 839.710,86 350.971,38 3.438.303,85 
Μη κατανεµόµενα περιουσιακά στοιχεία     209.677,88 

Υποχρεώσεις (1.884.407,49) (704.014,15) (294.254,64) (2.882.676,28) 
Μη κατανεµόµενες  υποχρεώσεις    (2.528.146,18) 
Καθαρό σύνολο Ενεργητικού 9.275.549,62 3.179.739,21 1.360.181,72 11.497.002,25 

     
Επενδύσεις παγίων 203.369,31 69.084,24 32.094,15 304.547,70 
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  6.     Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Αξία κτήσεως ή 

αποτίµησης  

Γήπεδα & 

Οικόπεδα  

Κτίρια & 

κτιριακές  

εγκαταστάσεις  

Μηχανήµατα &  

µηχανολογικές  

εγκαταστάσεις  

Μεταφορικά  

µέσα  

Έπιπλα,  

λοιπός   

εξοπλισµός 

και  λοιπά 

πάγια  

Πάγια  υπό 

εκτέλεση ή 

εγκατάσταση  Σύνολο 

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2003  2.240.000,00  2.978.517,58  4.799.464,94  14.336,60  166.455,08  0,00  10.198.774,20 

Προσθήκες 
χρήσης 2004      54.285,94    45.553,06  1.891,08  101.730,08 

Απαξιώσεις  2004      (53.489,34)  
 

     (53.489,34) 

Πωλήσεις 2004        (13.438,53)      (13.438,53) 

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2004  2.240.000,00  2.978.517,58  4.800.261,54  898,07  212.008,14  1.891,08  10.233.576,41 

Προσθήκες  
1/1/05-31/12/05  0,00  0,00  30.094,98    23.584,79  (1.891,08)  51.788,69 

Πώληση      (15.740,00)        (15.740,00) 

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου  

2005  2.240.000,00  2.978.517,58  4.814.616,52  898,07  235.592,93  0,00  10.269.625,10 

               

Συσσωρευµένες 

αποσβέσεις               

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2003  0,00  0,00  0,00  (5.869,91)  (13.852,85)     (19.722,76) 

Αποσβέσεις  
χρήσης 2004    (59.570,40)  (241.663,06)  (680,00)  (21.766,94)    (323.680,40) 

Μειώσεις 2004        5.654,93      5.654,93 

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2004  0,00  (59.570,40)  (241.663,06)  (894,98)  (35.619,79)  0,00  (337.748,23) 

Αποσβέσεις 
1/1/05-31/12/05  0,00  (59.570,40)  (237.938,49)  0,00  (24.629,66)    (322.138,55) 

Πωλήσεις 1/1/05-
31/12/05      4.385,38        4.385,38 

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2005  0,00  (119.140,80)  (475.216,17)  (894,98)  (60.249,45)  0,00  (655.501,40) 

               

Αναπόσβεστη  αξία             

Κατά την 31  

∆εκεµβρίου 2005  2.240.000,00  2.859.376,78  4.339.400,35  3,09  175.343,48  0,00   9.614.123,70 

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2004  2.240.000,00  2.918.947,18  4.558.598,48  3,09  176.388,35  1.891,08  9.895.828,18 
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Τα οικόπεδα, τα κτίρια και ο µηχανολογικός εξοπλισµός  και  τα  έπιπλα   και   σκεύη   
αναπροσαρµόσθηκαν την 01-01-2004 στην εύλογη αξία τους. Η εκτίµηση έγινε από ανεξάρτητο 
εκτιµητή και η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων και των  µηχανηµάτων, 
ενώ για µια κατηγορία εξοπλισµού, των  εργαλείων,  των  επίπλων  και  σκευών  η  εκτίµηση  έγινε  µε  
βάση  τις  αξίες κτήσης τους. Το πλεόνασµα αναπροσαρµογής καθαρό από αναβαλλόµενους φόρους 
πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον.  

Οι αποσβέσεις  της περιόδου κατά  €  190.254,17  (2004: € 206.504,69 ) αύξησαν το κόστος των 
πωληθέντων προϊόντων, κατά  € 79.522,66  (2004: €  62995,62)  τα  αποθέµατα,  κατά €  13.577,06 
(2004: € 12.266,41) τα έξοδα διάθεσης,  κατά €  27.926,85 (2004: €  35.569,34) τα διοικητικά έξοδα  
και  κατά  27.732,06 (2004: €   31.733,15) τα λοιπά  έξοδα. 

Στο  µηχανολογικό  εξοπλισµό  περιλαµβάνονται µηχανήµατα (νεροχυτών)  που  βρίσκονται  σε  
πρόσκαιρη  αδράνεια, των οποίων η αξία ανέρχεται σε 602.200 € και η οποία προσδιορίσθηκε από 
ανεξάρτητο εκτιµητή, µε βάση την αγοραία αξία τους. 
Σηµειώνεται ότι κατά την 31/12/2004 έγινε αποµείωση ύψους 53.489,34 € εξοπλισµού ο οποίος είχε 
αποτιµηθεί, από ανεξάρτητο εκτιµητή µε βάση την αξία κτήσεως του. Το ποσό της αποµείωσης 
προσδιορίστηκε µε βάση τις αναµενόµενες ταµιακές ροές.  
∆εν  υπάρχουν  µισθωµένα  µε  χρηµατοδοτική  µίσθωση  περιουσιακά   στοιχεία. 
 
Οι  λογιστικές  αξίες  των οικόπεδων, των  µηχανηµάτων των επίπλων  και του  λοιπού  εξοπλισµού  
πριν  την  αναπροσαρµογή τους,  που  προαναφέραµε,  ήταν  οι  εξής: 
 
    

Κτίρια &  
Μηχανήµατα 

&  Έπιπλα & 
  

  Γήπεδα &  Κτιριακές  µηχανολογικές  Λοιπός   

  Οικόπεδα  Εγκαταστάσεις  εγκαταστάσεις  εξοπλισµός  Σύνολο 

1/1/2004           

Κόστος κτήσης  1.587.162,81  5.504.770,07  5.637.892,55  358.520,77  13.088.346,20 

Σωρευµένες αποσβέσεις  0,00  (3.321.289,65)  (2.864.335,89)  (178.488,33)  (6.364.113,87) 
Λογιστική αξία  1.587.162,81  2.183.480,42  2.773.556,66  180.032,44  6.724.232,33 

 
 
Επί  των  ακινήτων    έχουν  εγγραφεί  προσηµειώσεις   συνολικού   ποσού  1.920.000 €  για ασφάλεια  
τραπεζικών  δανείων, το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.05  ανερχόταν  σε 1.741.623,86  €. 
 
 
7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορασθέν µέσα  στη  χρήση  2004 νέο  λογισµικό , το 
οποίο  αποδίδεται εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία, το  οποίο  τέθηκε   σε λειτουργία  στο  2005  και  η  
ωφέλιµη  ζωή  του  καθορίσθηκε σε δέκα πέντε  έτη.  Ενώ το προγενέστερα αγορασθέν λογισµικό 
αποσβέσθηκε  ολοσχερώς  στο 2004.   Η κίνηση  των σχετικών   λογαριασµών  έχει  ως εξής : 
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  Λογισµικά 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  προγράµµατα 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003  29.714,50 

Προσθήκες  χρήσης 2004  202.817,62 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004  232.532,12 

Προσθήκες 1/1/05-31/12/05  30.658,45 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005  263.190,57 

 
 
   

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003  4.045,69 

Αποσβέσεις χρήσης 2004  25.668,81 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004  29.714,50 

Αποσβέσεις 1/1/05-31/12/05  16.874,56 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005  46.589,06 

   

Αναπόσβεστη αξία   

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005  216.601,51 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004  202.817,62 

 
 
Οι  αποσβέσεις   του  λογισµικού   βάρυναν   τα   διοικητικά  έξοδα. 
 

8. Επενδύσεις σε συγγενείς 

 

ΚΟΣΤΟΣ  ΚΤΗΣΕΩΣ 586.940,57 

Μεταβολή  έως   1/1/2004 (127.514,52) 
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2004 459.426,13 

Ζηµιές από τη συγγενή ( χρήση 2004), που  
αναγνωρίζονται   απ’ ευθείας  στα  Ιδ. Κεφάλαια, 
αφορούν  ζηµίες αποτίµησης του  χαρτοφυλακίου  
της  συγγενούς. 26.589,32 
Κέρδη από συγγενή (  χρήση 2005) που  
αναγνωρίζονται στη Κατάσταση  των  
αποτελεσµάτων 17.682,10 
Υπόλοιπο 31.12.2004 503.697,55 

Ζηµιές από τη συγγενή (1/1/-31/12/05), που  
αναγνωρίζονται   απ’ ευθείας  στα  Ιδ. Κεφάλαια, 
αφορούν  ζηµίες αποτίµησης του  χαρτοφυλακίου  
της  συγγενούς. (132.196,96) 
Κέρδη από συγγενή (1/1/-31/12/05) που  
αναγνωρίζονται στη Κατάσταση  των  
αποτελεσµάτων 

11.543,22 
Υπόλοιπο 31.12.2005 383.043,81 

 
Στις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις, περιλαµβάνεται η συµµετοχή στη συγγενή εταιρεία 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ  µε τη µέθοδο  της  καθαρής  θέσης. Λόγω εφαρµογής της µεθόδου της 
καθαρής θέσης, η αρχική αξία κτήσης της εν λόγω επένδυσης ύψους 586.940,57 €, εµφανίζεται στις 
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις µειωµένη κατά το ποσό 203.896,76 €  µε ισόποση  µείωση  των 
Ιδίων Κεφαλαίων, ειδικότερα  µε ποσό  222.389,23 €  έχουν  µειωθεί  τα  αποθεµατικά, ενώ µε  το   
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ποσό  11.543,22  € αυξήθηκαν  τα  αποτελέσµατα  της  χρήσεως  2005  και  µε  το  ποσό  6.949,29 € τα  
αποτελέσµατα  προηγούµενων χρήσεων.   
 
 Το κονδύλι επενδύσεις σε συγγενείς, κατά την 31.12.2005 περιλαµβάνει την αναπόσβεστη κατά την  
31/12/2004 υπεραξία  ύψους  11.681,38 €. 
 
 
 
 

Τα  ποσοστά  συµµετοχής    της  Εταιρείας  στη  συγγενή, η οποία  είναι  µη  εισηγµένη,  έχουν ως εξής: 

Επωνυµία  
Χώρα 

εγκατάστασης  
Περιουσιακά 

στοιχεία  Υποχρεώσεις  

Έσοδα 
(κύκλος  

εργασιών )  

Κέρδη 
(ζηµίες) προ 

φόρων  
Ποσοστό 

συµµετοχής 
31/12/2004 

            
ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ ΕΛΛΑ∆Α  2.518.835,67 589.912,07 1.159.259,55 89.244,78

 

α) Το 9,40% των 
προνοµιούχων   
&    β)Το  30,49 
% των  κοινών  
µετοχών 

31/12/2005 
            

ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ ΕΛΛΑ∆Α  2.873.445,05 1.340.221,87 1.118.718,45 12.826,26

 

α) Το 9,40% των 
προνοµιούχων   
&    β)Το  30,49 
% των  κοινών  
µετοχών 

 
 
Για  τον  προσδιορισµό  των  ανωτέρω  περιουσιακών   στοιχείων  της   συγγενούς   εφαρµόσθηκαν   οι  
ίδιες  λογιστικές  αρχές   που  εφάρµοσε   η   εταιρεία  µας  κατά  τα  ∆.Λ.Π. 
Επίσης  η  εταιρεία  έχει  έµµεση  συµµετοχή κατά  ποσοστό  24,65% στην  εταιρεία NEOVENT  
A.B.E.E.K.,  µέσω της  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  Α.Β.Ε.Ε  η οποία κατέχει ποσοστό 99,83% της NEOVENT  
A.B.E.E.K. Η  NEOVENT   έχει   την  έδρα  της  στο  ∆ήµο  Ταύρου  του Ν. Αττικής.  Το  ύψος  των  
περιουσιακών   της  στοιχείων στο 2004 ανήλθε σε 53.772,57 €, οι υποχρεώσεις  ήταν µηδενικές 
καθώς  επίσης και τα έσοδα  της. 
 
 Κατά  την  31/12/2005   Η ΗΦΑΙΣΤΟΣ   Α.Β.Ε.Ε .  κατείχε   3.863.780  κοινές   µετοχές  και  526.170  
προνοµιούχες   µετοχές   της   ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε , οι  οποίες  αποτιµήθηκαν  στην  τρέχουσα   αξία  τους  
και  η  διαφορά  αποτίµησης  µεταφέρθηκε    σε   µείωση  των  ιδίων  κεφαλαίων. 
 
Τα   ανωτέρω  κονδύλια  της  ΗΦΑΙΣΤΟΣ  έχουν   απεικονισθεί  µε  βάση  τις  ίδιες  λογιστικές  αρχές  
που  ακολουθεί    η  επενδύουσα. 
  
Οι  συναλλαγές  µε  τη  συγγενή  παρατίθενται  κατωτέρω. 
 
 
 

Συναλλαγές και Απαιτήσεις από / Υποχρεώσεις προς  τη   συγγενή  εταιρεία 

  31/12/2005 31/12/2004  

Πωλήσεις προς -ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 352.662,89 376.972,32  

Αγορές από – ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 789.422,24 765.722,12  
Χρεωστικοί   Τόκοι πληρωτέοι  στην ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 

115.000,00 0,00  

Υποχρεώσεις προς (ως προκαταβολή   

 από  πελάτη)- ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 406.616,16 175.302,82  
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9.  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

  

 31/12/2005 31/12/2004 

Εγγυήσεις  ενοικίων  γραφείων 16.536,27 15.600,18

Εγγυήσεις  µισθωµένων  
αυτοκινήτων 2.208,71 3.176,06

Σύνολο   18.744,98 18.776,24

 

 
Οι   δοσµένες  εγγυήσεις   καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, και  µεταγενέστερα  
αποτιµήθηκαν  στο αναπόσβεστο  κόστος   µε   την χρήση  του πραγµατικού   επιτοκίου  8,5%.   
Οι  παραπάνω   εγγυήσεις  αφορούν   λειτουργικές   µισθώσεις  και  τα  αντίστοιχα  µισθώµατα  της  
περιόδου  βαρύνουν  τα  αποτελέσµατα , τα  οποία  στο  2005  ανέρχονταν  σε  239.052,64  € και  στο  
2004  σε  231.134,25 €. 
 
 

10.  Αποθέµατα 

 
 31/12/2005 31/12/2004 

1. Εµπορεύµατα 847.148,60 826.187,12 

2. Προϊόντα έτοιµα & Ηµιτελή-Υποπροϊόντα & 
Υπολείµµατα 815.594,64 895.017,18 

3. Παραγωγή σε εξέλιξη 305.745,80 298.266,19 

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα υλικά – 
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 555.828,97 638.029,15 

     2.524.318,01 2.657.499,64 

 
Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες και  βοηθητικές  ύλες  και  αναλώσιµα 
κτλ.) αποτιµήθηκαν στην  κατ’  είδος  χαµηλότερη  τιµή, µεταξύ  της   τιµής   κτήσεως  και  της   κατά  
το  τέλος  της   χρήσεως   τρέχουσας  τιµής   αγοράς  τους. 
Τα   από   ιδιοπαραγωγή   αποθέµατα  εκτός  από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν 
στην  κατ’ είδος  χαµηλότερη  τιµή  µεταξύ  κόστους  παραγωγής τους και του κατά  το τέλος  της  
χρήσεως  κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και από την 
καθαρή  ρευστοποιήσιµη  αξία  τους. 
Τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους, µειωµένη µε τα   
προβλεπόµενα   άµεσα  έξοδα   πωλήσεως. 
Η  µέση  τιµή  κτήσεως   προσδιορίσθηκε  µε  τη  µέθοδο   της  µέσης  τριµηνιαίας  τιµής. 
 

 Στην  τρέχουσα   χρήση  έγινε   αποµείωση αξίας  προϊόντων   ύψους  2.055,97 €,  ενώ  στη   

προηγούµενη  χρήση  2004  είχε  γίνει   αποµείωση αξίας  εµπορευµάτων  ύψους  29.026,60 €. 
 
Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται σε  
5.804.182,50  €(2004-σε  5.504.457,99 €). 

 
 
    11.  ∆ιαθέσιµα  προς  πώληση   χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά  στοιχεία. 

  

   Aφορούν   µετοχές   εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α, οι οποίες   είναι   οι    εξής: 
   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΜ/ΧΙΑ ΑΞΙΑ  ΣΕ € 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ  10 68,09 

ΕΛ.ΠΕ. 61   780,79 

 71 848,88 
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 Αποτιµήθηκαν   στη  εύλογη  αξία  τους, εντάσσονται   στην  κατηγορία   ως  « διαθέσιµα  για  
πώληση». 
             
 
 

 
12.  Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις 

 
 31/12/2005 31/12/2004 

Απαιτήσεις κατά πελατών  2.753.300,50 3.148.440,64 

    Mείον:   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -230.000,00 -230.000,00 

Πελάτες  καθαρό  υπόλοιπο 2.523.300,50 2.918.440,64 

 Προκαταβολές προς προµηθευτές 33.878,04 146.734,23 

Απαιτήσεις κατά του ∆ηµοσίου 3.456,61 3.398,30 

Λοιπές απαιτήσεις 38.494,59 40.854,15 

Προπληρωθέντα  έξοδα 33.318,07 8.948,42 
Σύνολο απαιτήσεων 2.632.447,81 3.118.375,74 

  
Σηµείωση:  στο  υπόλοιπο   των   πελατών  περιλαµβάνονται  µεταχρονολογηµένες  επιταγές 
συνολικών  ποσών  1.732.443,39 €  και  2.085.900,48  €  αντίστοιχα. 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεςµες  και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία  του 
Ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση  µε  τις απαιτήσεις από  
πελάτες, καθώς  υπάρχει  διασπορά  πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος  ελαχιστοποιείται. 
 
Οι εύλογες αξίες  των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

 
 
 
  13.  Ταµιακά   διαθέσιµα. 
 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο της  Εταιρείας και  τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες  σε πρώτη ζήτηση. 
 

Ταµειακά  διαθέσιµα 31/12/2005 31/12/2004 

  Ταµείο 10.466,19 23.913,50 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 193.922,93 296.014,61 

 204.389,12 319.928,11 

 
 
 

14. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από  41.883.586 κοινές  ανώνυµες  µετοχές  
ονοµαστικής   αξίας  € 0,30  έκαστη, και 3.812.930 προνοµιούχες ανώνυµες  µετοχές ονοµαστικής 
αξίας € 0,30 έκαστη.  Στις 22/3/2004 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε δηµόσια 
εγγραφή, η οποία είχε αποφασισθεί µε την  από 22/10/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας και είχε  εγκριθεί µε την υπ’ αριθµ.7154/20.2.2004 απόφαση 
του ∆.Σ. του Χ.Α.  Το  ύψος των αντληθέντων  κεφαλαίων  ανήλθε στο ποσό των 3.777.447 €, έναντι 
του ποσού των 5.958.904,80 € που προέβλεπε η σχετική απόφαση. Η προσαρµογή  του Μετοχικού 
κεφαλαίου στο πραγµατικό ύψος, λόγω µερικής κάλυψης, ενεκρίθη  µε την από 27/4/2004 απόφαση  
της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας 
Λόγω  της  παραπάνω  αύξησης   εκδόθηκαν  12.591.490 νέες  κοινές  µετοχές  ονοµαστικής  αξίας € 
0,30  έκαστη. 
Η  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση   των   µετόχων  της   23/12/2005  επικύρωσε  την από 21/12/2005 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ενήργησε κατ’ εξουσιοδότηση της από 22.10.2003 
σχετικής αποφάσεως της Έκτακτης Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων,  για   την 
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αύξηση  του  Μετοχικού Κεφάλαιο της Εταιρείας, µε καταβολής µετρητών, κατά 9.139.303,20 Ευρώ, 
µε έκδοση 30.464.344 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µετά ψήφου, ονοµαστικής αξίας  0,30 Ευρώ 
κάθε µίας. Οι νέες µετοχές θα διατεθούν στο άρτιο προς 0,30 Ευρώ η κάθε µία. 
 
Σχετικά  για  τις     προνοµιούχες   µετοχές   αναφέρουµε  τα  ακόλουθα : 
 
Οι προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές δεν είναι µετατρέψιµες και έχουν τα εξής προνόµια:  
-   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. 

-   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 
-   Οι προνοµιούχες µετοχές δικαιούνται, ισότιµα µε τις κοινές µετοχές, σε απόληψη του πρόσθετου 
µερίσµατος που διανέµεται µε οποιαδήποτε µετά την διανοµή του πρώτου µερίσµατος. 
-     Κατά την διάλυση ή εκκαθάριση της Εταιρείας 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 Εταιρείας  
-    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. 

 
 
 
 
15. Αποθεµατικά 

 
Σύµφωνα µε  τις διατάξεις της Ελληνικής  εταιρικής  νοµοθεσίας,  η  δηµιουργία  «τακτικού  
αποθεµατικού», κατά  το  ποσό που  ισούται  µε  το  5%  των  ετήσιων, µετά  από  φόρους   κερδών – 
είναι υποχρεωτική  µέχρι να  φθάσει το ύψος  του  αποθεµατικού  το 1/3  του  µετοχικού  κεφαλαίου. 
Το «τακτικό αποθεµατικό»  προορίζεται  προς  κάλυψη  των  συσσωρευµένων  ζηµιών,  διανέµεται  
µόνο 
κατά τη διάλυση της Εταιρείας  αφού  πρώτα  καλυφθούν  οι   συσσωρευµένες  ζηµιές.  
Στα  λοιπά  αποθεµατικά  περιλαµβάνονται  αυτά  που  έχουν  σχηµατισθεί   χωρίς  υποχρεωτική  
διάταξη  της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας και έχει καταβληθεί ο αναλογούν φόρος κατά το χρόνο 
του  σχηµατισµού  τους. 
Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων  δηµιουργήθηκαν µε βάση τις  διατάξεις της φορολογικής  
νοµοθεσίας οι  οποίες,  είτε παρέχουν τη δυνατότητα  µετάθεσης της  φορολογίας   ορισµένων  
εισοδηµάτων στο χρόνο της  διανοµής τους  προς  τους  µετόχους,  είτε παρέχουν φορολογικές 
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η  φορολόγηση  αυτών  γίνεται  µε τους  
συντελεστές  που  θα  ισχύουν  κατά  το  χρόνο  της  διανοµής  τους, η οποία  αποφασίζεται   από  τη  
Γενική  Συνέλευση  των  µετόχων.  
 
 
 
 
 
 16.   Υποχρεώσεις προς τους εργαζοµένους  

 
Η υποχρέωση της Εταιρείας και  προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην  Ελλάδα , για την  µελλοντική 
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας  του καθενός, προσµετρείται  και 
απεικονίζεται µε βάση  το αναµενόµενο να καταβληθεί  δεδουλευµένο  δικαίωµα του κάθε 
εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία  του  Ισολογισµού,  προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε 
σχέση µε τον  προβλεπόµενο χρόνο  καταβολής του .  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

-Προεξοφλητικό επιτόκιο  κατά  την  31/12/2003   4,38%  και  κατά την  31/12/2004   4% . 
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- Μελλοντικές αυξήσεις µισθών   µέχρι  και  το  έτος  2004   βάσει   των  πραγµατικών, από  το  έτος  
2005 και µετά  βάσει του  µέσου   ετήσιου  µακροχρόνιου  πληθωρισµού.   

 

 Ποσά σε € 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004 386.579,97 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-
31.12.2004 28.677,62 
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-
31.12.2004 0,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.09.2004 415.257,59 

  
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.12.2004 415.257,59 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-
31.12.2005 29.257,04 
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-
31.12.2005 (40.402,04) 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005  404.112,59 

 

 

 

 
 

   Αριθµός  εργαζοµένων και κόστος  µισθοδοσίας 
 

  

 1/1/-31/12/2005 1/1/- 31/12/2004 

Αριθµός  προσωπικού.   

Υπάλληλοι              45 46 

Ηµεροµίσθιοι                   60 74 

             105 120 

   

Κόστος 3.099.323,28 2.746.480,86 

 
 
 
 
17.      ∆άνεια 

Η έκθεση της  Εταιρείας  σε κίνδυνο µεταβολών των επιτοκίων των δανείων και οι συµβατικές 
ηµεροµηνίες επανακαθορισµού των επιτοκίων έχουν ως εξής: 

 

Μέχρι   6 µήνες Μέχρι   6 µήνες 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  από  τράπεζες 31/12/2005 31/12/2004 

Τραπεζικά δάνεια 2.643.709,77 2.379.715,46 
Σύνολο  δανείων 2.643.709,77 2.379.715,46 

 
  Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

Για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων σχηµατίζονται προβλέψεις και 
επιβαρύνονται    τα αποτελέσµατα  της  εκάστοτε  διαχειριστικής  περιόδου . 

Οι δανειακές δυνατότητες που λήγουν µέσα στο έτος είναι ετήσιες, υποκείµενες σε επανεξέταση σε 
διάφορες ηµεροµηνίες κατά το 2005 και 2006.  
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18. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
 31/12/2005 31/12/2004 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές και 
προκαταβολές πελατών 1.441.556,05 1.811.629,26 

Υποχρεώσεις από φόρους (πλην 
εισοδήµατος) και εισφορές 325.125,88 290.926,88 

∆ιαφορές  φορολογικού  ελέγχου  και  
φόροι  προηγ. Χρήσεων και  τρέχων  φόρος 0,00 109.644,83 

∆εδουλευµένα έξοδα & τόκοι 68.740,98 82.679,36 

Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες 406.616,16 175.302,82 

Τόκοι  προνοµιούχων  µετοχών που  
αφορούν  προηγ.χρήσεις 10.199,51 10.327,55 

Λοιπές υποχρεώσεις 310.652,48 135.338,71 
 2.562.891,06 2.615.849,41 

 
 
 
Σηµείωση:  στο υπόλοιπο  των  προµηθευτών περιλαµβάνονται µεταχρονολογηµένες  επιταγές  
πληρωτέες  συνολικών  ποσών  629.089,33 €  και  869.154,18 €  αντίστοιχα. 
 
 
 
 
 
     19.    Φόρος  εισοδήµατος  και  Αναβαλλόµενος  φόρος 

 
      Η  Φορολογία  εισοδήµατος  των  αντίστοιχων  περιόδων  έχει  ως  εξής: 
 

 1/1/05-31/12/05  1/1/04-31/12/2004 

Φόρος  εισοδήµατος  περιόδου 0,00  0,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις περιόδου 407.221,93  352.994,98 

∆ιαφορές  φορολογικού  ελέγχου  προηγ. Χρήσεων   (8.822,80) 

Αναστροφή  αναβαλλόµενων  φορολογικών  απαιτήσεων (415.728,60)  (223.718,37) 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις περιόδου (8.506,67)  120.453,81 
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Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 
  1/1/05-31/12/05  1/1/04-31/12/2004 

Ζηµίες, προ φόρων, ως ο λογ/σµός 
αποτελεσµάτων  (1.276.170,84) 

 

(994.800,34) 

Φορολογικός συντελεστής  32,0%  35% 

     

Φόροι εισοδήµατος, βάσει του 
ονοµαστικού συντελεστή  (408.374,67) 

 

(348.180,12) 

Φόροι που αναλογούν σε µη 
φορολογηθέντα και ειδικώς 
φορολογηθέντα κέρδη  (3.888,85) 

 

(7.238,54) 

Φόρος επί ζηµιών, η ανάκτηση των 
οποίων δεν είναι βεβαία και 
διαφορές  φόρου  λόγω  αλλαγής  
φορολογικών  συντελεστών.  415.728,60 

 

223.718,37 

Φόρος επί µη φορολογικά 
εκπεστέων δαπανών  5.041,58 

 

2.423,68 

∆ιαφορές  φορολογικού  ελέγχου 
προηγ. Χρήσεων 

 

  

 

8.822,80 

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης  8.506,66  (120.453,81) 

     

     

Τρέχουσα φορολογική 
επιβάρυνση/(ελάφρυνση) 

 

(463.238,32)  (320.708,38) 

Ετεροχρονισµένη φορολογική 
επιβάρυνση  

 

65.508,56  54.416,50 

Ετεροχρονισµένη φορολογική  
ελάφρυνση  (9.492,17)  (86.703,10) 

Φόρος επί ζηµιών, η ανάκτηση των 
οποίων δεν είναι βεβαία και 
διαφορές  φόρου  λόγω  αλλαγής  
φορολογικών  συντελεστών.  415.728,60  223.718,37 

     

Φόρος  προηγούµενων χρήσεων 
(διαφορά  φορολογικού  ελέγχου)  0,00  8.822,80 

 Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης  8.506,67  (120.453,81) 

 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και τα δύο 
στην ίδια φορολογική αρχή. 

 

Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου στην ίδια φορολογική αρχή, έχει ως εξής: 
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Αναβαλλόµενες  απαιτήσεις  1/1/05-31/12/05  1/1/04-31/12/2004 

Υπόλοιπο έναρξης 1.633.267,30  2.259.795,21 

Τρέχον  φόρος  εισοδήµατος 463.238,32  320.708,38 

Φόρος εισοδήµατος  ιδίων κεφαλαίων (αφορά  έξοδα 
αυξήσεως  κεφαλαίου) 0,00  27.128,33 

Προσαρµογής αποσβέσεων  εξόδων πολυετούς  αποσβ. 5.399,85  (51.674,92) 

Αναστροφή  φορολογικών  απαιτήσεων  από  ζηµίες 
προηγούµ.χρήσεως λόγω  συµψηφισµού  τους µε την 
υπεραξία  του Ν.2065/1992   (228.493,14) 

Φόρος  επί  της  πρόβλεψης  αποµείωσης αξίας  παγίων &  
αποθεµάτων   28.823,06 
Αναστροφή  φόρου  επί  της  πρόβλεψης  αποµείωσης αξίας  
πωληθέντος  παγίου (17.064,01)   

Προσαρµογής  αποζηµίωσης  προσωπικού (3.566,40)  10.037,17 

Προσαρµογής  απόσβεσης   κρατικής  επιχορήγησης 3.895,90   
Φόρος επί ζηµιών, η ανάκτηση των οποίων δεν είναι βεβαία 
και διαφορές  φόρου  λόγω  αλλαγής  φορολογικών  
συντελεστών. (314.395,22) 

 

(675.977,91) 

Προσαρµογή  του φορολογικού  συντελεστή σε 25%  των 
ζηµιών  της  χρήσεως. (101.333,38) 

 

(91.630,97) 

Επί  πρόβλεψης  επισφαλών  απαιτήσεων   35.000,00 

Λοιπά (660,87)  (447,91) 

Υπόλοιπο τέλους 1.668.781,49  1.633.267,31 

    

Αναβαλλόµενες   Υποχρεώσεις      

Υπόλοιπο έναρξης 1.442.910,66  2.225.843,51 

Αναστροφή   λόγω  αλλαγής  φορολογικής  βάσης  των 
γηπέδων  

 

(228.493,01) 

Συναλλαγµατικών  διαφορών 0,00  (12.842,87) 

Προσαρµογής  αποσβέσεων 8.666,37  2.180,88 

Προσαρµογής   αποθεµάτων  λόγω  προσαρµογής  
αποσβέσεων 4.844,00 

 

0,00 

∆ιαφορές  φόρου  λόγω  προσαρµογής  φορολογικών  
συντελεστών.  

 

(543.890,51) 

Επί  της  προσαρµοσµένης  αξίας  πωληθέντος  παγίου 30.706,91  0,00 

Λοιπά (196,42)  112,67 

Υπόλοιπο τέλους 1.486.931,52  1.442.910,67 

Υπόλοιπο  αναβαλλόµενων  φορολογικών  απαιτήσεων 181.849,97  190.356,64 

 

 

 1/1/2004  

Μεταβολές  στη 

χρήση  2004  
Υπόλοπο  

31/12/2004 

Αναβαλλόµενες  απαιτήσεις      

Επί της  διαγραφής  των  εξόδων  πολυετούς  αποσβέσεως 195.334,86 

 

(51.674,92)  143.659,94 

Επί  φορολογικών ζηµιών  προηγούµενων χρήσεων. 1.785.431,58  (249.978,26)  1.535.453,32 

Επί της  προσαρµογή (αποµείωσης) της αξίας των  
ακίνητων  αποθεµάτων  µε  βάση την  εκτιµώµενη τιµή 
ρευστοποίηση  τους 95.767,60 

 

10.159,31  105.926,91 
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Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (πρόβλεψη) 45.500,00  35.000,00  80.500,00 

Λόγω  αλλαγής  της   φορολογικής  βάσης των  οικοπέδων  
 

21.485,12  21.485,12 

Επί  εξόδων  αυξήσεως  κεφαλαίου.   27.128,33  27.128,33 
Επί  αποµείωσης   ενσώµατου  παγίου  (λοιπός  
εξοπλισµός)  

 
18.663,75  18.663,75 

Επί  της   προσαρµογής  των αποσβέσεως των κρατικών  
επιχορηγήσεων   

 

  0,00 

Επί  της   προσαρµογής  των  δοσµένων εγγυήσεων 2.458,18    2.458,18 

Επί  της   προσαρµογής  των  αποθεµάτων     0,00 

Επί  της   αναγνώρισης  των υποχρεώσεων προς  το  
προσωπικό 135.302,99 

 

10.037,17  145.340,16 
Φόρος επί ζηµιών, η ανάκτηση των οποίων δεν είναι βεβαία 
και διαφορές  φόρου  λόγω  αλλαγής  φορολογικών  
συντελεστών. 0,00 

 

(767.608,88)  (767.608,88) 

Επί  φορολογικών ζηµιών χρήσεως    320.708,38  320.708,38 

Λοιπά   (447,91)  (447,91) 

 2.259.795,21  (626.527,91)  1.633.267,30 

      

Αναβαλλόµενες   Υποχρεώσεις      

Επί  της   προσαρµογής των  αποσβέσεων  των  ενσώµατων  
παγίων 2.149.092,04 

 

2.180,88  2.151.272,92 

Επί   των  συναλλαγµατικών  διαφορών 12.842,47  (12.842,47)  0,00 

Επί  της  προσαρµοσµένης  αξίας  πωληθέντος  παγίου      

Αναστροφή   λόγω  αλλαγής  φορολογικής  βάσης  των 
γηπέδων  

 

(228.493,01)  (228.493,01) 
Επί  των  επιχορηγήσεων  παγίων  που µεταφέρθηκαν  στα  
αποτελέσµατα εις νέον,  επειδή  αναλογούσαν  σε  µη 
λογισθείσες  αποσβέσεις  σε προγουµ. Χρήσεις και  τα  
πάγια  αποτιµήθηκαν  στην  εύλογη  αξία τους κατά την 
31/12/2003 63.909,00 

 

  63.909,00 

Επί  προσαρµογής   αποθεµάτων  λόγω  προσαρµογής  
αποσβέσεων  

 

  0,00 

Τακτοποίηση  αναβαλλόµενων  φορολογικών  
Υποχρεώσεων   λόγω  µεταβολής  των  φορολογικών  
συντελεστών.  

 

(543.890,92)  (543.890,92) 

Λοιπά   112,67  112,67 

 2.225.843,51  (783.045,52)  1.442.797,99 

Υπόλοιπο  αναβαλλόµενων  φορολογικών απαιτήσεων 33.951,70  156.517,61  190.469,31 

 

Η  εταιρεία  έχει ελεγχθεί  φορολογικά έως  και  τη  χρήση 2002, και η συγγενής ΗΦΑΙΣΤΟΣ έχει  
περαιώσει  φορολογικά  τις  χρήσεις  έως  και  το 2002  µε  βάση  το Ν3259/2004. 
 
 
 
        20. Επιχορηγήσεις 
 

Οι  κρατικές επιχορηγήσεις κυρίως αφορούν επενδύσεις,  σε  λογισµικά  προγράµµατα,  που  έγιναν 
κατά  τη  χρήση 2004. 
 Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών 
στοιχείων  που επιδοτήθηκαν.  Ανάλογα  µε  τις διατάξεις  του  νόµου , στα πλαίσια του οποίου έγινε η 
επιχορήγηση, ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων  παγίων, 
ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της  επιχορηγούµενης εταιρείας. Κατά τους 
διενεργηθέντες  από τις αρµόδιες αρχές, κατά καιρούς, ελέγχους δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µή 
συµµόρφωσης µε τους  περιορισµούς  αυτούς . 
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21. Συναλλαγές και Υπόλοιπα  µε  Συνδεδεµένα  Πρόσωπα 

 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τα µέλη της  ∆ιοίκησης, κατά τη χρήση 2005 και τη χρήση 2004, 
αντίστοιχα,  παραθέτουµε παραπάνω  στη  σηµείωση 8. 
 
 
Οι  αµοιβές  των  µελών  ∆ιοίκησης   καθώς  και  τα  υπόλοιπα   έχουν  ως  εξής: 
 
 
 
ΑΜΟΙΒΕΣ  ΜΕΛΩΝ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1/1/05-31/12/05 1/1/05-31/12/04 

Με  σχέση  εξαρτηµένης  εργασίας 487.208,00 382.729,00 

Μη  εκτελεστικών  µελών ∆.Σ. 10.200,00 10.200,00 

 497.408,00 392.929,00 

   

   

 31/12/2005 31/12/2004 

Υποχρεώσεις  προ  µέλη ∆.Σ. 0,00 0,00 

 
 
 
 
22.  Ζηµίες  ανά  µετοχή   

 

 Η  ζηµίες    ανά   µετοχή  υπολογίστηκαν   µε  βάση  το  µέσο  σταθµισµένο αριθµό   επί του  συνόλου  
των  κοινών  µετοχών. Οι  προνοµιούχες   µετοχές  δεν  λήφθηκαν   επειδή  αυτές   δεν  συµµετέχουν   
στην κατανοµή  των  ζηµιών  
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Πωλήσεις   και   Άλλα  Έσοδα. 

 

  1/1/2005-31/12/2005  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 4.054.398,15 254,40 4.054.652,55 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.779.348,13 491.339,33 5.270.687,46 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΛΟΙΠΩΝ 71.766,91 2.356,00 74.122,91 

    ΣΥΝΟΛΟ 8.905.513,19 493.949,73 9.399.462,92 

      

      

  1/1/2004-31/12/2004  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3.823.547,95 0,00 3.823.547,95 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.700.528,53 367.358,20 5.067.886,73 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΛΟΙΠΩΝ 113.012,02 1.470,00 114.482,02 

    ΣΥΝΟΛΟ 8.637.088,50 368.828,20 9.005.916,70 
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ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 1/1/05-31/12/05 1/1/04-31/12/04 

Έσοδα:     

Μεταφορικά  πωλήσεων  και  λοιπά έσοδα 30195,35 43543,6 

Έσοδα  από  παροχή υπηρεσιών  και  
επιχορηγήσεων  εξόδων 11552,01 2582,47 

      

Έσοδα  από  αποσβέσεις   κρατικών  
επιχορηγήσεων 6.087,30 8.692,00 

Κέρδη  από   συναλλαγές  σε  ξένο  
νόµισµα (συναλλαγµατικές  διαφορές)     

Λοιπά έκτακτα  έσοδα 1377,74 5590,39 

Σύνολα 49.212,40 60.408,46 

 
 
 
24. Έξοδα  κατ’  είδος 
      
   α)   Κόστος πωλήσεων,  έξοδα πωλήσεων και  έξοδα  διοίκησης  
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ  ΚΑΤ’ ΕΙ∆ΟΣ   1/1/05-31/12/2005   1/1/05-31/12/2004 

Αναλώσεις:πρώτες & βοηθητικές ύλες-
υλικά συσκ. Και είδη συσκευασίας 2.081.893,14 2.124.729,82 

Μεταβολές  στα  αποθεµάτων των 
εµπορευµάτων, ετοίµων,  ηµιετοίµων  & 
υποπροϊόντων 3.722.289,36 3.379.728,17 

  5.804.182,50 5.504.457,99 

Έξοδα:     

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 3.061.935,55 2.746.480,86 

Αποζηµιώσεις  απολύσεως  του  
προσωπικού  65.604,57 1.925,00 

Χρησιµοποιηθείσα  πρόβλεψη  
αποζηµίωσης  προσωπικού λόγω  εξόδου  
από  την υπηρεσία  για  συνταξιοδότηση. (40.402,04) 0,00 

Πρόβλεψη  αποζηµίωσης  προσωπικού  
λόγω  εξόδου  από  την υπηρεσία  για  
συνταξιοδότηση. 29.257,04 28.677,62 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 241.093,37 222.856,18 

Παροχές τρίτων 410.618,88 391.623,85 

Φόροι – τέλη 31.627,21 39.726,40 

Έξοδα µεταφοράς 109.686,69 95.125,90 

Έξοδα προβολής & διαφηµίσεως 130.460,04 127.573,78 

∆ιάφορα έξοδα 189.990,16 232.497,91 

Αποσβέσεις  ενσώµατων  &  άϋλων  
περιουσιακών στοιχείων 311.281,05 317.001,21 

Σύνολα 4.541.152,52 4.203.488,71 

Σύνολα 10.345.335,02 9.707.946,70 
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 β)   Άλλα   έξοδα 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α   1/1/05-31/12/05 1/1/04-31/12/04 

Ζηµία  από εκποίηση παγίων 2.393,02 5.290,36 

Αποµείωση  αποθεµάτων 2.055,97 29.026,60 

Αποµείωση  παγίων   53.325,00 

Αποµείωση   πελατών   15.000,00 

Αποσβέσεις  αδρανή  εξοπλισµού 27.732,06 31.733,15 

Λοιπά  έξοδα  898,79 1.053,89 

Έµµεσοι  φόροι  προηγ.χρήσεων & 
προσαυξήσεις   42.339,75 

Φόρος  Φ.Α.Π. 8.822,80 6.366,00 

Σύνολα 41.902,64 184.134,75 

 

 
 
γ)  Χρηµατοοικονοµικά    αποτελέσµατα 

 

 

  
1/1/05-31/12/2005 1/1/04-31/12/2004 

Χρηµατοοικονοµικά   έξοδα:     

Τόκοι & συναφή έξοδα 351.501,70 191.331,25 

Έξοδα συµµετοχών & χρεογράφων     

Σύνολα 351.501,70 191.331,25 

      

Χρηµατοοικονοµικά   έσοδα:     

Κέρδη  από  συγγενή 11.543,22 17.682,10 

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 288,95 1.436,99 

Μερίσµατα  εισπρακτέα 609,44 1.888,38 

Έσοδα  από  αποτίµηση  µακρ/σµων  
απαιτήσεων 1.451,41 1.279,73 
Σύνολα 13.893,02 22.287,20 

Χρηµατοοικονοµικά   αποτελέσµατα 337.608,68 169.044,05 

 

 
 
 25.   Προσαρµογή   στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις  για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2005, είναι οι πρώτες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σηµείωση 2.1. Η ηµεροµηνία αναφοράς είναι η 31η 
∆εκεµβρίου 2005.  

Για  τη  συγκρισιµότητα  των στοιχείων της  προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και  
προσαρµογή  της αξίας  των  επιµέρους  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας,  
έγινε  ουσιαστικά  την 31 ∆εκεµβρίου 2003, µε  συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών  
καταστάσεων  που  είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής   νοµοθεσίας . 

Οι  κύριες  προσαρµογές  ή  αλλαγές   που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν : 
-    Η  εταιρεία  επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια στην  εύλογη αξία τους την 01.01.2004. 
-   Την  προσαρµογή  των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων πάγιων  περιουσιακών στοιχείων ,         
     ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή τους. 
-   Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (πρόβλεψη  για  επισφαλείς) 
-   Προσαρµογή της αξίας των  ακίνητων  αποθεµάτων  µε  βάση την  εκτιµώµενη τιµή ρευστοποίηση  
τους. 
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-  Την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και 
αποσβένονταν               τµηµατικά. 

-   Τη  λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας  προς  τους   εργαζόµενους,  σε σχέση 
µε     
    τη µµελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα   µε   το χρόνο  της   προϋπηρεσίας του καθενός , 
 -  Την προσαρµογή  της αξίας των  επενδύσεων σε συγγενείς   επιχειρήσεις και  
-   Τη  λογιστική  αναγνώρισης  των επιπτώσεων  της ετεροχρονισµένης φορολογίας , δηλαδή των 
φόρων        
    εισοδήµατος   που θα καταβληθούν ή θα ανακτηθούν  µελλοντικά.  
 
 
  

 

31/12/2004 

 

 

31/12/2003 

Ι∆ΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ   10.858.267,60 13.748.013,12 

ΜΕΙΟΝ : Oφειλόµενο  Μετοχικό  Κεφάλαιο  -5.958.904,80 

Επενδεδυµένα κεφάλαια, όπως είχαν προγενέστερα απεικονισθεί 10.858.267,60 7.789.108,32 

Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:   

α) Στα  Ίδια  Κεφάλαια (εκτός των αποτελεσµάτων  εις  νέον)  

Μεταφορά  επιχορήγησης  παγίων  στα  αποτελέσµατα εις νέον, 
επειδή  αυτά  αποτιµήθηκαν  στην  εύλογη  αξία τους  (182.597,21) (182.597,21) 

Μείωση του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, κατά τα έξοδα της δηµόσιας 
εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί (396.373,53) (318.864,03) 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που  αναλογεί  στο  παραπάνω  ποσό 138.730,73 111.602,40 

Προσαρµογή της αξίας των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 47.459,00 47.459,00 

Προσαρµογή της αξίας των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 
µε την  µέθοδο της  καθαρής  θέσης(ποσά  που  αναγνωρίζονται  
απ’ ευθείας στην Καθαρή  Θέση. (90.192,28) (116.781,59) 

Κέρδος  από την  αποτίµηση  µετόχων  εισηγµένων  στο  Χ.Α. σε 
Αφορολογητο  Αποθεµατικό. 71,05 22,61 

β) Στα Αποτελέσµατα  εις  νέον   

Μεταφορά  επιχορήγησης  παγίων  στα  αποτελέσµατα εις νέον, 
επειδή  αυτά  αποτιµήθηκαν  στην  εύλογη  αξία τους  182.597,21 182.597,21 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που  αναλογεί  στο  παραπάνω  ποσό (63.909,00) (63.909,00) 

Υπεραξία  από  την   αποτίµηση  των  παγίων  στην  εύλογη  αξία 
τους. 3.393.042,49 3.393.042,49 
Αναβαλλόµενος  φόρος  που   αφορά  το  ανωτέρω  ποσό  της  
υπεραξίας (2.149.091,64) (2.149.091,64) 

∆ιαγραφή   της  υπεραξίας  που  προέκυψε  από  την  
αναπροσαρµογή  των γηπέδων  µε  βάση το  Ν.2065/92 και είχε 
µεταφερθεί  σε  µείωση  των ζηµιών  προηγουµ.χρήσεων. (714.223,26) 0,00 

Αναστροφή  φορολογικών  απαιτήσεων  από  ζηµίες 
προηγούµ.χρήσεως λόγω  συµψηφισµού  τους µε την υπεραξία  του 
Ν.2065/1992 (249.978,26) 0,00 

Αναστροφή  φορολογικών  υποχρεώσεων  λόγω  αλλαγής  
φορολογικής βάσης 249.978,13 0,00 

Απάλειψη  των  φορολογικών  αποσβέσεων  των  παγίων   που  
είχαν   βαρύνει  τα  αποτελέσµατα 324.382,33 0,00 
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Αποσβέσεις,   µε  βάση  την  ωφέλιµη   ζωή  των  περιουσιακών  
στοιχείων, που   βάρυναν  τα  αποτελέσµατα (286.073,59) 0,00 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που   αφορά  τη   προσαρµογή  των  
αποσβέσεων 6.803,20 0,00 
 
 
Απόσβεση  των  εξόδων  που  είχαν  κεφαλαιοποιηθεί  στο  
παρελθόν (συµπεριλαµβανοµένου  και  του  αναβαλλόµενου  
φόρου) (1.335.503,18) (1.335.503,18) 

Ακυρωθείσες  αποσβέσεις  των   εξόδων εγκαταστάσεως  λόγω  
διαγραφής τους  κατά  την  1/1/2004. 419.546,60 0,00 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που   αφορά  το  ανωτέρω  ποσό των 
αποσβέσεων  αποσβέσεων (60.659,00) 0,00 
Αναβαλλόµενη φορολογική  απαίτηση  επί  των  αναγνωρισµένων  
από  τις  φορολογικές  αρχές  φορολογικών  ζηµιών   
προηγούµενων χρήσεων 2.106.139,96 1.785.431,58 

Αναγνώριση  µακροχρόνιας  υποχρέωσης  για  αποζηµίωση των 
εργαζοµένων  λόγω συνταξιοδότησης (415.257,59) (386.579,97) 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που  αναλογεί  στο  παραπάνω  ποσό 145.340,16 135.302,99 

Αναγνώριση  κερδών  από συναλλαγµατικές  διαφορές  που 
προέκυψαν  από  την  αποτίµηση υποχρεώσεων και απαιτήσεων   0,00 36.693,91 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που  αναλογεί  στο  παραπάνω  ποσό 0,00 (12.842,87) 

Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (πρόβλεψη) (130.000,00) (130.000,00) 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που   αφορά  την  προσαρµογή των   
απαιτήσεων 80.500,00 45.500,00 

Προσαρµογή της αξίας των  ακίνητων  αποθεµάτων  µε  βάση την  
εκτιµώµενη τιµή ρευστοποίηση  τους (232.648,24) (203.621,72) 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που   αφορά  την  προσαρµογή των  
αποθεµάτων 105.926,91 95.767,60 

Μεταφορά   στα  αποτελέσµατα    απαίτησης  από  φόρο  µη   
συµψηφιστέο  µε  αντίστοιχη  υποχρέωση,  0,00 (89.793,72) 

Προσαρµογή  των  δοθέντων  εγγυήσεων  κατά  την  αρχική  
αναγνώριση  και  µεταγενέστερη  αποτίµηση    (5.743,55) (7.023,28) 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που  αναλογεί  στο  παραπάνω  ποσό 2.010,24 2.458,15 

Αποµείωση  ενσώµατου  παγίου  (λοιπός  εξοπλισµός) (53.325,00) 0,00 

Αναβαλλόµενος  φόρος  που  αναλογεί  στο  παραπάνω  ποσό 18.663,75 0,00 

(Ζηµία)/κέρδος  από  συγγενείς 6.949,23 (10.732,85) 

Τακτοποίηση  αναβαλλόµενων  φορολογικών  απαιτήσεων  και  
υποχρεώσεων  λόγω  µεταβολής  των  φορολογικών  συντελεστών. (223.831,04) 0,00 

Τρέχον  φόρος  εισοδήµατος   

Σύνολο προσαρµογών 638.734,64 828.536,88 

   

Επενδεδυµένα  κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 11.497.002,24 8.617.645,20 
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1/1/2004-31/12/2004 

Καθαρά  αποτελέσµατα (ζηµίες ), όπως  προγενέστερα  

είχαν  απεικονισθεί   (1.422.510,98) 

    

Απάλειψη  των    αποσβέσεων  των  «εξόδων   
εγκαταστάσεως» που  είχαν   βαρύνει  τα  αποτελέσµατα   419.546,60 

Απάλειψη  των  φορολογικών  αποσβέσεων  που  είχαν   
βαρύνει  τα  αποτελέσµατα   324.382,33 

Αποσβέσεις,   µε  βάση  την  ωφέλιµη   ζωή  των  
περιουσιακών  στοιχείων, που     βάρυναν   τα  αποτελέσµατα   (286.073,59) 

Πρόβλεψη  αποζηµιώσεις  προσωπικού   (28.677,62) 

Απάλειψη   συναλλαγµατικών  διαφορών   έσοδα  που   
αναγνωρίσθηκαν την  ηµεροµηνία  µετάβασης  στα ∆.Λ.Π.   (36.693,91) 

(Ζηµία)/κέρδος  από  συγγενή  που  ενσωµατώθηκε  µε τη  
µέθοδο της  καθοράς  θέσης   17.682,10 

Προσαρµογή  των   αποτελεσµάτων    µε  το ποσό του  φόρου  
µη   συµψηφιστεί  µε  αντίστοιχη  υποχρέωση, ο  οποίος  
λογίστηκε  σε  βάρος  των  αποτελεσµάτων  της   31/12/2003   89.793,72 

Αποµείωση  πάγιου  εξοπλισµού   (53.325,00) 

Προσαρµογή (αποµείωση) της αξίας των  ακίνητων  
αποθεµάτων  µε  βάση την  εκτιµώµενη τιµή ρευστοποίηση  
τους   (29.026,60) 

Αναστροφή  φορολογικών  απαιτήσεων  από  ζηµίες 
προηγούµ.χρήσεως λόγω  συµψηφισµού  τους µε την 
υπεραξία  του Ν.2065/1992   (249.978,26) 

Αναστροφή  φορολογικών  υποχρεώσεων  λόγω  αλλαγής  
φορολογικής βάσης  των  οικοπέδων.   249.978,13 

Τρέχον  φόρος   320.708,38 

Αποτίµησης   δοσµένων  εγγυήσεων  στην  τρέχουσα  αξία  
τους   1.279,73 

Τακτοποίηση  αναβαλλόµενων  φορολογικών  απαιτήσεων  
και  υποχρεώσεων  λόγω  µεταβολής  των  φορολογικών  
συντελεστών.   (223.830,63) 

Ετεροχρονισµένη φορολογική  (επιβάρυνση)/απαίτηση   32.399,07 

ΣΥΝΟΛΟ   (874.346,53) 

 
 

26. Ενδεχόµενα 

 Η  εταιρεία  έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα 
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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  27.  Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού έχουν ως εξής: 

 31.12.2005 31.12.2004 

Ενσώµατα πάγια 0 67.978 
   
 0 67.978 
 

 
 
 
 
 
28. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα 

 
Πέραν των ήδη   αναφερθέντων  γεγονότων, δεν υπάρχουν  µεταγενέστερα  του  Ισολογισµού  της  31ης   
∆εκεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από 
τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 
 
 
 
 

Ταύρος, 15 Φεβρουαρίου 2006 
 
 

 
 
Ο Πρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

 

Αντώνης Π. Σβορώνος 

Α.∆.Τ   Σ 105886 

Ο Αντιπρόεδρος και 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 

 

∆ιονύσιος Ν. Σβορώνος 

Α.∆.Τ.  Ρ 518363 

Η Προϊσταµένη Οικονοµικών 

& ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Παναγιώτα Χ. Κόλλια 

Α.∆.Τ. Φ 016059 

Α.Α.Ο.Ε.Ε 0000889 / Α’ τάξης 

 
 





 



 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 

 
Υποβάλλουµε σήµερα για έγκριση την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των 

πεπραγµένων κατά την διαχειριστική χρήση 2005. Η χρήση του 2005 χαρακτηρίζεται από αύξηση των 
πωλήσεων που διαµορφώθηκαν σε 9.399 χιλιάδες ΕΥΡΏ έναντι πωλήσεων 9,006 χιλιάδων ΕΥΡΏ της 
προηγούµενης χρήσης,  8.238 χιλιάδων ΕΥΡΩ  το 2003, 6.794  χιλιάδων ΕΥΡΩ του 2002 και 5.878 
χιλιάδων ΕΥΡΩ του 2001. Για πρώτη λοιπόν φορά µετά από πολλά χρόνια οι πωλήσεις αυξήθηκαν για 
τέσσερις συνεχόµενες χρήσεις ενώ συγχρόνως ξεπεράστηκε και το παλαιό ορόσηµο των τριών 
δισεκατοµµυρίων δραχµών. 

 
Η Ελληνική οικονοµία κατά το 2005 παρουσίασε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης κινείται σε 

περιβάλλον χαµηλού πληθωρισµού χάρις στη επιτυχία της ένταξης της στην ΟΝΕ. ∆υστυχώς όµως οι 
καθυστερήσεις του παρελθόντος συνεχίζουν, όπως επισηµάναµε και πέρυσι και πρόπερσι, να  
δηµιουργούν σε πολλούς από τους κλάδους της παλαιάς οικονοµίας προβλήµατα. Έτσι ο ρυθµός 
ανάπτυξης και η κερδοφορία των βιοµηχανιών του κλάδου µας παρουσιάζονται χαµηλά, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία εταιριών µε συναφείς δραστηριότητες.  
Αντίθετα παρατηρείται υψηλότερη αποδοτικότητα στις εταιρίες του κλάδου που ασχολούνται µε το 
εισαγωγικό εµπόριο. Αυτό οφείλεται στην πολιτική σύνδεσης της δραχµής  µε το Ευρώ σε ισοτιµία 
που εξυπηρέτησε τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα αλλά έθιξε την ανταγωνιστικότητα. Η κατάσταση 
αυτή, που επισηµάνθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από το παρελθόν,  παραµένει αναλλοίωτη και 
έτσι µειονεκτούµε στον ανταγωνισµό µε  χώρες που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα προς αυτά της 
εταιρίας µας.  Ας σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2005 διατηρήθηκε και η µεγάλη αύξηση της 
ισοτιµίας του ΕΥΡΩ έναντι του δολαρίου  που χειροτέρευσε σηµαντικά την ανταγωνιστική µας θέση 
έναντι των χωρών της Άπω Ανατολής, της Τουρκίας και των ΗΠΑ. 

 
Η κατάσταση αυτή δικαιολογεί και την διακοπή δραστηριότητας των βιοµηχανικών εταιριών 

Σούλης και Φυρογένης που µαζί µε τη Βιοσώλ ήταν τα πλέον αναγνωρίσιµα εµπορικά σήµατα στο 
χώρο της θέρµανσης και του κλιµατισµού στη χώρα µας. 

 
Η  τάση αύξησης της οικοδοµικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε καθ’ όλη  την διάρκεια 

του 2003 αντιστράφηκε µέσα στο 2004 – πάντως κινούµεθα ακόµα και σήµερα σε υψηλούς ρυθµούς 
οικονοµικών αδειών και η διατήρηση τους σε αυτά τα επίπεδα δεν θα πρέπει να µας ανησυχεί. 
Μάλιστα ο µαγάλος αριθµός οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν στο τέλος του 2005 εν όψει της 
εισαγωγής του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές δηµιουργεί ένα απόθεµα µελλοντικών εργασιών. Φαίνεται ότι 
η επέκταση της στεγαστικής πίστης υποκαθιστά τις ζηµιές τις χρηµατιστηριακής κρίσης που έπληξε τη 
χώρα µας πριν λίγα χρόνια. 

 
Ο Οικονοµικός χώρος του ΕΥΡΩ δείχνει επίσης να βρίσκεται σε βαθιά ύφεση µε συνέπεια τη 

µεγάλη πίεση στις τιµές και τη σηµαντική προσφορά ανταγωνιστικών εισαγόµενων προϊόντων. Ο 
συνδυασµός λοιπόν της σύνδεσης της δραχµής µε το ΕΥΡΩ σε  µη ανταγωνιστική ισοτιµία και της  
κρίσης  στην πραγµατική Ελληνική οικονοµία διαµορφώνουν ένα πλαίσιο τελείως αρνητικό που δεν 
ευνοεί την  ανάπτυξη των εργασιών σε ανώτερα επίπεδα. Όπως επισηµάναµε  όµως µε την περυσινή 
έκθεση θεωρούµε ότι  η γενική κρίση της πραγµατικής οικονοµίας αν και συνεχίσθηκε δεν 
επιδεινώθηκε περαιτέρω. Η κύρια πηγή ανησυχίας για το 2005 αφορούσε στην προσαρµογή του 
κλάδου µας στα νέα δεδοµένα µετά την Ολυµπιακή περίοδο και νοµίζουµε ότι η προσαρµογή ήταν 
οµαλότερη από το αναµενόµενο. 

 
Κατά την διάρκεια του ∆εκεµβρίου του 2005 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να 

προχωρήσει σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 9 εκατοµµύρια ΕΥΡΩ περίπου. Η αύξηση αυτή 
που γίνεται µε βάση ειδική εξουσιοδότηση που είχε δοθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο από το 2003, 
εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχέδιο δράσης που έχει εκπονήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 
άρση της επιτήρησης και την ανατροπή της κακής εικόνας της εταιρίας. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη 
παρουσιασθεί στους µετόχους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23-12-2005 και έχει ως εξής: 

 

Μετά την υπαγωγή της εταιρίας µας στο καθεστώς επιτήρησης το 1999 ακολούθησε 
ένας κύκλος συρρίκνωσης της δραστηριότητας της. ∆εν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί 
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µε ακρίβεια τι εισήγαγε τον φαύλο κύκλο (επιτήρηση – µείωση χρηµατοδότησης – 
µείωση δραστηριότητας  - ζηµία – παράταση επιτήρησης), όµως το σηµαντικό είναι 
ότι η αλυσίδα αυτή  (που οδήγησε σε ζηµία των µετόχων και µείωση απασχόλησης 
και δραστηριότητας) πρέπει να σπάσει! 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει το παρακάτω σχέδιο δράσης που θεωρεί ικανό 
και αναγκαίο για την έξοδο από επιτήρηση: 
 

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 9 εκατοµµύρια ευρώ περίπου για 
χρηµατοδότηση των παρακάτω δράσεων. 

2. Αύξηση κεφαλαίου κίνησης ώστε να χρηµατοδοτηθεί η περαιτέρω 
δραστηριοποίηση της εταιρίας στην εισαγωγή ποιοτικών προϊόντων από 
χώρες χαµηλού κόστους. Η επιλογή ποιοτικών προϊόντων ανταγωνιστικού 
κόστους αναµένεται να οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση πωλήσεων. Ας 
σηµειωθεί ότι η εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει τη δραστηριοποίηση της σε αυτό 
τον τοµέα µε την υποκατάσταση των κατακόρυφων λεβήτων και στοιχείων 
κλιµατισµού παραγωγής της. Τα νέα προϊόντα στηρίζονται στη σχεδίαση και 
την τεχνογνωσία της εταιρίας.  

3. Επικέντρωση της βιοµηχανικής παραγωγής στα προϊόντα εκείνα που πράγµατι 
έχουν κάποια στοιχεία ιδιαιτερότητας που επιτρέπουν την βιοµηχανική 
λειτουργία  τους σε χώρα υψηλού κόστους όπως είναι πλέον η Ελλάδα. Η 
εταιρία διαθέτει σηµαντικά τέτοια προϊόντα και επιθυµεί να τα αναπτύξει (και 
µάλιστα κατά προτίµηση σε συνδυασµό µε τους διεθνείς βιοµηχανικούς 
συνεργάτες της Zehnder και Trane). 

4. Εξαγορά µετοχών της εταιρίας Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία ώστε να τονωθεί 
περισσότερο η συνολική δραστηριότητα µε την προσθήκη εργασιών υψηλής 
αναγνωρισιµότητας, παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και µε όφελος στο 
εταιρικό αποτέλεσµα.  

5. Αγορά σηµαντικού ακινήτου σε εµπορική θέση κοντά στις νέες αρτηρίες που 
θα στεγάσει τις δραστηριότητες της  εταιρίας µας στην ευρύτερη περιοχή των 
Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία θα εξοικονοµήσει ετήσια ενοίκια 
200,000 ευρώ περίπου και θα έχει σηµαντικές άλλες οικονοµίες και οφέλη 
από την συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της σε ένα χώρο. Ο χώρος αυτός 
µπορεί να λειτουργήσει και σαν κέντρο πωλήσεων µε περαιτέρω σηµαντικό 
όφελος για την εταιρία. 

6. Αγορά και συγχώνευση µε την Βιοσώλ των δραστηριοτήτων του δικτύου 
καταστηµάτων της εταιρίας Ifestos και περιορισµός του αντικειµένου της. Η 
κίνηση αυτή θα συµβάλλει στον εξορθολογισµό της δραστηριότητας και στην 
µείωση των εξόδων. 

7. Αναδιοργάνωση της δοµής του οµίλου, δηµιουργία µητρικής εταιρίας που θα 
προσφέρει υπηρεσίες διοικητικής, λογιστικής και συµβουλευτικής 
υποστήριξης στις επί µέρους θυγατρικές εταιρίες που θα δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους της εµπορίας και της παραγωγής. Νέα προϊόντα ή 
δραστηριότητες θα εντάσσονται µε την µορφή θυγατρικών εταιριών. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι το παραπάνω σχέδιο είναι επαρκές, εφόσον ολοκληρωθεί, 

για την ανάκαµψη της εταιρίας 
 
Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 9.399 χιλιάδες ΕΥΡΏ  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

4,4% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση τούτο κατά ένα µέρος οφείλεται στη συνέχιση της 
πολιτικής µεγέθυνσης του µίγµατος των πωλήσεων  σε νέους τοµείς εµπορίας προϊόντων συναφών 
προς το αντικείµενο της Θέρµανσης και του Κλιµατισµού αλλά κυρίως στη δραστηριοποίηση της 
εταιρίας µας στο χώρο του Κεντρικού Κλιµατισµού σε συνεργασία µε την εταιρία TRANE. Τα 
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συνολικά αποτελέσµατα της εταιρίας διαµορφώθηκαν σε ζηµία 1.284 χιλιάδων ΕΥΡΩ µε βάση τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα έναντι ζηµίας 1.422 χιλιάδων ΕΥΡΩ  στις δηµοσιευµένες µε βάση τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα καταστάσεις της χρήσης 2004 και ζηµίας 2.180 χιλιάδων ΕΥΡΏ για το 
2003. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι συγκρίσιµα και επισηµαίνεται ότι η ζηµία του 2004 µε βάση τα ∆ΛΠ 
υπολογίζεται σε 874 χιλιάδες ΕΥΡΩ. Μέρος σηµαντικό της ζηµίας οφείλεται στις διενεργηθείσες 
αποσβέσεις  και τα αποτελέσµατα προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων υπολογίζονται σε 599 χιλιάδες 
ΕΥΡΏ.  

 

Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις της Βιοσώλ ανήλθαν σε 9.399.463  Ευρώ 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4 % έναντι των πωλήσεων της προηγούµενης χρήσης 
(9.006.917 Ευρώ). Το Μικτό Κέρδος της εταιρίας ,που είχε αυξηθεί κατά 69,5% κατά 
την προηγούµενη χρήση, µειώθηκε κατά 13,4% αλλά πάντως διατηρήθηκε στα 
υψηλότερα αυτά επίπεδα.  

 
Για την ανάπτυξη των πωλήσεων η εταιρία µας συµµετέχει και στο δίκτυο πωλήσεων 

προϊόντων θέρµανσης-κλιµατισµού της εταιρίας Ήφαιστος που αναπτύσσεται µέσω franchising. Παρά 
τις µεγάλες καθυστερήσεις και τα προβλήµατα που υπάρχουν σε αυτή τη δραστηριότητα  η Ήφαιστος 
λειτουργεί σήµερα µε επιτυχία τέσσερα καταστήµατα αλλά υπάρχουν σηµαντικές δυσκολίες στην 
εξεύρεση κατάλληλων συνεργατών που καθυστερούν την ανάπτυξη του δικτύου για τους λόγους 
αυτούς η διοίκηση σκοπεύει να ενσωµατώσει τα καταστήµατα της Ήφαιστος απευθείας στο δίκτυο 
συνεργατών της Βιοσώλ που ήδη αναπτύσσεται. Με τον τρόπο αυτό ορθολογικοποιείται και η δοµή 
του οµίλου  Οι πωλήσεις προς την Ήφαιστος κάλυψαν ποσοστό µικρότερο του 5%  των πωλήσεων της 
εταιρίας. 

 
  
Η εταιρία µας σε συνεργασία και µε την εταιρία Ήφαιστος προσπαθεί να διευρύνει συνεχώς τη 

γκάµα των προϊόντων τα οποία εµπορεύεται µε απώτερο στόχο να µπορεί µελλοντικά να καλύψει 
ακόµα και τις συνολικές ανάγκες ενός καταστήµατος του κλάδου.  

 
Ήδη στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η εταιρία µας έχει ξεκινήσει µέσα στο 2006 τις ενέργειες 

για την διάθεση στην αγορά νέας σειράς προϊόντων. Τα εµπορεύµατα αυτά , που θα διατίθενται σε 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική ποιότητα και τιµές λόγω σηµαντικά µειωµένου κόστους, περιλαµβάνουν τους 
νέους λέβητες BLNS, τα σώµατα Europanel Elegant, και  νέους ηλιακούς συλλέκτες. Επίσης έχουν 
γίνει σηµαντικές αλλαγές στους λέβητες EL 2000 και στα στοιχεία κλιµατισµού. 

 
Η διάθεση του προίόντος της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε το 2003 

ολοκληρώθηκε κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2005 σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Γενικής µας 
Συνέλευσης. 

 
 
Από την 23/09/1999 η ∆ιοίκηση του Χ.Α.Α. έχει εντάξει την µετοχή της εταιρίας σε νέα 

κατηγορία µετοχών «υπό επιτήρηση», διότι σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία κατά το  διάστηµα 
(1997, 1998, 1999) τα οικονοµικά της αποτελέσµατα δεν ήσαν ικανοποιητικά. ∆εν γνωρίζουµε τα 
συγκεκριµένα κριτήρια που ίσχυσαν τότε για την υπαγωγή στο καθεστώς ενώ για την επαναφορά στην 
βασική κατηγορία ισχύουν τα κριτήρια που εντάχθηκαν στον κανονισµό του Χρηµατιστηρίου. Η 
απόφαση αυτή οδήγησε σε δυσφήµιση της εταιρίας, σε µείωση της αποτελεσµατικότητας της και της 
παρουσίας της στην αγορά και έχει δυσχεράνει σηµαντικά τις προσπάθειες για την βελτίωση των 
αποτελεσµάτων της. Αρκεί να πούµε ότι οι πωλήσεις µειώθηκαν για δυο συνεχόµενες χρονιές ενώ και 
το µικτό κέρδος υποχώρησε κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες και πλέον. Πάντως η ∆ιοίκηση όπως 
οφείλει καταβάλλει προσπάθειες προκειµένου να επιστρέψει η µετοχή στην κανονική της κατηγορία 
διαπραγµάτευσης και ήδη κατά την περισυνή χρονιά οι πωλήσεις παρουσιάζονται ιδιαίτερα αυξηµένες  
σε σχέση µε την περίοδο πριν τεθεί η εταιρία σε επιτήρηση ενώ το µικτό κέρδος σχεδόν 
διπλασιάσθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, πλησιάζοντας τα επίπεδα που είχε πριν τεθεί η 
εταιρία σε επιτήρηση. Οι προσπάθειες αυτές περιγράφονται στην τριµηνιαία έκθεση που συνοδεύει τις 
δηµοσιευόµενες καταστάσεις. 

 
∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου της διάθεσης κεφαλαίων από την αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου µε αποτέλεσµα όπως είναι προφανές σηµαντικές προσπάθειες των υπηρεσιών να 
αναλίσκονται ακόµα σε µη παραγωγικά αντικείµενα  όπως και στο παρελθόν. 
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Η εταιρία δεν κατέχει χρεώγραφα ή συναλλάγµατα άξια µνείας. Η εταιρία κατέχει ένα οικόπεδο 
64.000 τετραγωνικών µέτρων λογιστικής αξίας κτήσης 2.240.000 ΕΥΡΩ µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα επί του οποίου έχουν ανεγερθεί οικοδοµές 16.000 τετραγωνικών µέτρων περίπου λογιστικής 
αξίας κτήσης 2.978.517,58 ΕΥΡΩ και αναπόσβεστης αξίας 2.859.376,78 κείµενο στο ∆ήµο Αισωνίας 
εντός της πρώτης ΒΙΠΕ Βόλου. Επί του ακινήτου αυτού υφίσταται προσηµείωση υποθήκης ποσού 
1.920.000 ΕΥΡΩ υπέρ τραπέζης σε ασφάλεια δανείων των οποίων το υπόλοιπο την 31-12-2005 
ανερχόταν σε 1.741.623,86 ΕΥΡΩ. Η εταιρία διατηρεί υποκαταστήµατα στο Βόλο (εργοστάσιο), στο 
Αιγάλεω (αποθήκη) και στη Θεσσαλονίκη (γραφεία και αποθήκη).  

 
 
Γενικά η εταιρία κινήθηκε κατά την διάρκεια του 2005 στα πλαίσια των αρχών που 

παρουσιάσθηκαν πέρυσι στη Γενική Συνέλευση και ελπίζουµε ότι µε την συνεργασία όλων των 
στελεχών της εταιρίας και όλων των εργαζοµένων σε αυτή θα αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία τις 
προκλήσεις της αγοράς.  

 
Η εταιρία αντιµετωπίζει το 2006 µε σύνεση. Ελπίζει ότι οι πωλήσεις θα συνεχίσουν την 

αυξητική τους πορεία και θα κατακτήσουν ένα επίπεδο που θα επιτρέπει τον περαιτέρω περιορισµό 
των προ αποσβέσεων ζηµιών ή ακόµα και την αναστροφή του αποτελέσµατος προ αποσβέσεων, όµως 
η κατάσταση που θα διαµορφωθεί στην αγορά της οικοδοµής µετά δεν είναι απόλυτα προβλέψιµη. 
Παρόλα αυτά εκφράζονται επιφυλάξεις για το υψηλό επίπεδο των αποτελεσµάτων και την 
χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρίας. Η διοίκηση για τους λόγους αυτούς προχώρησε στο σχέδιο 
δράσης για την ανατροπή της κακής εικόνας της εταιρίας, το σχέδιο αυτό συνδυάζει δράσεις που 
οδηγούν στην αύξηση της δραστηριότητας µε δράσεις που αφορούν στην δηµιουργία υποδοµών 
οµίλου και µε εξαγορά µετοχών της κερδοφόρου εταιρίας Βιοσώλ ∆οµικά Εργαλεία που θα 
δηµιουργήσει όµιλο εταιριών. Η διοίκηση πάντως πιστεύει ότι αν εφαρµοσθεί το σχέδιο της και αν δεν 
υπάρξει αρνητική επίδραση από εξωτερικούς παράγοντες, που θα διαταράξουν την ισορροπία της 
εταιρίας, τότε τα προβλήµατα θα ξεπερασθούν. 

 
Με την παραπάνω έκθεση επισυνάπτουµε τα «Στοιχεία και Πληροφορίες» της Χρήσης 2005 

καθώς και τις υπόλοιπες οικονοµικές καταστάσεις  και το ενηµερωτικό δελτίο που προβλέπεται από 
τους «Κανόνες Συµπεριφοράς …» και σας παρακαλούµε να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2005 διότι πιστεύουµε ότι η διοίκηση σε συνεργασία 
µε όλο το προσωπικό κατέβαλε όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσµατος 
και συγχρόνως ότι εργάσθηκε για να προετοιµασθούν προϋποθέσεις για ανάκαµψη της εταιρίας µας. 

 
        Ταύρος  15-2-2005 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Αντώνιος Σβορώνος 
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                              ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Α.Ε. 
                              ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
                               Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα 
                               Τηλ. 210 8691100 – Fax 210 8617328 
                               Site: www.solae.gr    e-mail: solaeoe@otenet.gr 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε., στις  οποίες 
περιλαµβάνεται  µε τη   µέθοδο της  καθαρής   θέσης  η  συµµετοχή της σε  συγγενή Ανώνυµη  
Εταιρεία,  της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των 
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη 
διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο 
διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει 
εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις 
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών 
που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της 
παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της 
συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε 
ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας. Κατά 
τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 
οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 
της, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας, της 
χρήσεως που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ  Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
Φ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Πληροφοριακό Έγγραφο του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 

Έτος 2005 
 
 
Ο παρακάτω πίνακας ενσωµατώνει µέσω παραποµπής τις πληροφορίες του 
άρθρου 10 του ν. 3401/2005 που αφορούν στην Εταιρία, στις µετοχές της 
καθώς και στην αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγµατεύονται οι 
µετοχές της και τις οποίες πληροφορίες η Εταιρία δηµοσίευσε και κατέστησε 
διαθέσιµες στο κοινό κατά την διάρκεια του 2005, σύµφωνα µε τον νόµο. 
 
 
Ηµεροµηνία Πληροφορία Θέση στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας 
Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 
23-12-2005 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης 23-12-2005 
www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 

15-06-2005 Αποφάσεις τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης 15-6-2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 

Προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων 
30-11-2005 Πρόσκληση για την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της 23-12-
2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 

17-5-2005 Πρόσκληση για την Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 15-06-
2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 

Ανακοινώσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τους Μετόχους 
21-12-2005 Έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 
 

30-11-2005 Περιγραφή Σχεδίου ∆ράσης 
της Εταιρίας 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 

13-6-2005 Ανακοινώσεις από την 
∆ραστηριότητα της Εταιρίας 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 

23-2-2005 Σχολιασµός Αποτελεσµάτων 
2004 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 

Γνωστοποίηση Συναλλαγών 
2-12-2005 Γνωστοποίηση Συναλλαγών www.biossol.gr >Πληροφορίες 

Μετόχων >Ανακοινώσεις 
και www.ase.gr > Εταιρίες > Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

5-12-2005 Γνωστοποίηση Συναλλαγών www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 
και www.ase.gr > Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Γνωστοποίηση Συναλλαγών 
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9-12-2005 Γνωστοποίηση Συναλλαγών www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 
και www.ase.gr > Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

Απαντήσεις σε Επιστολές του Χρηµατιστηρίου 
5-12-2005 Απάντηση σε Επιστολή  www.biossol.gr >Πληροφορίες 

Μετόχων >Ανακοινώσεις 
 

Πρόγραµµα Σκοπούµενων εταιρικών Πράξεων 
21-2-2005 Πρόγραµµα Εταιρικών 

Πράξεων και Ανακοίνωση µη 
∆ιανοµής Μερίσµατος  

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ανακοινώσεις 
 

Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία και Πληροφορίες 
15-2-2006 Στοιχεία και Πληροφορίες 

Βιοσώλ ∆ωδεκαµήνου 2005 
www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

17-2-2006 Οικονοµικές Καταστάσεις ∆΄ 
τριµήνου 2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

21-11-2005 Στοιχεία και Πληροφορίες 
Βιοσώλ Εννεαµήνου 2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

25-11-2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Γ΄ 
τριµήνου 2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

3-8-2005 Στοιχεία και Πληροφορίες 
Βιοσώλ Α΄ Εξαµήνου 2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

4-8-2005 
 

Οικονοµικές Καταστάσεις Α΄ 
Εξαµήνου 2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
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και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

7-6-2005 Στοιχεία και Πληροφορίες 
Βιοσώλ Α τριµήνου 2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

9-6-2005 Οικονοµικές Καταστάσεις Α΄ 
τριµήνου 2005 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

7-2-2005 Ισολογισµός 2004 www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
και www.ase.gr Εταιρίες >  Εισηγµ. 
Εταιρίες  
> Οικονοµικές Καταστάσεις Στοιχεία 
και Πληροφορίες  
 

Εκθέσεις Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων 
15-2-2006 Εκθέσεις Χρήσης 

Αντληθέντων κεφαλαίων ∆ 
τριµήνου 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
 

25-11-2005 Εκθέσεις Χρήσης 
Αντληθέντων κεφαλαίων Γ 
τριµήνου 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
 

4-8-2005 Εκθέσεις Χρήσης 
Αντληθέντων κεφαλαίων Β 
τριµήνου 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
 

7-6-2005 Εκθέσεις Χρήσης 
Αντληθέντων κεφαλαίων Α 
τριµήνου 

www.biossol.gr >Πληροφορίες 
Μετόχων >Ενηµέρωση Επενδυτών 
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ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 
Ειδική Έκθεση του άρθρου 11

α
 του νόµου 3371/2005 

Για την χρήση 2005 

 
(α) Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 45.696.516 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών. Από τις µετοχές αυτές 41.883.586 (91,66%) είναι 
κοινές ενώ 3.812.930 (8,34%) είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου. Οι προνοµιούχες άνευ 
ψήφου µετοχές δεν είναι µετατρέψιµες και έχουν τα εξής προνόµια : 
 

• Από τα κέρδη της εκάστοτε χρήσεως δίδεται κατά προτεραιότητα στις 
προνοµιούχες, και κατόπιν στις κοινές µετοχές, το πρώτο µέρισµα που ανέρχεται 
στο 6% της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, όπως ορίζει το άρθρο 45 του Νόµου 
2190/1920 

• Σε περίπτωση µη διανοµής του οριζόµενου από το νόµο πρώτου µερίσµατος ή 
διανοµής µικρότερου µερίσµατος κατά µία εταιρική χρήση λόγω ανυπαρξίας ή 
ανεπάρκειας κερδών, θα καταβάλλεται προνοµιακώς τόκος 6% ετησίως επί της 
ονοµαστικής αξίας, µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 44 α του ΚΝ 
2190/20.  

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

• 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 εκκαθάρισης κατά το ποσό, το οποίο υπερβαίνει το συνολικό µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας. 

• 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 3/4 του εκπροσωπούµενου 
κεφαλαίου σε κάθε συνέλευση. 

• Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που 
κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 

 
Τα άρθρα 5 έως 10 του καταστατικού της εταιρίας περιγράφουν λεπτοµερώς την 
εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου και τα δικαιώµατα των µετόχων σύµφωνα και µε 
τον νόµο 2190/1920. 
 
(β) ∆εν υπάρχουν περιορισµοί στην µεταβίβαση µετοχών κατά την έννοια της 
περιπτώσεως (β). 
 
(γ) Οι σηµαντικές άµεσες και έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π∆ 51 είναι 
οι εξής: 
 
Η Ήφαιστος ΑΒΕΕΜ κατέχει 9,23% των δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας και η 
εταιρία Ένωσις ΑΕΕ ποσοστό 5,97% των δικαιωµάτων ψήφου. 
 
(δ) ∆εν υπάρχουν µετοχές που να παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
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(ε) ∆εν υπάρχουν περιορισµοί των δικαιωµάτων ψήφου κατά την έννοια της 
παραγράφου (ε) του άρθρου 11(α). 
 
(ζ) 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). Η 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 ∆.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. 
 
(η) ∆εν υπάρχει διαφοροποίηση στους κανόνες για εκλογή µελών του ∆Σ από τα 
προβλεπόµενα στον ν. 2190/1920. 
 
(θ) ∆εν έχουν εκχωρηθεί αρµοδιότητες έκδοσης µετοχών ή αγοράς ιδίων µετοχών. 
 
(ι) Καµία από τις σηµαντικές συµφωνίες της εταιρίας δεν προβλέπει τερµατισµό της 
σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου λόγω δηµόσιας προσφοράς. Βεβαίως οι 
συµβαλλόµενοι µε την εταιρία αποβλέπουν και στο πρόσωπο των µελών της 
σηµερινής διοίκησης. 
 
(ια) Η εταιρία δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε το προσωπικό της ή τα µέλη της 
διοίκησης που να προβλέπουν αποζηµιώσεις άλλες από τις προβλεπόµενες από τους 
εργατικούς νόµους.  
 
 


