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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

 

 

Το Δ.Σ. του ΧΑΑ κατά την σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου επ’ ευκαιρία της 
τελευταίας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου επέβαλε στην εταιρία την πιο κάτω 

ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών συνιστά στο επενδυτικό 
κοινό την προσεκτική ανάγνωση και μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εκδότριας, των λογιστικών και αναμορφωμένων αποτελεσμάτων, των 
προβλέψεων της Εκδότριας για τη χρήση 2004, των καταστάσεων ταμειακών ροών 
καθώς και την Χρηματοοικονομική Θέση της Εταιρίας όπως αυτή διαμορφώνεται 
μετά την μερική ή ολική κάλυψη της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με 
μετρητά, καθώς και του προορισμού των νέων κεφαλαίων. Η παρούσα Αύξηση 
Μετοχικού Κεφαλαίου κρίνεται αναγκαία αλλά όχι επαρκής για την οικονομική 
εξυγίανση και θετική προοπτική της Εκδότριας. 
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Β Ι Ο Σ Ω Λ  
 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ  
ΧΡΗΣΗ  

ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 
 

(1/1 - 31/12/2004) 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π.. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Εκτελεστικό Μέλος 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 
Εκτελεστικό Μέλος 

 Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤ. ΓΩΓΟΣ 

Εκτελεστικό Μέλος 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ  

Εκτελεστικό Μέλος 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 28.11.2007. 
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  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ  

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

1.1. Υπεύθυνοι για την σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται 
στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι οι : 

 

• Αντώνιος Π. Σβορώνος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΒΙΟΣΩΛ 
Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία, οδός Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος 
Αττικής,     Τηλ. 210 34 10 000 

 

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

 
 
1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του, έχουν 

λάβει γνώση του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του 
Ενημερωτικού Δελτίου βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι : 

 

1.  Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι 
ακριβή, πλήρη και αληθή. 

 

2.  Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η 
απόκρυψη ή η παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει 
παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που 
περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο. 

 

3.  Σε βάρος της εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, 
δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες οι οποίες θα μπορούσαν να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση. 

 
 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη διαχειριστική χρήση 1.1-
31.12.2002.   
 
 
 
 
1.3. Η εταιρία ελέγχεται από την ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών.  Οι τρεις 

τελευταίες χρήσεις ελέγχθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Αθανάσιο 
Φραγκισκάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081), ενώ οι προηγούμενες χρήσεις ελέγχθηκαν 
από τον ορκωτό ελεγκτή κ. Σπύρο Δ. Κορωνάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10991) Δ/νση 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257/Κυψέλη Αθηνών 
Σε όλες τις διαχειριστικές χρήσεις ελέγχθηκαν οι Ετήσιοι Λογαριασμοί και οι 
Οικονομικές Καταστάσεις και  χορηγήθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά.  
Το πιστοποιητικό ελέγχου για την χρήση 2004, παρατίθεται στο συνημμένο 
παράρτημα, κάτω από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται 
παρακάτω: 
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1. Στην κλειόμενη χρήση  επί των“ Δαπανών πολυετούς  αποσβέσεως”  και 

των “Ασώματων ακινητοποιήσεων” διενεργήθηκαν  αποσβέσεις 
συνολικού  ποσού  420.000,00  € περίπου, σε  αντίθεση  με την 
προηγούμενη χρήση κατά  την οποία  δεν είχαν  διενεργηθεί   
αποσβέσεις  συνολικού ποσού 320.000,00 € περίπου.  

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

3. Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται επισφαλείς και καθυστερημένες, πέραν 
του  ενός  έτους, απαιτήσεις  συνολικού ποσού  220.000,00 €  περίπου, 
για τις οποίες  έχει σχηματισθεί πρόβλεψη συνολικού  ποσού  100.000 €, 
εκ του  οποίου το  ποσό των  15.000 € σχηματίστηκε   στην κλειόμενη 
χρήση. Οι  προβλέψεις  αυτές,  δεν επαρκούν  να  καλύψουν  την  
πιθανή  ζημία  που θα προκύψει αν δεν εισπραχθούν στο σύνολό τους οι  
ανωτέρω  καθυστερημένες  απαιτήσεις.  

4. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  
από την υπηρεσία του προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 
205/1988 της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το 
άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό 
που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της 
επόμενης χρήσης. Εάν η εταιρεία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή 
σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο 
ύψος της θα ανερχόταν  στο ποσό των  420.000,00 € περίπου, από το 
οποίο   ποσό  35.000,00  € αφορά  την  κλειόμενη  χρήση. 

5. Για  τα  βραδέως  ακίνητα  αποθέματα  σχηματίστηκε  στην  
προηγούμενη  χρήση  πρόβλεψη  ύψους   70.000,00 €, ενώ  στην    
κλειόμενη   χρήση  δεν   σχηματίστηκε  σχετική   πρόβλεψη,  η  οποία  
κατά  την   γνώμη  μας θα   ανερχόταν  στο  ποσό  των   50.000,00 € 
περίπου.  

6. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι  και τη χρήση 2002 και κατά  
συνέπεια  οι  φορολογικές  της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  
οριστικές. Κατά την γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
παρατηρήσεις μας και οι σημειώσεις της εταιρείας κάτω από τον 
Ισολογισμό, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρείας  και  απεικονίζουν   μαζί με το 
Προσάρτημα, την  περιουσιακή διάρθρωση  και  την οικονομική θέση της 
εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσματα της 
χρήσεως που έληξε  αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών  
διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών,  οι οποίες  έχουν γίνει 
γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία 
εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, εκτός  από  την  περίπτωση της    
παραπάνω  αριθμ. 1 παρατήρησής  μας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 
 

Υποβάλλουμε σήμερα για έγκριση την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
επί των πεπραγμένων κατά την διαχειριστική χρήση 2004. Η χρήση του 2004 
χαρακτηρίζεται από αύξηση των πωλήσεων που διαμορφώθηκαν σε 9,006 
χιλιάδες ΕΥΡΏ έναντι πωλήσεων 8.238 χιλιάδων ΕΥΡΏ της προηγούμενης 
χρήσης,  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 τρεις 
συνεχόμενες χρήσεις ενώ συγχρόνως ξεπεράστηκε και το παλαιό ορόσημο των 
τριών δισεκατομμυρίων δραχμών. 

 
Η Ελληνική οικονομία κατά το 2004 παρουσίασε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης 

της και κινείται σε περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού χάρις στη επιτυχία της 
ένταξης της στην ΟΝΕ. Δυστυχώς 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 Διοικητικό 
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 2004 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  τάση αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε καθ’ 

όλη  την διάρκεια του 2003 αντιστράφηκε μέσα στο 2004 – πάντως κινούμεθα 
ακόμα σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικών αδειών και η διατήρηση τους σε αυτά τα 
επίπεδα δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. 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 
οποία οδηγεί την πραγματική Ελληνική οικονομία η Χρηματιστηριακή συγκυρία 
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 αφορά στην 
προσαρμογή του κλάδου μας στα νέα δεδομένα μετά την Ολυμπιακή περίοδο. 
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Κατά την διάρκεια του 2004 ολοκληρώθηκε η αποφασισθείσα από τον 

Οκτώβριο του 2003 αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το τελικά 
συγκεντωθέν ποσό ανήλθε σε 3.777 χιλιάδες ΕΥΡΩ και κάλυψε το 64% του αρχικά 
προγραμματισμένου. Το ποσοστό κάλυψης θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό με 
δεδομένη την κακή χρηματιστηριακή συγκυρία, την μικρή διαφορά της τιμής 
εγγραφής με την τρέχουσα τιμή της μετοχής και την παραμονή της μετοχής της 
εταιρίας μας σε καθεστώς επιτήρησης. Παρόλα αυτά 4.000 περίπου μέτοχοι 
έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στην εταιρία και την διοίκηση συμμετέχοντας στην 
αύξηση του κεφαλαίου.  

 
Οι πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 9.006 χιλιάδες ΕΥΡΏ  παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 9,3% 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 και στη δραστηριοποίηση της εταιρίας μας στο χώρο του 
Κεντρικού Κλιματισμού σε συνεργασία με την εταιρία TRANE. Τα συνολικά 
αποτελέσματα της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημία 1.422 χιλιάδων ΕΥΡΩ έναντι 
ζημίας 2.180 χιλιάδων ΕΥΡΏ. Μέρος σημαντικό της ζημίας οφείλεται στις 
διενεργηθείσες αποσβέσεις  ποσού 823 χιλιάδων ΕΥΡΏ καθώς και σε  
προβλέψεις, διαγραφές και διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού συνολικά 140 
χιλιάδων ΕΥΡΩ περίπου που δεν αφορούν συνολικά την τρέχουσα χρήση.    

 
Σε ετήσια βάση οι πωλήσεις της Βιοσώλ ανήλθαν σε 9.005.917  Ευρώ 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,3 % έναντι των πωλήσεων της προηγούμενης 
χρήσης (8.238.047 Ευρώ). Το Μικτό Κέρδος της εταιρίας αύξηθηκε κατά 69,5% 
από 806.841 σε 1.367.842 Ευρώ ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα προ 
αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών παρουσίασε βελτίωση 67,6% δηλαδή η 
ζημία περιορίσθηκε από 880.623 Ευρώ σε 285.616  Ευρώ. Τέλος τα 
αποτελέσματα της εταιρίας παρουσίασαν περιορισμό ζημιών κατά 30,1% από 
1.885.637 Ευρώ σε 1.317.528 ενώ τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων 
εμφανίζουν περιορισμό της ζημίας κατά 60,4%. 
 

Η σημαντική βελτίωση του αποτελέσματος συντελέστηκε κατά το 4ο τρίμηνο 
όπου παρατηρήθηκαν κέρδη προ αποσβέσεων 155.469 Ευρώ έναντι ζημίας 
290.456 Ευρώ της αντίστοιχης περισυνής περιόδου.  
 

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2004 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις δαπανών 
πολυετούς απόσβεσης  και ασωμάτων ακινητοποιήσεων κατά  460.000 Ευρώ. Το 
ποσό αυτό στο μέγιστο μέρος του δεν θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα που θα 
συνταχθούν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Άρα τα αποτελέσματα με 
βάση τα ΔΛΠ θα παρουσιάζονται βελτιωμένα όσον αφορά σε αυτό το μέγεθος. 

 
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 πάντως ελπίζουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και 
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εξομάλυνση των διαδικασιών και  προβλημάτων.  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.  

 
Συγχρόνως η εταιρία μελετά και ορισμένα νέα προϊόντα δικής της 

κατασκευής ή σχεδίασης, ήδη από την  χρήση 2002 έχει εισαχθεί στην αγορά το 
EUROPANEL compact δηλαδή το νέο σώμα πάνελ με ενσωματωμένο βρόγχο. 
Προς το παρόν οι πωλήσεις σωμάτων με ενσωματωμένο βρόγχο είναι μικρές αλλά 
πιστεύουμε ότι μελλοντικά η αισθητική τους υπεροχή θα οδηγήσει σε σημαντική 
αποδοχή τους.  

 
Η διάθεση του προίόντος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει 

προχωρήσει σημαντικά και ήδη υπολείπονται μόνο επενδυτικές δαπάνες που ο 
χρόνος πραγματοποίησης τους εξαρτάται από χρονοβόρο σχεδιασμό και τον 
σημαντικό χρόνο παράδοσης μηχανημάτων. 

 
Από την 23/09/1999 η Διοίκηση του Χ.Α.Α. η μετοχή της εταιρίας έχει 

ενταχθεί 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. Δεν γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα κριτήρια 
που ίσχυσαν τότε για την υπαγωγή στο καθεστώς ενώ για την επαναφορά στην 
βασική κατηγορία μάλλον ισχύουν τα κριτήρια που θεσπίσθηκαν με την απόφαση 
64 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 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 Διοίκηση 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. 

 
Στην φετινή χρήση το διοικητικό συμβούλιο αντιμετωπίζει την πρόκληση της  

εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Προς τούτο ανατέθηκε στην 
διεθνούς φήμης εκτιμητική εταιρία King Sturge η εκτίμηση των ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. Από την εκτίμηση αυτή προκύπτει 
σημαντική υπεραξία περίπου 3.000 χιλιάδων ΕΥΡΩ. Εκτιμάται ότι η υπεραξία αυτή 
αρκεί για να καλύψει αρνητικές αξίες που αφορούν στις προβλέψεις για 
αποζημίωση προσωπικού κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία (περίπου 420 
χιλιάδες ΕΥΡΩ)  καθώς και στην διαγραφή ασώματων στοιχείων του ενεργηξτικού 
που δεν πληρούν τις προυποθέσεις για να αναγνωριστούν σύμφωνα με τα διεθνή 
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λογιστικά πρότυπα (περίπου 1.400 χιλιάδες ΕΥΡΩ), καθώς και τυχόν αρνητικές  
διαφορές στην αποτίμηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Τέλος κατά την 
σύνταξη του ισολογισμού της 31-12-2004 η εταιρία ενέγραψε στον ισολογισμό της 
μέρος της παραπάνω υπεραξίας ποσού 714 χιλιάδων ΕΥΡΩ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου 2065. 

 
Ευρίσκεται τέλος σε εξέλιξη έρευνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με 

αντικείμενο την διάθεση των κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση 
κεφαλαίου που έγινε το 1999.  

 
Η εταιρία δεν κατέχει χρεώγραφα ή συναλλάγματα άξια μνείας. Επίσης η 

εταιρία κατέχει ένα οικόπεδο 64.000 τετραγωνικών μέτρων λογιστικής αξίας 
κτήσης 2.301.386,07 ΕΥΡΩ επί του οποίου έχουν ανεγερθεί οικοδομές 16.000 
τετραγωνικών μέτρων περίπου λογιστικής αξίας κτήσης 5.545.427,15 ΕΥΡΩ και 
αναπόσβεστης αξίας 2.571.657,41 κείμενο στο Δήμο 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 31-12-2004 ανερχόταν σε 1.540.725,20 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 2004 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 2005 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 την Ολυμπιακή χρονιά  δεν είναι 
απόλυτα προβλέψιμη. Ας σημειωθεί επίσης ότι κατά την σύνταξη καταστάσεων με 
βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι αποσβέσεις της εταιρίας δεν θα 
περιλαμβάνουν αποσβέσεις δαπανών πολυετούς απόσβεσης με συνέπεια 
προβλέπεται και αντίστοιχη βελτίωση του αποτελέσματος. Παρόλα αυτά 
εκφράζονται έντονες επιφυλάξεις για το υψηλό επίπεδο των αποτελεσμάτων 
(παρότι περιορίσθηκε σημαντικά φέτος) και την χρηματοοικονομική θέση της 
εταιρίας (που επίσης βελτιώθηκε φέτος με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου). 
Η διοίκηση πάντως πιστεύει ότι τα προβλήματα αυτά θα ξεπερασθούν αν δεν 
υπάρξει αρνητική επίδραση από εξωτερικούς παράγοντες που θα διαταράξουν την 
ισορροπία της εταιρίας. 

 
Με την παραπάνω έκθεση επισυνάπτουμε Λογαριασμό Αποτελεσμάτων 

Χρήσης 2004 και Ισολογισμό 31-12-2004 καθώς και τις υπόλοιπες καταστάσεις  
και το ενημερωτικό δελτίο που προβλέπεται από τους «Κανόνες Συμπεριφοράς 
…» και σας παρακαλούμε να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 
κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2004 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. 
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Ταύρος  7-2-2004 

 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Αντώνιος Π. Σβορώνος 

 
 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Βεβαιούται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
αποτελείται από 4 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου 
που χορηγήθηκε την ίδια ημερομηνία. 

 
 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2005 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

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

«Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.» 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 

 
Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30/08/1972. 
 
2.4.5.  Στην διαχειριστική χρήση 1/1-31/12/04 δεν έγιναν : 
 α/.  Δημόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής τις οποίες έκαναν τρίτοι για 
τις Μετοχές της ΒΙΟΣΩΛ. 
           β/.   Δημόσιες προσφορές ανταλλαγής που να έκανε η ΒΙΟΣΩΛ για τις 
μετοχές μιας άλλης εταιρίας. 

Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις τιμές κλεισίματος της 
μετοχής στο τέλος κάθε μήνα, καθώς και την αξία του μηνιαίου όγκου 
συναλλαγών, σε Ευρώ, για το διάστημα από 1/1/2004 μέχρι 31/12/2004. 
 

 
 
Επεξηγήσεις: 
Η στήλη ΟΓΚΟΣ αναφέρεται στο συνολικό όγκο συναλλαγών σε τεμάχια του μηνός που 
αναφέρεται στη αντίστοιχη θέση της πρώτης στήλης. Η στήλη ΑΞΙΑ στην συνολική αξία σε χιλ. 
Ευρώ των συναλλαγών του μηνός που αναφέρεται στη πρώτη στήλη. Ενώ η στήλη ΤΙΜΗ 
αναφέρεται στη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος της μετοχής στη τελευταία εργάσιμη μέρα του 
μηνός Οι στήλες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ και  ΔΕΙΚΤΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ απεικονίζουν την 
τιμή κλεισίματος της τελευταίας μέρας του αντίστοιχου μήνα. 

 
 
 
Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της 
αναπροσαρμοσμένης χρηματιστηριακής τιμής και του όγκου συναλλαγών των 
μετοχών της Εταιρίας (κοινών και προνομιούχων) για την περίοδο 1/1/2004 -
31/12/2004.  

ΗΜΕΡ\ΝΙΑ 
ΒΙΟΣΩΛ ΚΟΙΝΗ ΒΙΟΣΩΛ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ ΟΓΚΟΣ ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

31/12/2003   0,41    0,41 2.263,58 515,19 

Ιαν-04 1241282 619,78 0,43 23.044 10,69 0,43 2.432,58 593,84 

Φεβ-04 716711 277,00 0,40 37.848 13,77 0,38 2.451,50 556,62 

Μαρ-04 1200592 403,97 0,31 67.725 21,83 0,3 2.370,65 536,04 

Απρ-04 415603 124,31 0,27 22.650 6,51 0,27 2.517,62 525,50 

Μαϊ-04 604461 170,44 0,27 13.625 3,99 0,26 2.423,72 511,91 

Ιουν-04 690243 170,49 0,24 40727 10,27 0,23 2.349,16 492,02 

Ιουλ-04 539214 123,46 0,25 7.330 1,67 0,21 2.319,30 501,15 

Αυγ-04 299826 68,48 0,22 17.440 3,62 0,21 2.308,55 485,64 

Σεπ-04 497006 101,31 0,20 13.768 2,72 0,2 2.328,24 475,49 

Οκτ-04 2240839 664,42 0,28 45.160 13,12 0,29 2.489,19 486,58 

Νοε-04 2099158 753,82 0,42 55.726 18,34 0,4 2.654,81 474,74 

Δεκ-04 3729522 1.537,56 0,35 27.480 11,49 0,31 2.786,18 500,73 

ΣΥΝΟΛΑ 14.274.457 5.015,04   372.523 118,02      
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

3.1.0 - 3.1.5. 

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες και τα 
οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, 
της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών 
της εταιρίας Βιοσώλ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία (στο εξής η «εταιρία») από 
τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να 
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες : 

Στα γραφεία της εταιρίας, (όπου και η έδρα της),  Βιοσώλ Ανώνυμος 
Βιομηχανική Εταιρία : 
Υπεύθυνος :  κ. Αντώνιος  Σβορώνος του Παναγή, Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου, Μαινεμένης & Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 210 
3410000 και Σπύρος Ιωάννου του Χαραλάμπους, Οικονομικός Διευθυντής, 
Μαινεμένης & Ελ. Βενιζέλου 3-5, 17778 Ταύρος, Αθήνα, τηλ. 210 3410000 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η ΒΙΟΣΩΛ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ-
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ, ιδρύθηκε το 1932 και έχει τη σημερινή της νομική μορφή και 
ονομασία από το 1940.  Εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο κατά τις 30/8/1972.  
Έδρα της εταιρίας είναι ο δήμος Ταύρου.  Η κύρια βιομηχανική εγκατάστασή της 
είναι στο ιδιόκτητο ακίνητο του Βόλου (Α’ ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ) έκτασης 64.000 τ.μ.  Η 
διεύθυνση των γραφείων και Διοικητική έδρα της εταιρείας είναι η Ελ. Βενιζέλου 
3-5, Ταύρος 17778.  
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται εις εννενήντα εννέα (99) έτη από της 
δημοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως της εγκρινούσης το αρχικό 
καταστατικό εις το Δελτίο ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης 
Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φύλλο 41/20.2.40) 
 
Σκοπός της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι : 
Η κατασκευή σωλήνων και η βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος 
εκ σιδήρου και άλλων μετάλλων. 
Η άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού. 
Η συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. 
Η ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του 
εσωτερικού και εξωτερικού. 
Η ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει 
δραστηριότητα εις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 
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Σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) η Εταιρία 
δραστηριοποιείται στους ακόλουθους κλάδους 
 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  

272.2   Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων και εξαρτημάτων 

282.2   Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

287.9 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 

292.3   Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 

515.4   Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού και συναφών ειδών 

 
Ο σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί κατά την τελευταία τριετία. 

 
 
Όπως είναι φυσικό στη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών η δραστηριότητα της 
εταιρίας πέρασε από πολλές φάσεις και σήμερα η ΒΙΟΣΩΛ έχει ως αντικείμενο 
την κατασκευή και την εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που 
απευθύνονται στους κλάδους της οικοδομής και των κατασκευών. 
Η λειτουργία της εταιρίας πραγματοποιείται και βασίζεται στις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιριών».  Ο έλεγχος γίνεται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης Γ. Γραμματεία Εμπορίου, Δ/νση Α.Ε. και Πίστεως.  Φορολογικά η 
εταιρία ελέγχεται από την ΔΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών.  Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.    ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ εφαρμόζει 
σε όλες τις δραστηριότητες την Ελληνική Νομοθεσία. 
 

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
Η ΒΙΟΣΩΛ συστάθηκε ως οικογενειακή επιχείρηση που ανήκε στην οικογένεια 
Σβορώνου.  Οι κύριοι μέτοχοι όμως τουλάχιστον για μια δεκαετία προ του 1995 
δεν ανεμειγνύοντο στην διοίκηση κι η εταιρία διοικείτο από συμβούλιο των 
στελεχών της. 
Στο τέλος του 1995 έγιναν σημαντικές αλλαγές και από τότε υπάρχει άμεση 
συμμετοχή των κυρίων μετόχων στη διοίκηση της εταιρίας. 
Η οικογένεια Σβορώνου και οι εταιρίες που ελέγχονται από αυτήν σήμερα 
κατέχουν το 23,73% των κοινών μετά ψήφου μετοχών της ΒΙΟΣΩΛ και το 
35,25% των προνομιούχων. 
Οι υπόλοιπες μετοχές της εταιρίας είναι διεσπαρμένες ευρύτατα στο επενδυτικό 
κοινό μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.  Η εταιρία έχει περίπου 18.000 
μετόχους από τους οποίους κανένας δεν κατέχει περισσότερο από 3% των 
μετοχών μετά ψήφου της εταιρίας. 
Όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στον παρόν ενημερωτικό δελτίο 
βρίσκονται στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου 3-5, Ταύρος, Τηλ. 
210 3410000 
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3.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 
31.12.04, ανέρχεται σε Ευρώ 13.708.954,80 και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 
 
3.2.1 Δεν υπάρχει άλλο εγκεκριμένο αλλά μη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση 
αυξήσεως κεφαλαίου. 
 
3.2.2 Δεν υπάρχουν μερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. 
 
3.2.3 Δεν υπάρχουν μετατρέψιμα, ανταλλάξιμα ή και παραστατικά δικαιώματος 
προς κτήση ομολογιών. 

 
 
 
 
 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  (ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ) 
 

 
Εν συνεχεία της από 24/6/94 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των 
μετόχων (κοινών και προνομιούχων) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 
κατά δρχ. 572.971.575 δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών με έκδοση 
3.472.555 νέων  ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης εκ των 
οποίων 2.822.624 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 649.931 προνομιούχες μετοχές 
άνευ ψήφου μη μετατρεψίμους. 
 

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους κατόχους κοινάς 
και προνομιούχους μετοχάς κατά αναλογία 10 παλαιών μετοχών κοινών ή 
προνομιούχων προς 6 νέας μετοχάς κοινάς ή προνομιούχους ονομαστικής αξίας 
165 δρχ. εκάστης. 
 

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα εις ένα 
δισεκατομμύριο πεντακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια εννεακόσιες είκοσι τέσσερις 
χιλιάδες διακοσίας πενήντα πέντε (1.527.924.255) δρχ. διαιρούμενον εις εννέα 
εκατομμύρια διακοσίας εξήντα χιλιάδας εκατόν σαράντα επτά (9.260.147) μετοχάς 
ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών 7.526.997 (επτά εκατομμύρια 
πεντακοσίας είκοσι έξη χιλιάδας εννεακοσίας ενενήντα επτά) κοινάς μετά ψήφου 
μετοχάς και 1.733.150 (ένα εκατομμύριο επτακοσίας τριάκοντα τρείς χιλιάδας 
εκατόν πενήντα) προνομιούχας άνευ ψήφου και μη μετατρεψίμους μετοχάς. 
ρ) Μετά από την 18.1.95 απόφαση της 1ης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δρχ. 
954.952.680 με έκδοση 5.787.592 νέων κοινών  μετοχών ονομαστικής αξίας 165 
δρχ. εκάστης, οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου κοινές μετοχές μετά ψήφου . Οι νέες 
μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς δρχ. 165 εκάστη κοινή μετοχή μετά 
ψήφου. Εκ της παρούσης αυξήσεως ποσό δρχ. 70.000.000 ( εβδομήντα 
εκατομμυρίων ) θα διατεθεί αποκλειστικά ως ίδια συμμετοχή για την επένδυση του 
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Ν. 1892/90 όπως προβλέπει η υπ’ αριθ. ΓΒ-195/29.11.94 απόφαση του Διοικητού 
της Α.Τ.Ε. 
 

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα εις (δύο 
δισεκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα  έξ 
χιλιάδες εννεακόσιες τριάντα πέντε δρχ.) 2.482.876.935 δρχ. διαιρούμενο εις δέκα 
πέντε εκατομμύρια τεσσαράκοντα επτά χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα 
(15.047.739) μετοχάς ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης, εξ ών δέκα τρία 
εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα εννέα 
(13.314.589) κοινάς μετά ψήφου  μετοχάς και ένα εκατομμύριο επτακόσιες 
τριάκοντα τρείς χιλιάδες εκατόν πενήντα (1.733.150) προνομιούχας άνευ ψήφου 
και μη μετατρεψίμους μετοχάς. 
 

σ)  Μετά από τις από 12/07/99 αποφάσεις των Β Επαναληπτικών Έκτακτων 
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, 
δια καταβολής μετρητών κατά δρχ. 2.979.452.355 με έκδοση 15.977.507 νέων 
κοινών μετοχών μετά ψήφου και 2.079.780 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών 
ονομαστικής αξίας 165 δρχ. εκάστης.  Οι νέες μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο 
προς δρχ. 165 εκάστη κοινή και προνομιούχος μετοχή. 
 

Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε (πέντε 
δισεκατομμύρια τετρακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι εννέα 
χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δραχμές) 5.462.329.290 δρχ. διαιρούμενο σε τριάντα 
τρία εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες είκοσι έξι 33.105.026 μετοχές ονομαστικής 
αξίας 165 δρχ. εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο 
χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τρία 
εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) 
προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές. 
 
 
 
τ/.  Με την από 28 Ιουνίου 2002 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε: 
 
α/. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91  με μείωση της 
Ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε ΕΥΡΩ 0,48.  
Το ποσό της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ΕΥΡΩ 139.900,91 
μεταφέρεται στον λογαριασμό ‘Διαφορά από Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε 
Ευρώ’ και 
β/.  Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής 
σε Ευρώ. 
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 15.890.412,48 
και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατό πέντε χιλιάδες είκοσι έξι μετοχές 
(33.105.026) ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,48 η κάθε μία εκ των οποίων είκοσι εννέα 
εκατομμύρια διακόσιες εννενήντα δύο χιλιάδες-εννενήντα έξι (29.292.096) κοινές 
μετά ψήφου μετοχές και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννακόσιες 
τριάντα (3.812.930) Προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές. 
υ/ Μετά από τις από 22/10/03 αποφάσεις των Β΄ Επαναληπτικών Εκτάκτων 
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών 
το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε διαδοχικά ως εξής: 
α/ Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά το ποσό των 5.958.904,68 (πέντε 
εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα  και εξήντα 
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οκτώ λεπτά) Ευρώ με συμψηφισμό ζημιών που εμφανίζονται στον Ισολογισμό με 
μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών (κοινών και 
προνομιούχων)  κατά 18  λεπτά του Ευρώ δηλαδή από 0,48 (σαράντα οκτώ 
λεπτά) του Ευρώ η ονομαστική αξία των μετοχών μειώθηκε  σε 0,30 (τριάντα 
λεπτά) του Ευρώ. 
 Μετά ταύτα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 
9.931.507,80 (εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσια 
επτά Ευρώ και ογδόντα λεπτά) διαιρούμενο σε τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν 
πέντε χιλιάδες είκοσι έξι (33.105.026) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) 
λεπτών του Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες 
ενενήντα δύο χιλιάδες ενενήντα έξι (29.292.096) κοινές μετά ψήφου μετοχές και 
τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) 
προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές και, 
β/ Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, δια καταβολής μετρητών κατά 
Ευρώ 5.958.904,80 ( πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες 
εννιακόσια τέσσερα και ογδόντα λεπτά) με έκδοση 19.863.016 (δεκαεννέα 
εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων δεκαέξι) νέων κοινών μετοχών 
μετά ψήφου  ονομαστικής αξίας τριάντα (30) λεπτών  του Ευρώ εκάστης.  Οι νέες 
κοινές μετοχές θα διατεθούν εις το άρτιο προς τριάντα εκατοστά του Ευρώ  εκάστη 
κοινή μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατόχων 
κοινών και προνομιούχων μετοχών. 
  
Μετά ταύτα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε (δεκαπέντε 
εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα Ευρώ και εξήντα 
λεπτά) 15.890.412,60 Ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα δυο εκατομμύρια εννιακόσιες 
εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα δυο (52.968.042) μετοχές ονομαστικής αξίας 
τριάντα (30) λεπτών του Ευρώ, εκ των οποίων σαράντα εννέα εκατομμύρια εκατόν 
πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν δώδεκα (49.155.112) κοινές μετά ψήφου μετοχές 
και τρία εκατομμύρια οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα (3.812.930) 
προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες μετοχές. 
 
 
φ/ Κατόπιν της από 27/4/2004 απόφασης της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων προσαρμόσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο στο πραγματικό 
ύψος του, λόγω μερικής κάλυψης κατά ΕΥΡΩ 3.777.447 που αντιστοιχεί σε 
12.591.490 κοινές μετοχές, και αφορά μέρος της αποφασισθείσης από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2003 αύξησης ποσού ΕΥΡΩ 5.958.904,80 
που αντιστοιχεί σε 19.863.016 κοινές μετοχές. 

 
 

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 
ΕΥΡΩ 13.708.954,80 και διαιρείται σε 45.696.516 μετοχές, ονομαστικής αξίας 
ΕΥΡΩ 0,30  εκάστη, εκ των οποίων 41.883.586 κοινές μετά ψήφου και 3.812.930 
προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες. 
 
 
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη και ο τρόπος καταβολής του 
Μετοχικού Κεφαλαίου από την ίδρυσή της:
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Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου (ποσά σε €) 

Ημερομηνίας Γενικής 
Συνέλευσης 

Αριθμός ΦΕΚ Μετρητά  Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεματικού 

Σύνολο 
Κεφαλαίου  

Σύνολο 
Μετοχών 

Ονομαστική 
Αξία 

Μετοχής 

1940 41/1940 29.347 - 29.347 10.000 2,93 

       

12.6.1989 3320/1989 - 741.508 1.254.860 2.591.476 0,48 

14.6.1990 2494/1990 150.583  1.405.443 2.902.453 0,48 

19.6.1992 3855/1992 - 281.088 1.686.531 3.482.943 0,48 

25.6.1993 4698/1993 421.633 - 2.108.164 4.353.679 0,48 

17/12.11.1993* 45/1994 133.837 - 2.242.002 4.630.073 0,48 

18.3.1994 1107/1994 560.501 - 2.802.502 5.787.592 0,48 

03.11.1994 6292/1994 Μετατροπή των μετοχών της Εταιρία από ανώνυμες σε ονομαστικές 

24.6.1994 478/1994 - 1.681.501 4.484.004 9.260.147 0,48 

18.1.1995 447/1995 2.802.502 - 7.286.506 15.047.739 0,48 

12.07.99 6574/1999 8.743.807  16.030.313 33.105.026 0,48 

28.06.2002 
7871/2002 Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου σε €  

 (139.901)  15.890.412 33.105.026 0,48 

22.10.2003 
12163/2003 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας Μετοχής   

 (5.958.905)  9.931.508 33.105.026 0,30 

22.10.2003 
12163/2003 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 5.958.905 - 15.890.413 52.968.042 0,30 

27.4.2004 
 Προσαρμογή λόγω μη καλύψεως αυξήσεως Μ.Κ.  

 (2.181.458)  13.708.955 45.696.516 0,30 

 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
2.  Αι προνομιούχαι μετοχαί της εκάστης σειράς προβαδίζουν αυτομάτως ου μόνο 

των κοινών μετοχών αλλά και πάσης επομένης εκδόσεως προνομιούχων 
μετοχών, εχουσών όμοιον προνόμιον. 

3.  Κατά πάσαν αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία δεν 
γίνεται με εισφορά εις είδος δια της εκδόσεως νέων μετοχών (κοινών και 
προνομιούχων  μετά ή άνευ ψήφου) η εκδόσεως ομολογίων με δικαίωμα 
μετατροπής εις μετοχάς κοινάς ή προνομιούχας μετά ή άνευ ψήφου οι κατά τον 
χρόνο τοιαύτης εκδόσεως διατελούντες κύριοι μετοχών της Εταιρείας κοινών ή 
προνομιούχων δικαιούνται να αναλάβουν τας εκάστοτε εκδιδομένας νέας 
μετοχάς ή μετατρεψίμους ομολογίας κατά την αναλογίαν έκαστος των μετόχων 
άς  κέκτηται τότε. Το δικαίωμα προτιμήσεως θέλει ασκείσθαι  συμφώνως προς 
τους λεπτομερέστερον καθοριζομένους εκάστοτε όρους από της Γενικής 
Συνελεύσεως ή κατ’ εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4.  Μετά την πάροδο του χρόνου του οριζομένου δια την άσκησιν του ανωτέρω 
δικαιώματος όστις δεν δύναται να ορισθεί μικρότερος του ενός 
μηνός, αι μη αναληφθείσαι μετοχαί και μετατρέψιμοι ομολογίαι δύναται να 
διατεθούν τελικώς εις τρίτους μη μετόχους, ελευθέρως κατά τα δι’ αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθεισόμενα. 

5.Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν δικαιώματος προτιμήσεως, εις την οποίαν 
πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα εις την οποίαν πρέπει να 
ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ. Της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως .          

 



____________________________________________________________________________ 
 20 

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Μέτοχος έναντι της  Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της 
Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 8β του κ.ν. 2190/20. 
 
Διά την μετατροπήν των ονομαστικών μετοχών εις ανωνύμους και το αντίθετο 
απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, συμφώνως με τας 
διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και 
τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Ο μέτοχος της Εταιρείας ευθύνεται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της 
μετοχής, έχει δε εν τη Εταιρεία τα ρητώς υπο του παρόντος Καταστατικού 
παρεχόμενα δικαιώματα, απαγορευομένου ιδίως εις τους κατ’ ιδίαν μετόχους ως 
και εις τους δανειστάς αυτών να ζητώσιν την σφράγισιν ή κατάσχεσιν των βιβλίων 
ή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.     
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι απέναντι αυτής μη αναγνωριζούσης ειμή 
ένα μόνο κύριο αυτής. Εφ’ όσον δε η εκπροσώπησις μιάς μετοχής δεν καθορίζεται 
δι΄ ενός προσώπου, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την ενάσκησιν 
των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων. 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και αντιπροσωπεύονται από άυλους τίτλους  
(άρθρο 39 του ν. 2396/1996, ως ισχύει). 
Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεως τους στα 
αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων. 
Η καταχώρηση στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, κατά τα 
ανωτέρω και σύμφωνα με το ν. 2396/1996, ως ισχύει, περιλαμβάνει και τυχόν 
προνόμιο επί των μετοχών, μετά ή άνευ ψήφου, περί του οποίου η Εταιρεία 
ενημερώνει την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι μετοχές της 
Εταιρείας διατηρούνται, αποκτώνται ή τρέπονται σε ενσώματες μετοχές, 
εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του ν. 2190/20. 

   
ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Πας μέτοχος οπου δήποτε και αν  κατοικεί, ως προς τας σχέσεις μετά της 
Εταιρείας, έχει νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και υπόκειται εις τους 
Ελληνικούς Νόμους και εις την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας 
Δικαστηρίων. 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθώσι τον τίτλον 
αυτής παρ’ οιωδήποτε νομίμω κυρίω. 
 
Η κυριότης του τίτλου της μετοχής επάγεται την αποδοχή του Καταστατικού αυτής 
και των κατά τους όρους αυτού λαμβανομένων νομίμων αποφάσεων των 
οργάνων της Εταιρείας. 

 
Κάθε μετοχή της εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το οποίο δεν 
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περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος.  
Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον 
κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των 
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. 
 
Το καταστατικό της εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων 
μετόχων. 
 
Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.  Μονάδα 
διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος 25 μετοχών. 
 
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι το ύψος της ονομαστικής αξίας των 
μετοχών που αυτοί κατέχουν και μετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας 
ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.  Τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν 
αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. 
 
Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό 
κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. 
 
Οι δανειστές του μετόχου και οι διάδοχοί τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν 
να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή 
των βιβλίων της εταιρίας ούτε να ζητήσουν την διανομή ή την εκκαθάρισή της, 
ούτε να αναμειχθούν στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 
 
Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την 
έδρα της εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτή και υπόκειται στους Ελληνικούς 
Νόμους.  Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή 
οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
τακτικών δικαστηρίων η δε εταιρία ενάγεται μόνο ενώπιον των δικαστηρίων της 
έδρας της. 
 
Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου.  Συγκύριοι κοινών μετοχών 
πρέπει να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπό τους για να έχουν ψήφο στη Γενική 
Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτό αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων 
τους. 
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 
πληρεξουσίου.   
 
Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές 
του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την 
ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.  Μέσα στην ίδια 
προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των 
μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για 
την είσοδό τους στη Γενική Συνέλευση.  Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα 
παραπάνω θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. 
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Μετά την αποϋλοποίηση των τίτλων, για να δικαιούται κάθε μέτοχος να λάβει 
μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου, οφείλει να καταθέσει 
στην Εταιρία σχετική βεβαίωση της εταιρίας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», 
στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά του ως μετόχου, ο αριθμός των μετοχών του 
ολικά ή κατά τμήματα, ως και οι τυχόν επιβαρύνσεις επ’ αυτών, πέντε (5) πλήρεις 
ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης.  Η προθεσμία 
αυτή ισχύει και για την κατάθεση στην Εταιρία των εγγράφων αντιπροσωπείας. 
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν : 

• Από το πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα 
με το άρθρο 40, 40ε του Ν. 2190/1920. 

• Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 30 
ημερών από την κατάθεση της αίτησης στον πρόεδρο του Δ.Σ.  Οι μέτοχοι που 
ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οφείλουν να 
μνημονεύουν στην αίτησή τους και τα θέματα που θα συζητηθούν στη 
συνέλευση αυτή. 

 
Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από τη Τακτική Γενική 
Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εκδότριας Εταιρίας. 
 
Το μέρισμα κάθε μετοχής θα καταβάλλεται στον κομιστή της πληρωτέας κάθε 
φορά μερισματαπόδειξης, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, με την προσαγωγή της μερισματαπόδειξης στα γραφεία της εταιρίας 
ή όπου αλλού οριστεί.  Ο τόπος καταβολής θα γνωστοποιείται εγκαίρως στους 
μετόχους από τον ημερήσιο τύπο.  Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια 
πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του 
Δημοσίου. 
 
 
 
 
 
4.2 ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 

 
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 
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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 Δημοσίου. 

 

 

 

4.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εταιρίες των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ βαρύνονται με φόρο 35% επί των 
φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή. 
 

Τα μερίσματα διανέμονται από ήδη φορολογηθέντα στο Νομικό Πρόσωπο κέρδη 
και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού 
των μερισμάτων που εισπράττει.  Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα 
μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. 
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη τα οποία 
πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέμονται μερίσματα, 
το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στη μητρική εταιρία καταβάλλεται κατά 
την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί προμέρισμα στην ίδια χρήση) και συνεπώς 
περιέχεται στα κέρδη της μητρικής εταιρίας της επόμενης χρήσης. 
 
Τα μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρίας που σχηματίζονται κατά ένα 
μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον 
διανεμηθούν, καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήσης.  
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι για το μέρος των κερδών της μητρικής εταιρίας που 
προέρχονται από μερίσματα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5%, το οποίο 
στην συνέχεια φορολογείται με συντελεστή φόρου 35%, καθόσον αυτά έχουν ήδη 
φορολογηθεί στην πηγή τους. 



____________________________________________________________________________ 
 24 

 
ΜΕΤΟΧΟΙ 
 
3.2.6. Εκτός της Οικογένειας Σβορώνου που κατέχει άμεσα και έμμεσα (μέσω 

εταιριών) ποσοστό   23,73% στις κοινές μετοχές και 35,25% στις 
Προνομιούχες μετοχές, δεν είναι γνωστά στην εταιρία φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα τα οποία ασκούν έλεγχο ή δύνανται να ασκήσουν έλεγχο επ’ 
αυτού άμεσα ή έμμεσα μεμονωμένα ή από κοινού μέσω συμφωνιών κλπ. 
Στα ανωτέρω ποσοστά συμμετέχουν με ποσοστά άνω του 3% της 
δικαιουμένου ψήφου Μετοχικού Κεφαλαίου οι κάτωθι: 

 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 9,22% 
ΕΝΩΣΙΣ ΑΕ 5,97% 
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 3,60% 
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2,90% 

 
 
3.2.7.  Δεν υπάρχουν τρίτοι μέτοχοι οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα (εξ όσων είναι 

γνωστά) που να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 3% του Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 

 
3.2.8.  Τόσο η ΒΙΟΣΩΛ όσο και καμία από τις εταιρίες στις οποίες συμμετείχε κατά 

ποσοστό άνω του 50% δεν κατείχε μετοχές της ΒΙΟΣΩΛ. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

 
4.10.  Αντικείμενο Εργασιών 
 
Από τη σύστασή της, και σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας, το αντικείμενο 
εργασιών της Βιοσώλ Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας εστιάζεται στην 
κατασκευή και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών που απευθύνονται 
στους κλάδους της οικοδομής και των κατασκευών και συγκεκριμένα στους 
ακόλουθους τομείς δραστηριότητας : 
 

• κατασκευή σωλήνων, βιομηχανοποίηση και εμπορία παντός προϊόντος εκ 
σιδήρου και άλλων μετάλλων 

• άσκηση πάσης εμπορικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως άνευ περιορισμού 

• συμμετοχή σε άλλες βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις 

• ανάληψη αντιπροσωπειών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων του εσωτερικού 
και εξωτερικού 

• ανάληψη εργολαβιών και υπεργολαβιών τεχνικών έργων και η εν γένει 
δραστηριότητα σε πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες. 

 
Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας βασίζεται στα είδη Θέρμανσης και 
Κλιματισμού.  Τα είδη θέρμανσης αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία 
προϊόντων, ακολουθούμενα από τα προϊόντα κλιματισμού. 
 
Η ανάλυση των προϊόντων σε παραγόμενα και εμπορευόμενα παρουσιάζεται στην 
παράγραφο 5.4 κατωτέρω. 
 
Τα προϊόντα θέρμανσης καλύπτουν κυρίως προϊόντα με υψηλές ποιοτικές και 
τεχνολογικές απαιτήσεις. 
 
Τα προϊόντα κλιματισμού καλύπτουν κεντρικά συστήματα κλιματισμού κτιρίων. 
 
Ως προς τις πρώτες ύλες που επεξεργάζεται η εταιρία, οι σημαντικότερες πρώτες 
ύλες είναι οι ακόλουθες : 
 
Σιδεροελάσματα   
Ανοξείδωτα Χαλ\σματα   
Χαλκός   
Αλουμίνιο   
Ανεμιστήρες-Πτερωτές   
Κινητήρες   
Χρώμα Πούδρας   
Υδρόχρωμα   

 
Η παραγωγή καταναλώνει 975.000 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και 
168.000 Nm3 φυσικού αερίου, με αντίστοιχο κόστος € 68.600 και € 49.500.  Η 
προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται ως εξής (ανάλογα και με τις εκάστοτε 
επικρατούσες στην αγορά συνθήκες): 
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• Λαμαρίνες : 
Κατά ποσοστό 60-70% από την Ελληνική Αγορά (Hellenic Steel, Σίδηρος Α.Ε.) και 
το υπόλοιπο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Δεν υπάρχει πρόβλημα 
εξεύρεσης προμηθευτού και υπάρχουν σημαντικές εναλλακτικές δυνατότητες.   
 

• Χαλκός και Αλουμίνιο : 
Κύριος προμηθευτής της εταιρίας είναι το συγκρότημα ΒΙΟΧΑΛΚΟ.  Δεν 
αντιμετωπίζεται πρόβλημα στενότητας προμήθειας και οι τιμές υφίστανται 
διακυμάνσεις ανάλογα με τη χρηματιστηριακή εξέλιξη των τιμών των αντίστοιχων 
μετάλλων.  Δεν προβλέπεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάσει ουσιωδώς 
τα αποτελέσματα της εταιρίας. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι προμηθευτές της 
Εταιρίας με βάση τις αγορές τους, για την χρήση 2004: 
 

• WILO HELLAS ABEE 

• ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ 

• HELLENIC STEEL Co A.E 

• SANITAS Αντιπροσωπείες ΑΕΒΕ 

• OERTLI THERMIQUE 

•  THERMOSTAHL A.E.B.E. 

• REFLEX 

• GRUNDFOS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

• COMERFI 

• ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 
 
 
 
Παραγωγική Διαδικασία 
 
Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί η Βιοσώλ παρουσιάζεται συνοπτικά στη 
συνέχεια. 
 

• Κατασκευή Θερμαντικών Σωμάτων 
 
Βασική πρώτη ύλη είναι χαλυβδοελάσματα διαφόρων διαστάσεων 
Φάσεις Παραγωγής : 
 
(1) Διαμόρφωση Υδροφόρων Στοιχείων    

(2) Διαμόρφωση και Συγκόλληση Μαιάνδρων από Χαλυβδοελάσματα. 

(3) Κατασκευή και Συγκόλληση Συλλεκτών 

(4) Τοποθέτηση Μουφών και Σύνδεση Υδροφόρων Στοιχείων 

(5) Δοκιμή 

(6) Βαφή 

(7) Ποιοτικός Έλεγχος 

(8) Συσκευασία με Χαρτόνι και Συρρικνωμένο Πλαστικό 
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• Κλιματισμός 
 
Φάσεις Κατασκευής : 
 
(1) Κοπή Λαμαρινών  

(2) Διαμόρφωση Στοιχείων Χαλκού - Αλουμινίου (Εναλλάκτες) 

(3) Διαμόρφωση Βάσης Μηχανήματος.  

(4) Τοποθέτηση και συναρμολόγηση Κινητήρων και Ανεμιστήρων 

(5) Συναρμολόγηση Εξωτερικού Κέλυφους και Θέση σε Δοκιμαστική Λειτουργία. 

(6) Ποιοτικός Έλεγχος και Συσκευασία. 

 
 

• Εγγυήσεις 
 
Η εταιρία δεν έχει παραχωρήσει εγγυήσεις οποιασδήποτε μορφής που να την 
δεσμεύουν πέραν των εγγυήσεων για την καλή λειτουργία των προϊόντων της.. 
 
 
 
 
Εξαγωγική Δραστηριότητα 
 

Η Βιοσώλ ξεκίνησε το 1993 τη δραστηριοποίησή της στις αγορές της 
Μέσης Ανατολής (κεντρικές κλιματιστικές μονάδες) και στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης (προϊόντα θέρμανσης).  Η Βιοσώλ έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον 
τομέα των εξαγωγών, όπου υπάρχουν ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές, κυρίως στα 
προϊόντα EUROPANEL (σώματα καλοριφέρ) και κλιματισμού. 
 
 

Η Βιοσώλ μπορεί να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα από τη διείσδυσή 
της στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.  Στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, όπου απευθύνεται η εταιρία, οι προοπτικές είναι ευοίωνες, 
δεδομένου ότι οι βιομηχανίες προϊόντων χαλυβουργίας των χωρών αυτών δεν 
ειδικεύονται στην παραγωγή των προϊόντων της Βιοσώλ.  Το εξαγωγικό 
ενδιαφέρον της Βιοσώλ ανά γεωγραφική περιοχή και προϊόντα εστιάζεται ως 
ακολούθως : 
 
 

✓ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Κλιματιστικά 
✓ ΕΥΡΩΠΗ Προϊόντα Θέρμανσης 
✓ ΚΥΠΡΟΣ Προϊόντα Θέρμανσης  
✓ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Κλιματιστικά 
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Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Δραστηριότητα  - Γεωγραφική Ανάλυση. 

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

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(ποσά σε χιλ. €)* 2002 2003 2004 

Α. Πωλήσεις 
Εσωτερικού 

Ποσό % Ποσό % Ποσό % 

Βιομηχανική 
Δραστηριότητα 

            

Θερμαντικά Σώματα 1.934 28,5% 2.235 27,1% 2.517 27,9% 

Κλιματισμός 905 13,3% 1.462 17,7% 1.707 19,0% 

Θέρμανση 504 7,4% 491 6,0% 559 6,2% 

Νεροχύτες 145 2,1% 128 1,6% 23 0,3% 

Σκαλωσιές   0,0% 10 0,1% 9 0,1% 

Σύνολα Βιομηχανικής 
Δραστηριότητας 

3.488 51,3% 4.326 52,5% 4.815 53,5% 

Εμπορική 
Δραστηριότητα 

            

Θερμαντικά Σώματα 126 1,9% 179 2,2% 203 2,3% 

Κλιματισμός 404 5,9% 466 5,7% 222 2,5% 

Θέρμανση 2.435 35,8% 2.919 35,4% 3.232 35,9% 

Διάφορα  78 1,2% 228 2,8% 167 1,9% 

Σύνολα Εμπορικής 
Δραστηριότητας 

3.042 44,8% 3.792 46,0% 3.824 42,5% 

Παροχή Υπηρεσιών             

Γενικό Σύνολο 
Εσωτερικού  

6.530 96,1% 8.118 98,5% 8.639 95,9% 

Β. Πωλήσεις 
Εξωτερικού 

            

Βιομηχανική 
Δραστηριότητα 

            

Θερμαντικά Σώματα 149 2,2% 95 1,2% 119 1,3% 

Κλιματισμός 89 1,3% 24 0,3% 248 2,8% 

Νεροχύτες 25 0,4%   0,0%   0,0% 

Σύνολα Βιομηχανικής 
Δραστηριότητας 

263 3,9% 119 1,4% 367 4,1% 

Εμπορική 
Δραστηριότητα 

            

Θερμαντικά Σώματα 1 0,0%   0,0%   0,0% 

Θέρμανση - 0,0%   0,0%   0,0% 

Κλιματισμός - 0,0% 1 0,0%   0,0% 

Σύνολα Εμπορικής 
Δραστηριότητας 

1 0,0% 1 0,0%   0,0% 

Γενικό Σύνολο 
Εξωτερικού 

264 3,9% 120 1,5% 367 4,1% 

Σύνολο Κύκλου 
Εργασιών  

6.794 100,0% 8.238 100,0% 9.006 100,0% 

 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Τομείς Δραστηριότητας 
 
H Βιοσώλ δραστηριοποιείται με ευρεία γκάμα από υπηρεσίες και προϊόντα που 
απευθύνονται στην ευρύτερη αγορά των υλικών οικοδομής και στους 
κατασκευαστές.  Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείται σε 2 κλάδους, τη 
Θέρμανση, τον Κλιματισμό. 
 
 
Τα προϊόντα που κατασκευάζονται ή διακινούνται από τη Βιοσώλ, ανά κλάδο 
δραστηριότητας, είτε παραγόμενα είτε εμπορευόμενα, παρουσιάζονται στη 
συνέχεια : 
 
 
Είδη Θέρμανσης 
 

Προιόντα: 

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

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

 

Εμπορεύματα : 

• Χαλύβδινοι λέβητες και αυτόνομες μονάδες θέρμανσης. 

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

• Καυστήρες κεντρικής θέρμανσης OERTLI  

• Χυτοσίδηροι λέβητες OERTLI 

• Θερμαντήρες ζεστού νερού OERTLI (boilers)  

• Χυτοσίδηροι Λέβητες και Καυστήρες De Dietrich 

• Επίτοιχοι λέβητες αερίου De Dietrich 

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

• Χαλκοσωλήνες  και  εξαρτήματα  Χαλκού 

• Πλαστικοί σωλήνες θέρμανσης 

 

Είδη Κλιματισμού 
 

Προϊόντα: 

• Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες. 
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• Μονάδες αερισμού και ανάκτησης θερμότητας 

• Fan Coils για κεντρικά συστήματα κλιματισμού. 

• Πύργοι ψύξεως. 

• Αξονικά αερόθερμα. 

• Ηχομονωτές 

• Εναλλάκτες θερμότητας 

 

Εμπορεύματα  : 

• Κλιματιστικά ημικεντρικά συστήματα TRANE & DAIKIN 

• Ψύκτες και ημικεντρικά συστήματα TRANE 

• Ανεμιστήρες βιομηχανικού τύπου. 

• Προϊόντα ύγρανσης. 

• Κλιματιστικά τύπου Split. 
 

 
 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
Η κατανομή των πωλήσεων της εταιρίας αναλυτικά κατά την τελευταία τριετία 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΑΝΑ ΣΤΑΚΟΔ-03 

(ποσά σε χιλ.€)* 2004 2003 2002 

282.2  Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 3.196 2.822 2.587 

287.9  Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων 31 128 154 

292.3  Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης 1.955 1.496 876 

515.4  Εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικού και θερμαντικού κλιματισμού και συναφών 
ειδών 3.824 3.793 

 
3.177 

ΣΥΝΟΛΑ 9.006 8.239 6.794 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 

 
Ο κύκλος εργασιών της Βιοσώλ, στηρίζεται στη θέρμανση, όπου οι συνδυασμένες 
πωλήσεις Runtal και Panel αγγίζουν το 30% του ετησίου κύκλου εργασιών.  
Παρατηρείται, επίσης, πολυδιάσπαση των πωλήσεων χωρίς κάποιο μεμονωμένο 
προϊόν ή κατηγορία προϊόντος να έχει ειδικό βάρος μεγαλύτερο από 10%. 
 
Τα σημαντικότερα προϊόντα της εταιρίας είναι: 
 
α) Θερμαντικά Σώματα 
Η Εταιρία παράγει δύο τύπους Θερμαντικών Σωμάτων: 
i) Panels, με ποσοστό συμμετοχής στο συνολικό κόστος εργασιών της Εταιρίας 

20% (που περιλαμβάνει προϊόντα κι εμπορεύματα) και  
ii) Runtal, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% των πωλήσεων.  
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β) Προϊόντα Κλιματισμού  
Παράγονται Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες, Πύργοι Ψύξεως κ.λ.π με ποσοστό 
συμμετοχής στις πωλήσεις 15%.  
 
Το Europanel, είναι από τα δημοφιλέστερα καλοριφέρ τύπου Panel που 
κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά. 
 
Τα Panels είναι τα σύγχρονα σώματα καλοριφέρ που έχουν αντικαταστήσει τα 
παραδοσιακά σώματα με φέτες σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές και εκτιμάται ότι τα 
επόμενα έτη η υποκατάσταση αυτή θα ολοκληρωθεί και στην Ελλάδα. 
 
Το Panel είναι προϊόν σε φάση επέκτασης.  Ο προβλεπόμενος ρυθμός ανόδου 
πωλήσεων σε όγκο την επόμενη πενταετία θα υποβοηθείται από την κατάκτηση 
νέων μεριδίων αγοράς εις βάρος των παραδοσιακών καλοριφέρ σε φέτες.  Το 
επίπεδο, δηλαδή, των 400.000 τεμαχίων που διατίθενται στην αγορά σήμερα, 
προβλέπεται να ανέλθει (και ξεπεράσει) τις 600.000 στο τέλος της πενταετίας. 
 
Η Βιοσώλ δεν ασχολείται καθόλου με την παραγωγή παλαιού τύπου σωμάτων με 
φέτες, που η εταιρία εκτιμά ότι, θα εκλείψουν μέσα στην τρέχουσα δεκαετία και 
έτσι θα αυξηθεί η αγορά των Panels αντίστοιχα.  Συνεπώς, η στρατηγική 
τοποθέτηση στο προϊόν, με δεδομένη την υποχώρηση των παραδοσιακών 
σωμάτων, είναι πλεονεκτική. 
Το άλλο σώμα καλοριφέρ της εταιρίας, το Runtal, κατασκευάζεται στην Ελλάδα 
από τη Βιοσώλ, σε συνεργασία με την Ελβετική πολυεθνική εταιρία ZEHNDER.  
Η Βιοσώλ κατασκευάζει και σώματα για την Ισπανική αγορά που διανέμονται από 
την ZEHNDER Ισπανίας. 
 
Το Runtal είναι ένα σώμα καλοριφέρ που κατασκευάζεται επί παραγγελία σε 
δεκάδες τύπους και χιλιάδες διαστάσεις και παραδίδεται βαμμένο σε εκατοντάδες 
διαφορετικά χρώματα.  Το προϊόν απευθύνεται σε κατασκευές με υψηλές 
ποιοτικές και αισθητικές απαιτήσεις.  Είναι καλοριφέρ που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στις διαστάσεις, μεγάλες 
απαιτήσεις αντοχής και γενικά όπου χρειάζεται κάτι ξεχωριστό και ιδιαίτερα 
όμορφο, γι’ αυτό άλλωστε η παλαιότερη διαφήμιση της εταιρίας το παρουσίαζε ως 
θερμό σώμα με τέλειες αναλογίες. 
 
 
Εκτός από τα καλοριφέρ, πολύ σημαντική είναι και η δραστηριότητα της εταιρίας 
σε συστήματα κεντρικού κλιματισμού, όπου υπάρχουν 2 μόνο Ελληνικές εταιρίες 
με ανάλογο φάσμα προϊόντων και κάθε μεγάλο κτιριακό έργο προμηθεύεται 
συστήματα κεντρικού κλιματισμού από μία από αυτές. 
 

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 
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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 Δ.Ν. Σβορώνος, η εταιρία 
«Ήφαιστος Α.Ε.» και η εταιρία «Ένωση Α.Ε.», έκαστος των οποίων είναι μέτοχος 
της Εταιρίας, παραχωρούν στην Trane το δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές της 
Εταιρίας ως ακολούθως: σε περίπτωση που ένας εξ αυτών των μετόχων 
αποφασίσει να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, θα 
υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την Trane, παρέχοντας τους όρους, το τίμημα 
καθώς και την ταυτότητα του υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου αγοραστή.  Εάν η 
Trane επιλέξει να αγοράσει τις μετοχές αυτές υπό τους ως άνω όρους, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον μέτοχο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία που έλαβε την ειδοποίησή του.  Εάν παρέλθει άπρακτη η ως 
άνω προθεσμία, θα θεωρείται ότι η Trane επέλεξε να μην ασκήσει το εν λόγω 
δικαίωμά της. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε πέντε (5) έτη. 
 
 
ΔΙΚΤΥΟ  ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Δίκτυο Πωλήσεων 
 
Για την προώθηση των πωλήσεών της, η εταιρία διαθέτει δύο οργανωμένα 
καταστήματα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και ένα ευρύ δίκτυο 
αντιπροσώπων και πωλητών, οι οποίοι καλύπτουν όλη τη χώρα.  Ο αριθμός των 
πελατών της Βιοσώλ υπερβαίνει τους 2.000. 
Στο εξωτερικό η εταιρία διαθέτει σημαντικά σημεία στήριξης, με αντιπροσώπους 
στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ρουμανία, καθώς επίσης και στις χώρες της Εγγύς 
και Μέσης Ανατολής και κυρίως στον Λίβανο. 
 
 
Προώθηση και Πελατεία 
 
Η οργάνωση του τμήματος πωλήσεων αντανακλά τα εξής στοιχεία 
πολυπλοκότητας των προϊόντων : 
 
 

• Θέρμανση - Κλιματισμός 
 
Το κύριο δίκτυο διάθεσης της εταιρίας αφορά σε αυτά τα προϊόντα.  Οι πωλήσεις 
γίνονται κυρίως με 3 τρόπους : 
 
i)  Κατευθείαν σε ιδιώτες, 
ii)  σε κατασκευαστές 
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iii) στο δίκτυο των συνεργαζόμενων καταστημάτων. 
 
Η οργάνωση, κατ’ επέκταση, του τμήματος των πωλήσεων αντανακλά αυτή την 
πολυπλοκότητα. 
 
Η πολιτική αυτή των αντιπροσώπων αποτελεί ένα λογικό τρόπο προώθησης 
τεχνικών πωλήσεων και επιτρέπει στην εταιρία την υποστήριξη και των πιο 
αδύνατων προϊόντων της, στα πλαίσια μίας ευρύτερης συνεργασίας.  Είναι 
προφανές ότι μία εταιρία μικρή με τόσο ευρύ φάσμα προϊόντων δεν μπορεί παρά 
να αντιμετωπίζει δυσοικονομίες κλίμακας σε κάποια παραγόμενα προϊόντα.  Η 
σύνθεση αυτών των προϊόντων σε μία ενιαία γραμμή, σε συνδυασμό και με 
συμπληρωματικά εμπορεύματα, δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που 
επιτρέπει την αντιμετώπιση των εισαγωγέων και των ειδικευμένων 
κατασκευαστών.  Ο τρόπος αυτός προώθησης του προϊόντος ταιριάζει με την 
«upscale» γενική εικόνα των προϊόντων. Τελευταία η εταιρία έχει υιοθετήσει την 
πολιτική του εμπλουτισμού της γραμμής των προϊόντων με πολλά εμπορευόμενα 
είδη έτσι ώστε να καλύπτεται το μέγιστο μέρος των αναγκών που έχουν οι πελάτες 
μας. 
 
Η εταιρία έχει 2.000 πελάτες περίπου.  Η εταιρία δεν εξαρτάται σημαντικά από 
κανένα εκ των μόνιμων πελατών της, καθώς κανένας δεν παρουσιάζει τζίρο άνω 
του 10% του συνόλου, ώστε η απώλεια του να είναι δυσαναπλήρωτη για την 
εταιρία.  Μεταξύ των πελατών συμπεριλαμβάνονται και σημαντικοί κατασκευαστές 
που μπορεί σε μελλοντική χρονική περίοδο να συμμετέχουν σημαντικά στις 
πωλήσεις της εταιρίας, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη σημαντικά έργα. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι πελάτες της Εταιρίας με 
βάση τον κύκλο εργασιών τους, για την χρήση 2004: 
 

• TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

• ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΜ 

• Ν.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – INTERSOLAR ABETE 

• ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 

• KINGS FOOD 

• ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ Δ-Λ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 

• ΝΤΑΛΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

• ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

• RUNTAL RADIADORES 

• ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

• THERMOSTAHL A.E.B.E. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Οι στρατηγικές συνεργασίες της Βιοσώλ με μεγάλες εταιρίες από όλο τον κόσμο 
της δίνουν τη δυνατότητα να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των εξελίξεων, 
βελτιώνοντας και ανανεώνοντας συνεχώς τα προϊόντα της. 
 
Στους τομείς που δραστηριοποιείται η Βιοσώλ έχει αναπτύξει τις ακόλουθες 
συνεργασίες, όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα 

 
 
4.2. 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ   
 RUNTAL-ZEHNDER (Ελβετία) (1) Διακοσμητικά Σώματα 

 SCHALCH (Ελβετία) (2) Ειδικές μηχανές 

 OERTLI THERMIC (Γαλλία) (3) Καυστήρες & χυτοσίδηροι λέβητες 

 AXAIR (4) Υγραντήρες 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ   

 CBI (Ιταλία)  (5) Ανεμιστήρες 

   

 

 

(1) συμφωνία άδειας κατασκευής προϊόντος, αορίστου χρόνου, ανανεούμενη ανά 

τριετία. 

(2) τεχνική συνεργασία , αορίστου χρόνου 

(3) συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα, αορίστου χρόνου 

(4) εμπορική συνεργασία, αορίστου χρόνου 

(5) εμπορική συνεργασία, αορίστου χρόνου 

 

Όλες οι ανωτέρω συνεργασίες λειτουργούν παγίως και δεν προβλέπεται να 
δημιουργηθεί σημαντική αλλαγή που να επηρεάζει την τύχη της εταιρίας. 
 
Η Βιοσώλ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τις εταιρίες Oertli και Zehnder. 
 
 
Η Zehnder είναι πολυεθνική εταιρία με έδρα την Ελβετία και κυριαρχεί στον τομέα 
των ειδικών και διακοσμητικών σωμάτων καλοριφέρ στην Ευρώπη.  Κύριες 
αγορές της είναι η Γερμανία, η Ελβετία και η Γαλλία.  Η παρουσία της στις άλλες 
μικρότερες Ευρωπαϊκές αγορές εξασφαλίζεται με ένα δίκτυο εταιριών που 
κατασκευάζουν προϊόντα με ειδικές άδειες ή με μικρότερες θυγατρικές εταιρίες.  Η 
Βιοσώλ κατασκευάζει το καλοριφέρ Runtal της Zehnder, με βάση ειδική συμφωνία 
(licence agreement) και επίσης είναι και αντιπρόσωπος για όλα τα υπόλοιπα 
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προϊόντα της Zehnder.  Η σχέση της Βιοσώλ με την Zehnder διαρκεί ήδη πάνω 
από 30 έτη. 
 
Η συνεργασία έχει επεκταθεί, αφενός, στην κατασκευή σωμάτων καλοριφέρ τύπου 
Runtal, που πωλούνται στην Ισπανική αγορά, μέσω της θυγατρικής εταιρίας της 
Zehnder στην Ισπανία και, αφετέρου, στην εισαγωγή και εμπορία - με την μορφή 
αποκλειστικού αντιπροσώπου διανομέως - των σωμάτων καλοριφέρ λουτρού 
τύπου radia. 
 
Η Βιοσώλ διατηρεί από ετών σύμβαση με την εταιρία Runtal - και στη συνέχεια με 
την καθολική της διάδοχο Zehnder - για την παραγωγή των θερμαντικών 
σωμάτων τύπου Runtal εφαρμόζοντας τις τεχνικές μεθόδους της Ελβετικής 
εταιρίας.  Οι σχέσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν για τελευταία φορά με το από 
1.3.1997 συμφωνητικό (CONTRAT DE LICENCE ET DE FRANHISING) το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ.  Την 1.1.1997 προσετέθη τροποποίηση (Avenant 3) του 
άρθρου 22 που καθόριζε την περιοχή για την οποία διατηρούσε η Βιοσώλ 
δικαιώματα διάθεσης των προϊόντων και από τότε προσετέθη το δικαίωμα 
εξαγωγής των σωμάτων Runtal παραγωγής Βιοσώλ στην Ισπανία προς την 
εταιρία Zehnder Radiatores.  Οι πωλήσεις της Βιοσώλ προς την Zehnder 
Radiatores κατά το 2003 ήταν € 94.500 και το 2004 ήταν 120.000€. 

Η Βιοσώλ, κατά τη χρήση 2003, και η American Standard Europe (ενεργώντας για 
λογαριασμό της συνδεδεμένης προς αυτήν εταιρίας  κλιματισμού TRANE) 
συνυπέγραψαν συμφωνία κατασκευής προϊόντων (ΟΕΜ) και αποκλειστικής 
διανομής των. Η συμφωνία προβλέπει την κατασκευή Κεντρικών Κλιματιστικών 
Μονάδων από τη Βιοσώλ και την διανομή τους σε χώρες της Ευρώπης από την 
TRANE.  

Η συμφωνία αυτή οδηγεί σε περαιτέρω ποιοτική εξέλιξη των προϊόντων 
κλιματισμού της ΒΙΟΣΩΛ καθώς και στην οργανωτική, τεχνολογική και οικονομική 
αναβάθμιση της εταιρίας.  
Η επιλογή της εταιρίας μας την τιμά και δικαιώνει τη μακρόχρονη προσπάθεια της 
για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με συνέπεια, τεχνογνωσία και αξιοπιστία.  
Η συμφωνία αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Βιομηχανική 
Παραγωγή από μια μεγάλη πολυεθνική εταιρία.  
 
Η Oertli είναι εταιρία με βάση τη Γαλλία και την Ελβετία και κατασκευάζει 
καυστήρες, ενώ η Βιοσώλ είναι, από δεκαετιών, ο αντιπρόσωπός της στην 
Ελλάδα.  Πρόσφατα η Βιοσώλ αντιπροσωπεύει και του λέβητες  Oertli.  Η εταιρία 
είναι συνδεδεμένη με τον Γαλλικό όμιλο De Diedtrich Thermique. 
 
Από τριακονταετίας και πλέον η Βιοσώλ διαθέτει στην Ελληνική αγορά 
αποκλειστικά τα προϊόντα (καυστήρες, λέβητες, ανταλλακτικά) του οίκου OERTLI 
Ελβετίας.  Η σχέση αυτή συνεχίζεται αρμονικά και βασίζεται στη μακρόχρονη 
συνεργασία και αλληλοεκτίμηση.   
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 
 
Σύμβαση μεταξύ Εταιρίας και της American Standard Europe BVBA (Trane) 
 
Με την από 17.7.2003 σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και της American Standard 
Europe BVBA (Trane), η Εταιρία ανέλαβε την κατασκευή κεντρικών κλιματιστικών 
μονάδων, την αποκλειστική διάθεση, προώθηση και διανομή των οποίων για την 
Ελλάδα, Ρουμανία και Κύπρο ανέλαβε η Trane. Η Εταιρία συμφώνησε να μην 
δραστηριοποιηθεί στις περιοχές αυτές για τα εν λόγω προϊόντα αλλά και να μη 
διαθέσει το προϊόν αυτό σε τρίτους, είτε για τη διάθεσή τους στις προαναφερθείσες 
χώρες είτε και σε άλλες χώρες.  Το τίμημα της εν λόγω πώλησης συμφωνήθηκε με 
βάση κατάλογο τιμών που προσαρτήθηκε ως παράρτημα στην ως άνω σύμβαση. 
Η δε καταβολή του τιμήματος συμφωνήθηκε τμηματική. Η Trane δεν δεσμεύεται 
για το τίμημα της περαιτέρω διάθεσης των προϊόντων αυτών. Συμφωνήθηκε 
επίσης ότι έκαστο συμβαλλόμενο μέρος θα έχει πρόσβαση στα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας του αντισυμβαλλομένου τους χωρίς την υποχρέωση 
καταβολής δικαιωμάτων (royalties). H Εταιρία συμφώνησε επίσης να συνάψει 
ασφαλιστική σύμβαση για την κάλυψη γενικής ευθύνης της για ποσό όχι μικρότερο 
των € 5.000.000 ετησίως όπως επίσης και για την κάλυψη τυχόν ευθύνης που 
ενδέχεται να προκύψει από προϊόντα της για ποσό όχι μικρότερο των € 2.500.000.  
 
Σύμφωνα με την σύμβαση, οι κ.κ. Α. Σβορώνος και Δ.Ν. Σβορώνος, η εταιρία 
«Ήφαιστος Α.Ε.» και η εταιρία «Ένωση Α.Ε.», έκαστος των οποίων είναι μέτοχος 
της Εταιρίας, παραχωρούν στην Trane το δικαίωμα προτίμησης για τις μετοχές της 
Εταιρίας ως ακολούθως: σε περίπτωση που ένας εξ αυτών των μετόχων 
αποφασίσει να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, θα 
υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την Trane, παρέχοντας τους όρους, το τίμημα 
καθώς και την ταυτότητα του υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου αγοραστή.  Εάν η 
Trane επιλέξει να αγοράσει τις μετοχές αυτές υπό τους ως άνω όρους, 
υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον μέτοχο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την ημερομηνία που έλαβε την ειδοποίησή του.  Εάν παρέλθει άπρακτη η ως 
άνω προθεσμία, θα θεωρείται ότι η Trane επέλεξε να μην ασκήσει το εν λόγω 
δικαίωμά της. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε πέντε (5) έτη. 

 
 
 

Σύμβαση αντιπροσώπευσης  
 
Η Εταιρία έχει υπογράψει την εξής σύμβαση αντιπροσώπευσης: 
 
Με την από 1 Ιανουαρίου 2002 σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του κ. 
Κωνσταντίνου Μπλέκου, η Εταιρία ανέλαβε την υποχρέωση να πωλεί, στους 
νομούς Λάρισας, Τρικάλων και όπου αλλού συμφωνηθεί, τα προϊόντα που 
κατασκευάζει ή εμπορεύεται μέσω του κ. Κ. Μπλέκου απευθείας στους πελάτες 
του, αμείβοντάς τον με προμήθεια.  Ο δε κ. Κ. Μπλέκος ανέλαβε την υποχρέωση 
να εξασφαλίσει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων της Εταιρίας στην περιοχή 
της Θεσσαλίας αλλά και να εμπορεύεται, διακινεί και προωθεί και προϊόντα από 
άλλους προμηθευτές ανταγωνιστικά και μη με τα εμπορευόμενα προϊόντα από την 
Εταιρία.  
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Η ισχύς της σύμβασης ορίστηκε έως τις 31.12.02 με αυτόματη ανανέωση για τα 
επόμενα έτη εφόσον οι πελάτες του κ. Κ. Μπλέκου είναι συνεπείς στις οικονομικές 
συναλλαγές τους και η Εταιρία είναι συνεπής έναντι αυτών. 
 
 
 
Σύμβαση παραχώρησης αδείας και franchising 
 
Με την από 1.3.1977 σύμβαση  της Εταιρίας με την εταιρία «RUNTAL HOLDING 
COMPANY S.A.» (καθολικής διαδόχου της εταιρίας ZEHNDER RADIATORS S.A.) 
συμφωνήθηκε η παραχώρηση δικαιώματος στην Εταιρία για την αποκλειστική 
κατασκευή και πώληση σωμάτων καλοριφέρ και μονάδων ψύξης (“dispositifs de 
chauffage et de refroidissement”) από την τελευταία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.  
Η Εταιρία επίσης απέκτησε με τη σύμβαση αυτή μη αποκλειστικό δικαίωμα 
εξαγωγής των σωμάτων και μονάδων αυτών σε Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία, 
Τουρκία, Μέση Ανατολή, το οποίο όμως θα εξαλείφεται στην περίπτωση που η 
RUNTAL δραστηριοποιηθεί στις χώρες αυτές. Επιπλέον συμφωνήθηκε η τεχνική 
συνεργασία μεταξύ των εταιρειών στα πλαίσια της οποίας η Εταιρία θα ελάμβανε 
βιομηχανικά σχέδια και τεχνικά δεδομένα από την RUNTAL. Παράλληλα 
συμφωνήθηκε ότι εφόσον  εξελισσόντουσαν από τεχνικής απόψεως τα σώματα 
καλοριφέρ και οι μονάδες ψύξης, η Εταιρία θα είχε δικαίωμα προτίμησης για την 
κατασκευή και πώλησή τους εντός της Ελλάδας και της Κύπρου, κατόπιν 
τροποποίησης της σύμβασης αυτής και ενδεχόμενης αύξησης των δικαιωμάτων 
(royalties).   
 
Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίσθηκε σε 3 χρόνια, με δυνατότητα σιωπηρής 
ανανέωσης για ένα έτος εφόσον δεν έχει καταγγελθεί τουλάχιστον έξι μήνες πριν 
από τη λήξη της. 
 
Με την από 1.1.1997 τροποποίηση της ως άνω σύμβασης συμφωνήθηκε το 
δικαίωμα εξαγωγής των προϊόντων RUNTAL από την Εταιρία στην εταιρία 
Zehnder Radiadores S.A.  Με την από 2.7.1997 επιστολή της τελευταίας προς την 
Εταιρία καθορίστηκαν τα μοντέλα, οι διαστάσεις, η ποσότητα και το τίμημα.   
 
 
 
Σύμβαση με ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ  
 
Με την από 27.12.2000 σύμβαση της Εταιρίας με την εταιρία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΑΒΕΕΜ»  συμφωνήθηκε η ανάπτυξη από την ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ της αλυσίδας 
πωλήσεως ειδών θερμάνσεως, κλιματισμού, αερίου, υδραυλικών και συναφών 
οικοδομικών υλικών με το σύστημα franchising που σχεδίασε η Εταιρία.  Μεταξύ 
άλλων, συμφωνήθηκε ότι η ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ θα διαθέτει επί ίσοις όροις κατά 
προτεραιότητα τα προϊόντα που θα προμηθεύεται εκάστοτε από την Εταιρία, ότι 
θα καταβάλει προσπάθεια να μην ενεργεί πωλήσεις προς τους πελάτες της 
Εταιρίας και ότι θα δύναται να εμπορεύεται και άλλα προϊόντα επιπλέον αυτών 
που δραστηριοποιείται η Εταιρία αλλά εάν αυτά είναι ανταγωνιστικά, μόνον 
εφόσον θεωρούνται απαραίτητα για τη συμπλήρωση του πακέτου των 
προσφερόμενων προϊόντων της. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι στο εκάστοτε διοικητικό 
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συμβούλιο της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, θα συμμετέχει τουλάχιστον ένα μέλος που θα 
υποδεικνύεται από την Εταιρία, ενώ συμφωνήθηκε ότι σε αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ, η Εταιρία θα μπορεί να συμμετάσχει κατά 
ποσοστό 40% με μετρητά.  Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι δέκα έτη, τα 
μέρη μπορούν ωστόσο να παρατείνουν την ισχύ της με συμφωνία για 5 έτη κάθε 
φορά.  
 
Σημειώνεται ότι η ΗΦΑΙΣΤΟΣ είναι ο δικαιοδόχος (franchisor).  
 
Μέχρι σήμερα η εταιρία Ήφαιστος προμηθεύει την Εταιρία με προϊόντα της 
εταιρίας DeDietrich ως επίσης και με διαιρούμενες κλιματιστκές μονάδες (split 
units) τύπου Aiko.  
 
Σύμφωνα με την έκθεση του νομικού ελέγχου, η ανωτέρω σύμβαση εγκρίθηκε με 
την 20/12/2000 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 
23α του ΚΝ 2190/1920. 
 

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

Η Βιοσώλ χρησιμοποιεί τα εξής σήματα : 

 

• Runtal για τα θερμαντικά σώματα τύπου Runtal 

• Europanel για τα θερμαντικά σώματα Panel 

• Elinox για τους λέβητες 

• Neovent για προϊόντα κλιματισμού 
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ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

 

 
 

Γήπεδα - Οικόπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις 

Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια ενός οικοπέδου 64.000 τ.μ. στο Βόλο (Διμηνιό 
Μαγνησίας), με δύο κτίρια εργοστασίου, όπου ασκείται το κύριο μέρος της 
παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας και τα οποία καλύπτουν : 
 
➢ Το κτίριο Α’ 9.600 τ.μ., Βιομηχανοστασίου, το οποίο κατασκευάστηκε με την 

υπ’ αριθμ.1182/20-9-74 αδείας, 1011,36 τ.μ. γραφείων και εκθέσεων, τα οποία 
κατασκευάστηκαν με την υπ’ αριθμ. 1226/22-8-75 αδείας και Βιομηχανοστάσιο 
– Αποθήκες 75 τ.μ. που κατασκευάστηκε με τη  υπ’ αριθμ. 536/29-4-76 άδεια.    

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

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

 
Τα ανωτέρω ακίνητα βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου και παρέχει δυνατότητες 
μελλοντικής ανάπτυξης με ανάλογη χρήση των διαφόρων ωφελημάτων (κίνητρα) 
που προβλέπονται για τις εγκατεστημένες στην ΒΙΠΕ εταιρίες 
 
 

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ακίνητα Οικόπεδο  
(τ.μ.) 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις 
(τ.μ.) 

  Εργοστάσια Γραφεία-Εκθέσεις 

ΒΟΛΟΣ 64.000 Α’ :  9.600,00 Α’ :  1.011,36 

  Β’ :  5.286,87  

ΣΥΝΟΛΟ 64.000           14.886,87             1.011,36 

 
 

Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίσταται προσημείωση υποθήκης ύψους 
1.920.000€ υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων κατά 
την 31.12.04 ανερχόταν σε 1.540.725,20 €. 
 
Η αναπόσβεστη Λογιστική αξία των ανωτέρω ακινήτων ανέρχεται σήμερα σε  
4.424.958,09€. 
 
Η εταιρία έχει σημαντικές δυνατότητες επέκτασης στο ακίνητό της στο Βόλο, το 
οποίο βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δόμησης. 
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Κατωτέρω παρατίθεται αναλυτική παρουσίαση των λογαριασμών «Γήπεδα - 
Οικόπεδα» και «Κτίρια και Τεχνικά έργα» της Εταιρίας κατά την 31.12.2004. 
 

ΚΤΙΡΙΑ & ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ποσά σε χιλ. €)* 

Περιγραφή ακινήτου Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία 

Γήπεδα – Οικόπεδα    

Οικόπεδο Βόλου 2.301   2.301 

Σύνολο Γηπέδων-Οικοπέδων 2.301  2.301 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων    

Βιομηχανοστάσιο Βόλου 4.720 3.070 1.650 

Τεχνικές εγκαταστάσεις    

Βιομηχανοστασίου Βόλου 700 292 408 

Σύνολο Κτιρίων- Εγκαταστ.κτιρίων 5.420 3.362 2.058 

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 125 60 65 

Σύνολο Κτιρίων & Τεχν. Έργων 5.545 3.422 2.123 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 
 

Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας κατά την περίοδο 2002 - 
2004, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, εμφανίζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002 – 2004*  (1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ 
(ποσά σε χιλ. €)* 

Αξία 
Κτήσεως 
31.12.01 

Προσθήκες 
Αναπρ\γες 
 (Μειώσεις) 

1.1.02-
31.12.04 

Αξία 
Κτήσεως 
31.12.04 

Αποσβ. 
μέχρι 

31.12.01 

Αποσβ. 
1.1.02-

31.12.04 

Συνολική 
Αποσβ. 

Αξία 
31.12.04 

Αναπό- 
σβεστη 

Αξία 
31.12.04 

Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ        

Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 381 (92) 289 92 2 94 195 

Σύνολο 381 (92) 289 92 2 94 195 

Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ        

Γήπεδα-Oικόπεδα 1.587 714 2.301 - - - 2.301 

Κτίρια και τεχνικά έργα 4.341 1.204 5.545 3.036 368 3.422 2.123 

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις και λοιπός 
τεχνικός εξοπλισμός 

5.627 65 5.692 1.842 1.278 3.120 2.572 

Μεταφορικά μέσα 20 (19) 1 6 (5) 1 - 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 254 149 403 135 75 210 193 

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές 

 2 2 - - - - 

Σύνολο 11.829 2.115 13.944 5.019 1.734 6.753 7.191 

Γενικό Σύνολο 12.210 2.023 14.233 5.111 1.735 6.847 7.386 

Σημειώσεις: 
* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
1. Στην χρήση 2002 πραγματοποιήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002, αναπροσαρμογή της 

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

2. Με βάση τις διατάξεις του Ν2065/1992, στην παρούσα χρήση αναπροσαρμόστηκε η αξία των γηπέδων και προέκυψε 
υπεραξία ύψους 714.223,26€, η οποία μεταφέρθηκε σε μείωση των σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, 
ενώ για τα κτίρια δεν υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση αναπροσαρμογής. 
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4.1.4.  Σημειώνουμε ότι οι ανωτέρω πληροφορίες του Κεφαλαίου 4, δεν έχουν 
μεταβληθεί μέχρι σήμερα συνεπεία σημαντικών τινών γεγονότων. 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας είναι ασφαλισμένα όπως 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 
 

AΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ - ΚΛΟΠΗΣ από 1/1/2005 

ΒΙΟΣΩΛ  (σε χιλ.€)     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

    
Κτίρια Μηχανήματα Αποθέματα 

Ασφαλιστική   Βόλου Βόλου Βόλος 
 

Θεσ/νικη 
 

Νάξου 
 

Σύνολο 
Εταιρία Σύνολο 

Κτίριο 
Α Κτίριο Β Σύνολο Κτίριο Α 

Κτίριο 
Β Σύνολο Κτίριο Α 

Κτίριο 
Β 

Σύνολο 
Βόλου 

ΟΡΙΖΩΝ 5.400 1.250 550 1.800 1.800 200 2.000 300 600 900 150 400 1.450 

ΕΤΕ 300     300  300            

ALPHA 1.900 500  500 700  700   200 200   500 700 

                        

Σύνολα 7.600 1.750 550 2.300 2.800 200 3.000 300 800 1.100 150 900 2.150 

              

Τα κτίρια και τα μηχανήματα ασφαλίζονται για πυρκαγιά         

Τα αποθέματα ασφαλίζονται για κλοπή & πυρκαγιά           

Τα αποθέματα στην Νάξου ασφαλίζονται  και για φυσικές καταστροφές (πλημμύρα κλπ)       

 

4.2. Η εταιρία κατέχει από 50ετίας άδεια κατασκευής (License) από την Ελβετική 
Runtal S.A. δια την κατασκευή σωμάτων καλοριφέρ ειδικού τύπου. Καμία άλλη 
άδεια εκμετάλλευσης Βιομηχανική, Εμπορική ή Οικονομική σύμβαση, δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας ή μέθοδος κατασκευής δεν έχει θεμελιώδη σημασία για την 
δραστηριότητα της Εταιρίας.  

 
4.3. Την τελευταία 3ετία η εταιρία δεν πραγματοποίησε σημαντικές δαπάνες για 

έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων 
 
4.4 Δεν υπάρχουν ούτε προβλέπονται να εκδοθούν αποφάσεις διαιτησίας ή 

δικαστικών διαφορών οι οποίες δυνατόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
Οικονομική Κατάσταση της εταιρίας. 

 
4.5 Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ούτε προβλέπονται να πραγματοποιηθούν 

διακοπή δραστηριοτήτων ή άλλα γεγονότα που να επιφέρουν σημαντικές 
συνέπειες στην Οικονομική Κατάσταση της εταιρίας. 
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4.6 Το Μέσο Απασχολούμενο Προσωπικό τα τελευταία 3 χρόνια εξελίχθη ως εξής: 
 
 

Απασχόληση 2002 2003 2004 

Παραγωγή 69 63 63 

Γραφεία Υπαλλήλων 39 34 45 

Ανώτερο υπαλληλικό προσωπικό 8 5 7 

ΣΥΝΟΛΟ 116 102 115 

 
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

4.7. Τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρία πραγματοποίησε τις κατωτέρω Επενδύσεις 
Παγίων : 

 
 
 
Έτος 2002 

Το έτος αυτό πραγματοποιήθηκε: 
Α) Η επένδυση της εγκατάστασης Δικτύου Φυσικού Αερίου  ύψους 33.287  € 
Β) Κατασκευή δεξαμενής ασταριού βαφείων                          ύψους   7.950 € 
Γ)Κατασκευή ραφιών στο εργοστάσιο                                    ύψους 21.019  € 

Συνολικό ύψος επενδύσεων 62.256 € 
 
 
 

Έτος 2003 
Το έτος 2003 δεν πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις παγίων.   
 

 
 
Έτος 2004 
Ολοκληρώθηκε η αγορά και η εγκατάσταση του λογισμικού και του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού που αφορούσε την επένδυση του επιδοτούμενου 
προγράμματος Μέτρο 3.2 «Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός Πληροφοριακών 
Συστημάτων». Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του προγράμματος και βρισκόμαστε 
στο στάδιο της εκταμίευσης από το Ελληνικό Δημόσιο του ποσού της 
επιχορήγησης ύψους 100.000€. 
Κατωτέρω δίδεται ανάλυση της επένδυσης. 
 

α/α 

Κωδι
κός 

Επιλέ
ξιμης 
Ενέρ
γειας 

Κωδικός 
Κατηγορί

ας 
Δαπάνης 

Περιγραφή 
Εμπορική 
Ονομασία/ 

τύπος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσό
τητα 

Τιμή 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 1.1 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ERP ATLANTIS  ERP ATLANTIS TEM 1 88590 

2 1.1 1 COMPAQ SERVER MODEL 
PROLIANT ML350 G3, INTEL XEON 
2,4 GHZ, RAM 512 MB ECC DDR, 
2XHARDDISK 36,4 GB, COMPAQ  
ΚEYBOARD/MOUSE, CDROM 
DRIVE, CRT COLOR MONITOR 

COMPAQ 
SERVER 
PROLIANT ML 
350T 

TEM 1 2855 
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3 1.1 2 MS WINDOWS 2003 SERVER DSP 
VERSION (5CLIENT LICENSES) 

MS WINDOWS 
2003 

TEM 1 756 

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

MS WINDOWS 
2003 

TEM 5 112 

5 1.1 1 ZYLEX ISDN TERMINAL 
ADAPTER:OMNISET SERIAL 

ZYLEX 
ADAPTER 

TEM 4 204 

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

HP PRINT 
SERVER 

TEM 1 474 

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

COMPAQ 
SERVER (ISA 
SERVER) 

TEM 1 2200 

8 1.1 2 MS ISA SERVER 2000 OLP NL 
LICENSE 

MS ISA 
SERVER 

TEM 1 1896 

9 1.1 1 COMPAQ ETHERNET ADAPTER 
MODEL NC3123 

COMPAQ 
ETHERNET 
ADAPTER 

TEM 1 114 

10 1.1 3 KOΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SERVER 
KAI HARDWARE 

 ΤΕΜ 1 4000 

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

COMPAQ PC TEM 5 828 

12 1.1 1 COMPAQ MONITOR MDEL S55 CRT 
COLOR15’’ 

COMPAQ 
MONITOR 

TEM 5 164 

13 1.1 1 HP PLOTTER MODEL DESIGNJET 
500C 

HP PLOTTER TEM 1 2844 

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

HP MEMORY TEM 1 168 

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

HP GL CARD TEM 1 408 

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

ACER 
NOTEBOOK 

TEM 2 2316 

17 1.1 1 ACER FDD 1.44 MB EXTERNAL USB ACER FDD TEM 1 84 

18 1.10 2 AUTOCAD FULL VERSION AUTOCAD TEM 1 4300 

19 1.1 1 HP PRINTER, LASERJET N, PPM, 
1200X1200DPI 

HP PRINTER TEM 2 1970 

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

HP PRINTER TEM 2 180 

21 1.1 3 EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ERP ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 20 82.5 

22 1.1 4 ANAΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 30 90 

23 1,1 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 10 90 

24 1,1 4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 160 70 

25 1,1 4 ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 20 75 

26 1.1 4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 20 75 

27 1,1 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 20 67 

28 1,1 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ LIVE RUN ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 10 75 

29 1.1 3 EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΕRP ATLANTIS ΑΝΘ/ΩΡΕΣ 80 60 

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

TEM 40 250 



____________________________________________________________________________ 
 44 

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

ΜΗΝΑΣ 24 360 

32 1,1 8 ΣΥΝΔΕΣΗ IΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ 

HOL mpls vpn 
CONNECT 
METRO 
128KPBS 

ΤΕΜ 1 750 

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

HOL 
mpls_vdpnCON
NECT PORT 
LAN 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣ
ΗΣ 

4 100 

34 1,1 8 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

HOL 
mpls_vdpnCON
NECT PORT 
LAN 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣ
ΗΣ χ 
ΜΗΝΕΣ 

4Χ24 19 

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

Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

ΤΕΜ 1 20000 

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

Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

ΤΕΜ 1 10000 

37 1.1 4 Ανάπτυξη εφαρμογής 
αυτοματοποίησης  

Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

ΤΕΜ 1 20000 

38 1.1 3 Εγκατάσταση PROENGINEER Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

TEM 50 100 

39 1.1 3 Εκπαίδευση PROENGINEER Infocad, 
Proengineer 
Foundation 
Advantage 
Package 

TEM 50 100 

40 1.1 7 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 ΜΗΝΕΣ 15 720 

        

 
 
 
 
 
Επενδύσεις σε εξέλιξη 
 
Η Εταιρία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, η οποία έχει εγκριθεί,  στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας Μέτρο 2.5 «Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός 
Επιχειρήσεων» που αφορά την επιδότηση για την κάτωθι επένδυση.   
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Ημ/νία έναρξης: 10/09/2004 Ημ/νία  
ολοκλήρωσης  

15/07/2005 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

Α       Β          Γ             Δ ΑΝΩΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ  

 

  ΠΟΣΑ  ΣΕ ΕΥΡΩ 

Κατηγορία επένδυσης : α. Ποιότητας 215.796 (30%) 719.323 

(υποπεριπτώσεις xvii β.Εφοδιαστικής αλυσίδας               27499 (30%) 91.664 

xviii,xix,xx,xxi της 

περιπτ 

γ. Προστασία Περιβάλλοντος   

Α της Παρ 1 και περ δ. Καινοτομίας   

Στ του ν 2601/98, όπως ε. Οικολογικής  αποσυναρμολόγησης   

Τροποποιήθηκε με  στ. Παροχής Υπηρεσιών Ποιότητας 

(Εργαστήρια ποιότητας ) 

  

Το αρθρο 17 του ν 

2941/2001 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 

 

         243296 (30%) 810,987 

                                                                                                                                                                                            

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ   

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 765.987 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 45000 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ –ΕΡΓΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 810.987 

    

  ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Χρηματικό σχήμα: α. Ίδια Συμμετοχή : 567.690 70% 

    ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 567.690 70% 
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     ΕΚΤΑΚΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

  

Επωνυμία χρηματο- β. Χρηματοδότηση τράπεζας:   

δοτούσας τράπεζας γ. Επιχορήγηση: 243.296  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 810.987  

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ    

    

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 ΣΗΜΕΡΙΝΗ                                                       α)ΣΥΝΕΧΗΣ                                   Β) ΕΠΟΧΙΑΚΗ 

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ                                    α)ΣΥΝΕΧΗΣ                                   Β) ΕΠΟΧΙΑΚΗ 

 

 ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  

 ΣΗΜΕΡΙΝΗ                                                      1420 

 ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ                                    98 

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ                                  1518 

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ  

ΣΗΜΕΡΙΝΗ                                               europanels          25000/ετος  

 ΝΕΑ                                                            europanels          4000/ετος        

 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ                            europanels          29000/ετος 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Η «ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ» με στόχο την αξιοποίηση της  τεχνογνωσίας της 
επιχείρησης για την παραγωγή ανταγωνιστικών στη αγορά προϊόντων, τη 
βελτίωση της ποιότητας  (αντοχή, φινίρισμα, εμφάνιση κλπ) των παραγομένων 
προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση των όρων 
υγιεινής και εργασίας, και τη δημιουργία προσθέτων πηγών εσόδων για την 
επιχείρηση,  την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την παραγωγή νέων 
προϊόντων,  ξεκίνησε ένα οκταετές επενδυτικό πρόγραμμα το1998. Αυτό το 
πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ άλλων τα  ακόλουθα: 

 

• Επέκταση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο στο 
Βόλο. 

• Προμήθεια νέου εξοπλισμού  . 

• Την δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο του Βόλου 

• Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο εργοστάσιο 

• Προμήθεια μέσων εσωτερικής διακίνησης α΄ υλών και προϊόντων που 
βελτιώνουν τις συνθήκες για την εύρυθμη  λειτουργία της παραγωγής 
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• Τη συμπλήρωση και επέκταση των συστημάτων αυτοματοποίησης στο 
εργοστάσιο του Βόλου. 

• Τη πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη σωστή οργάνωση της 
επιχείρησης. 

• Την καταβολή δαπανών για μελέτες καθώς και αμοιβές συμβούλων για την 
αναδιοργάνωση και υλοποίηση των επενδύσεων. 

 
Στα πλαίσια αυτού του επενδυτικού σχεδίου για να επιτύχει τους στόχους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στον 
εκσυγχρονισμό και στην αλλαγή σημείων της παραγωγικής διαδικασίας στο Βόλο 
για να αποκτήσει αυτονομία και ευελιξία η επιχείρηση, καθόσον η παραγωγή 
προϊόντων της στηρίζεται σε καλούπια. Η επένδυση αυτή προβλέπει και στη 
μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ταχύτητας μεταβολής των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος. Επίσης στόχος αυτής της επένδυσης είναι η 
βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Η εταιρεία επιθυμεί την αγορά 
εξοπλισμού, ο οποίος παράγει γρηγορότερα αποτελεσματικότερα και δίνει ένα 
προϊόν ξεπερνάει τις προσδοκίες του πελάτη, την προμήθεια μέσων εσωτερικής 
μεταφοράς προϊόντων και αποθήκευσης, σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα 
αποθήκευσης  και την πρόσληψη νέου εξειδικευμένου προσωπικού για τη 
καλύτερη σχεδίαση και εφαρμογή των τελευταίων εξελίξεων και τεχνογνωσίας 
στον κλάδο.  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

1) Παρουσίαση σε γενικές του ευρύτερου Επενδυτικού Σχεδίου της 
επιχείρησης , μέσα στο οποίο εντάσσεται και η προτεινόμενη επένδυση.
   

Η εταιρεία επιτυγχάνοντας γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης κατά τα τελευταία 
χρόνια έχει επιτύχει να αποκτήσει  σημαντική θέση στον κλάδο παραγωγής και 
εμπορίας κλιματιστικών συστημάτων στην Ελλάδα και παράλληλα να 
δραστηριοποιείται σε χώρες του εξωτερικού. Στην επίτευξη της ανάπτυξης της 
εταιρίας έχει βοηθήσει η πολιτική αυτοχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της 
όχι μόνο με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της με νέες σε χρήμα εισφορές των 
μετόχων της αλλά και με την παρακράτηση κερδών της για το σχηματισμό 
αποθεματικών και κερδών εις νέον.  
Η «ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ» για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της έχει 
σχεδιάσει ένα οκταετές επενδυτικό σχέδιο το οποίο ξεκίνησε το 1998 και θα 
ολοκληρωθεί το 2006. Το σχέδιο περιλαμβάνει: 
 

• Την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο οικόπεδο στον Βόλο 
Μαγνησίας με σκοπό την διεύρυνση του τμήματος παραγωγής, τη 
δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων, καθώς και τη δημιουργία κέντρου 
προβολής και διάθεσης των προϊόντων. 

• Τη δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων στον Βόλο 

• Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου εργοστασίου. 
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• Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, για την 
αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση του κόστους και της 
ποιότητας του προϊόντος. 

• Την ανέγερση, αγορά και κόστος εκθέσεων, γραφείων αντιπροσωπειών και 
κέντρων διανομής. 

• Τη συμπλήρωση και επέκταση των συστημάτων αυτοματοποίησης στο 
εργοστάσιο στο Βόλο και την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
παραγωγής panels. 

• Την καταβολή δαπανών προώθησης των πωλήσεων και διάθεσης των 
προϊόντων της εταιρείας. 

• Τη δημιουργία σύγχρονου τμήματος κατασκευής καλουπιών για να 
αποκτήσει αυτονομία και ευελιξία η επιχείρηση, καθ’ όσον η παραγωγή 
πολλών προϊόντων  της βασίζεται σε καλούπια τα οποία σήμερα εισάγονται 
ή κατασκευάζονται υπεργολαβικά σε τρίτους. Η επένδυση αυτή αποβλέπει 
και στη μείωση του  κόστους παραγωγής αλλά και στην αύξηση της 
ταχύτητας μεταβολής των χαρακτηριστικών των προϊόντων της. 

 
 
Οι σκοπός του επενδυτικού σχεδίου είναι: 

• η παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων, 

• η αύξηση της παραγωγής,  

• η δημιουργία κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων για τη σωστή φύλαξη των 
προϊόντων,  

• η μείωση του κόστους παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας του 
προϊόντος,  

• η βελτίωση της προβολής των προϊόντων  

• η ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον 

• Η μείωση των εκπομπών στη πηγή 

• Μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας  
  

 

2) Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης  

Ονομα /Τύπος 
Εξοπλισμού 

Προμηθευτής  Τόπος 
Εγκατάστ
ασης 

Μονάδα 
Εγκατάστασης 

Ολοκλήρωση 
αγοράς / 
ιδιοκατασκευής  

Κόστος 
Αγοράς 

(€) 

EUROPANEL 
ΚΑΛΟΥΠΙΑ 

ΑΦΟΙ 
ΒΑΚΡΑΤΣΑ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
EUROPANELS 

10/09/2004 480.000 

ΘΕΡΜΟΠΡΕΣΣΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

5/10/2004 19000 

CNC 
ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ 

EUROMACH 
AE 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/10/2004 112000 

ΚΑΛΟΥΠΙ ΤΙΕΔΡΗΣ 
ΓΩΝΙΑΣ 

ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ
ΚΟ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/11/2004 11150 

ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕ 
2 ΚΟΙΛΩΜΑΤΑ 

ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ
ΚΟ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/11/2004 4400 
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KAΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΦΟΙ 
ΒΑΚΡΑΤΣΑ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/11/2004 2600 

ΚΑΛΟΥΠΙ 
ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΦΟΙ 
ΒΑΚΡΑΤΣΑ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/11/2004 3800 

ΚΑΛΟΥΠΙ 
ΣΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΑΦΟΙ 
ΒΑΚΡΑΤΣΑ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
EUROPANELS 

10/11/2004 5000 

ΚΑΛΟΥΠΙ 
ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ 

ΑΦΟΙ 
ΒΑΚΡΑΤΣΑ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
EUROPANELS 

10/11/2004 2000 

KAΛΟΥΠΙΑ ΓΙΑ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ DHR 

ΑΦΟΙ 
ΒΑΚΡΑΤΣΑ 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/11/2004 20000 

EΥΘΕΙΟΠΟΙΗΤΗΣ/ΚΟ
ΦΤΗΣ 

ΒURR OAK 
TOOL 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

20/01/2005 $52722 Ή 
€42177 

FLEXPANDER 
(ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) + 
ΤΟΟLING SET+ TOOL 
BALANCER+ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤRINDAN 
INTERNATIO
NAL 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

27/03/2005 $13285 Ή 
€10628 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ
Υ Α 
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΒΟΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

15/05/2005 25000 

AΛΥΣΙΔΕΣ  CONVEYORS ΒΟΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΕΥROPANEL 

15/05/2005 21664 

ΖΟΥΜΠΑΣ ΚΟΠΗΣ 
ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 

ΕΜPORIKI 
INDUSTRIAL 
SUPPLIES 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/6/2005 758 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ 
PANELS 

ΕΜPORIKI 
INDUSTRIAL 
SUPPLIES 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/6/2005 2450 

ΣΥΠΑΠΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ TF 350 

ΕΜPORIKI 
INDUSTRIAL 
SUPPLIES 

ΒΟΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ
Ν ΜΟΝΑΔΩΝ 

10/6/2005 3360 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΑΝΑLYSIS 
INTELLIGENT 
SOFTWARE 

ΒΟΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 15/07/2005 45000 

ΣΥΝΟΛΟ     810987 

 

ΚΑΛΟΥΠΙΑ EUROPANELS 
Στο τμήμα παραγωγής EUROPANEL χρησιμοποιούνται καλουπια (dies) τα 
οποία εφαρμόζουν σε πρέσες για να μπορούν να διαμορφώνουν μεταλλικές 
επιφάνειες (υδροφόρες πλάκες)  στο επιθυμητό σχήμα (βλέπε διάγραμμα 
γενική διαδικασία παραγωγής) .  Η εταιρεία θέλει να προμηθευτεί 4 
διαφορετικά σχήματα καλουπιών για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά. 
 
ΚΑΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ / ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ 
 
Στη γραμμή παραγωγής Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) 
χρησιμοποιούνται καλούπια για την κατασκευή του σταγονοσυλλέκτη ο οποίος 
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είναι μέρος της κλιματιστικής μονάδος. Ο σταγονοσυλλέκτης τοποθετείται στο 
κέντρο της μονάδος για να  συλλέγει το νερό.  Η εταιρεία θέλει να προμηθευτεί 
2 ειδών καλούπια το κοπτικό και το φορμαριστικό. 
SET KΑΛΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ DHR FAN COILS 
Το συγκεκριμένο set καλουπιών εφαρμόζουν σε ανάλογες πρέσες για την 
παραγωγή εξαρτημάτων του συγκεκριμένου fan coil. 
 
ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΤΡΙΕΔΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 2 ΚΟΙΛΩΜΑΤΩΝ. 
 
Αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των συνδέσμων οι οποίοι 
αποτελούν μέρος των κλιματιστικών μονάδων της εταιρεία. Οι σύνδεσμοι αυτοί 
είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ώστε να εξασφαλίζεται η ακριβής 
ευθυγράμμιση και ο εύκολος καθαρισμός της ανθεκτικής σε οξειδώσεις 
κατασκευής.  (βλέπε εικόνα 1 στην επόμενη σελίδα). 
 
ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΤΡΑΤΖΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ 
 
Αυτά χρησιμοποιούνται για την διαμόρφωση των μεταλλικών επιφανειών 
(Μαίανδροι κτλ) των προϊόντων EUROPANEL.(βλέπε διάγραμμα γενική 
διαδικασία παραγωγής) 
 
CNC  ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΑ 
 
Χρησιμοποιείται στην γραμμή παραγωγής ΚΚΜ. Είναι πρέσα της  οποίας το 
πλαίσιο, το σύστημα των πίσω οδηγών, το υδραυλικό σύστημα, ο 
υπολογιστής και τα εργαλεία λειτουργούν ταυτόχρονα ώστε να εξασφαλίζουν 
υψηλή ακρίβεια στραντζαρίσματος γρήγορο και εύκολο σετάρισμα και 
προγραμματισμό ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραγόμενων προιόντων 
και υψηλή ακρίβεια στην επανάληψη. Χρησιμοποιείτε για να στραντζάρει 
διάφορα μέρη των ΚΚΜ (λαμαρίνες) βλέπε διαδικασία παραγωγής ΚΚΜ. Το 
μηχάνημα θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πρέσα παλαιάς τεχνολογίας η 
οποία δεν έχει δυνατότητα προγραμματισμού. 
 
ΘΕΡΜΟΠΡΕΣΑ 
 
Αυτή η πρέσα χρησιμοποιείται στην γραμμή παραγωγής των ΚΚΜ. Μία 
κλιματιστική μονάδα mpore;I έχει 2 εξωτερικά τοιχώματα τύπου sandwich. 
Mεταξύ των τοιχωμάτων αυτών τοποθετείτα ένα υλικο μονωτικό  η φαινολική 
ρητίνη. Το υλικό αυτό είναι άκαυστο και πλήρως μη τοξικό, διογκωμένο μέσα 
σε μία χάρτινη κυψελική δομή. Η φαινολική ρητίνη της οποίας τα φύλλα είναι 
κολλημένα τοποθετείται σε μία μεταλλική πλάκα η οποία  έχει αλειφθεί με 
κόλλα η οποία κάτω από υψηλή θερμοκρασία διογκώνεται και έτσι καλύπτει 
όποιες μικρές χαραμάδες που μορούν να υπάρξουν. Πάνω από την ρητίνη 
τοποθετείται άλλη μεταλλική πλάκα και το “sandwich” τοποθετείται στην 
θερμοπρέσα σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. (βλέπε εικόνα 2 της φωτογραφίας 
στην επόμενη σελίδα). Το μηχάνημα αυτό θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα 
πρέσα η οποία είναι παλαιάς τεχνολογίας και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει 
ικανοποιητικά στον αυξανόμενο ρυθμό παραγωγής της μονάδας. 
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ΕΥΘΕΙΟΠΟΙΗΤΗΣ/ΚΟΦΤΗΣ 
 
Χρησιμοποιείται στο τμήμα παραγωγής ΚΚΜ και fan coils. Το μηχάνημα αυτό 
θα αντικαταστήσει το υπάρχων μηχάνημα το οποίο είναι ιδιοκατασκευή. Τα 
ΚΚΜ και τα fan coils χρησιμοποιούν σωλήνες από τις οποίες περνάει νερό. Οι 
σωλήνες οι οποίες είναι τυλιγμένες σε μεγάλους ‘’τροχούς’’ ξετυλίγονται και 
εισέρχονται στο μηχάνημα το οποίο αφού τις σταθεροποιήσει και τις δώσει ένα 
ευθύ σχήμα, στη συνέχεια τις κόβει ανάλογα με το μήκος το οποίο έχει οριστεί 
από τον προγραμματισμό που έχει προηγηθεί. 
 
FLEXPANDER 
  
Χρησιμοποιείται στην μονάδα παραγωγής ΚΚΜ και ανοίγει τα στόμια των 
σωλήνων για να μπορέσουν να δεχθούν άλλους σωλήνες ή αντικείμενα 
μικρότερης διαμέτρου. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη κεφαλών που 
χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα. Έχει τη δυνατότητα να ανοίγει 2 σωλήνες 
την φορά. Το μηχάνημα θα προστεθεί στο ήδη υπάρχων flexpander  ο οποίος 
είναι αργός και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στον όγκο της παραγωγής. 
 
ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ 
 
Η γερανογέφυρα των 3 τόνων θα χρησιμοποιηθεί στον προσωρινό 
αποθηκευτικό χώρο του τμήματος των ΚΚΜ και fan coils. H αύξηση του 
βάρους των νέων προϊόντων της οικογενείας των ΚΚΜ και fan coils κάνει 
αναγκαία την προμήθεια ενός γερανού ο οποίος θα βοηθήσει στη 
ασφαλέστερη και γρηγορότερη μετακίνηση των προϊόντων μέσα στον 
αποθηκευτικό χώρο. Στην παρούσα φάση γίνεται χρήση κλαρκ. Η χρήση των 
κλαρκ για τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι ασφαλής. Έχουν παρουσιαστεί 
αρκετά προβλήματα με πτώση των προιόντων. Αυτό έχει προσθέσει κόστος 
με την επαναλαμβανόμενη επεξεργασία και διόρθωση των χαλασμένων 
τμημάτων. 
 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ   
 

     Στο τμήμα βαφής των EUROPANELS χρησιμοποιείται αλυσίδα στην οποία 
κρέμονται κομμάτια του προϊόντος τα οποία αφού βαφτούν μεταφέρονται (πάνω 
στη αλυσίδα) σε προσωρινό αποθηκευτικό χώρο για να στεγνώσουν και να 
πάνε για μοντάρισμα. Αυτή η αλυσίδα θα αντικαταστήσει την ήδη υπάρχουσα η 
οποία είναι παλιά και σπάει σε διάφορα σημεία κατά καιρούς δημιουργώντας 
καθυστέρηση και επηρεάζοντας την ποιότητα της βαφής των εξαρτημάτων. 

 
   ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
  Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρεία τα τελευταία χρόνια η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της παραγωγής και αύξηση των κινήσεων μέσα στην 
αποθήκη δημιούργησε την ανάγκη χρήσης ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού 
πακέτου το οποίο θα μπορέσει να χειριστεί όλες τις διαδικασίες της αποθήκης 
γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό το σύστημα λειτουργώντας με το 
ΕRP το οποίο θα εγκατασταθεί στην εταιρεία, θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση 
του κόστους προερχόμενου από ανθρώπινα λάθη και επίσης την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών και των παραγωγικών τμημάτων της εταιρείας. 
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Το σύστημα logistics Warehouse Analysis System (W.A.S) καλύπτει τις παρακάτω ενότητες – κυκλώματα: 

Κύκλωμα Παραλαβής Παραλαβή, σήμανση, οργάνωση αποθηκευτικών μονάδων, έκδοση 

δελτίου παραλαβής. 

Τακτοποίηση Εισαγωγή των αποθηκευτικών μονάδων στα διαθέσιμα αποθηκευτικά 

μέσα (τακτοποίηση) και εσωτερική διαχείριση των αποθηκευτικών 

μονάδων (ανά-τακτοποίηση). 

Τροφοδοσία Θέσεων  Μεταφορά αποθηκευτικών μονάδων σε θέσεις Picking για την 

εξυπηρέτηση των διαδικασιών: Picking τεμαχίου, Picking κιβωτίου κλπ. 

Παραγγελιοληψία  Εισαγωγή στο σύστημα των παραγγελιών των πελατών της εταιρείας 

σας. 

Συλλογή (Picking) Συλλογή ποσοτήτων για την ικανοποίηση των παραγγελιών – 

διαμόρφωση των ΚΟΛΑ. 

Φόρτωση – Αποστολή Οργάνωση των ΚΟΛΑ ανά σημείο παράδοσης – φόρτωση – αποστολή – 

έκδοση απαιτούμενων παραστατικών. 

Κύκλωμα Μεταποίησης Παρακολούθηση κυκλώματος μεταποίησης προϊόντων. 

Κύκλωμα Απογραφών Απογραφή προϊόντων, κυκλικές απογραφές ανά θέση, προϊόν, πελάτη 

κλπ. 

Κύκλωμα Επιστροφών Διαχείριση επιστρεφόμενων αποθηκευτικών μονάδων. 

Αναφορές – Στατιστικά  Πλήρες κύκλωμα έκδοσης αναφορών (reports) και στατιστικών για τον 

ολοκληρωμένο έλεγχο της αποθήκης. 

 

 
  
3. ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
3.1 Eπενδύσεις που αφορούν στη διασφάλιση ποιότητας  

α) Αναλυτική παρουσίαση των σχεδίων  βελτίωσης και / ή ολοκλήρωσης 
της παραγωγικής διαδικασίας ή/ και των προϊόντων της επιχείρησης. 

 

Τα europanels είναι ένα από τα πιο δυναμικά προϊόντα της επιχείρησης και η 
παγκόσμια και εγχώρια ζήτηση αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς. Η επιχείρηση έχει 
αυξήσει τις πωλήσεις των προϊόντων αυτής της κατηγορίας τα τελευταία 5 χρόνια.. 
Η αύξηση στη ζήτηση σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στην αγορά με πιο σύγχρονο εξοπλισμό και πιο έξυπνους τρόπους 
παραγωγής, έτσι ώστε να μπορεί να παράγει περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Η 
αυξημένη ζήτηση europanels και ΚΚΜ έχει ως συνέπεια την απαίτηση της αγοράς 
για διαφορετικούς σχεδιασμούς και διαφορετικές το οποίο σημαίνει δημιουργία 
νέων και διαφορετικών καλουπιών. Για παράδειγμα, η προμήθεια νέων καλουπιών 
τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία αφού επιτρέπουν τη δημιουργία 
εξαρτημάτων διαφόρων μεγεθών θα επιτρέψει στην εταιρεία να καλύψει 
μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων.  
 
Η αγορά της CNC θα αναβαθμίσει σημαντικά την παραγωγικότητα αφού αφ’ ενός 
είναι ταχύτερη από την παρούσα πρέσα αφ’ ετερου θα βελτιώσει την ποιότητα του 
προϊόντος λόγω της μεγάλης ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί. Στην αύξηση της 
ταχύτητας συμβάλλει και το γεγονός ότι η ταχύτητα ανοίγματος και κλεισίματος 
είναι μεγαλύτερη(200mm/s) από την πρέσα που χρησιμοποιείται τώρα (120mm/s}.  
 
Η θερμοπρέσα λόγω της διάστασης της και τις 3 ενδιάμμεσες πλάκες θα μπορεί 
να δέχεται περισσότερα και διαφοροποιημένα ‘’sandwich’’ όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο, και έτσι η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 
100%. 
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Η αγορά του ευθειοποιητή  βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα κοπής διαφόρων 
μεγεθών σωλήνων  έτσι δίνεται η δυνατότητα στην εταιρεία να βελτιώσει το προϊόν 
της χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς και μεγέθη. Επίσης ο νέος 
ευθειοποιητής είναι ακριβέστερος και γρηγορότερος κατά 30% από τον 
υφιστάμενο. 
Το μηχάνημα flexpander θα μπορέσει επίσης να βοηθήσει στην αύξηση της 
παραγωγικότητας αφού είναι ταχύτερος από τον παλιό αλλά και σε συνδυασμό με 
τον παλιό θα αυξήσουν την παραγωγή μέχρι και 100%. 
 

β) Τεκμηρίωση και ανάλυση της βελτίωσης της ποιότητας που 
επιτυγχάνεται με το νέο παραγωγικό εξοπλισμό σε σχέση με τον 
υφιστάμενο. 

 
Τα καλούπια που χρησιμοποιεί η εταιρεία σήμερα τα οποία είναι ένα από τα 
βασικότερα εργαλεία της παραγωγής έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά χρόνια. 
Συνέπεια αυτού είναι η φυσική τους φθορά. Κάποια από αυτά έχουν αλλοιωθεί στα 
τοιχώματα τους με αποτέλεσμα τα προϊόντα τα οποία παράγονται από αυτά να 
μην ικανοποιούν πάντοτε τα standards που θέτει η εταιρεία. Ετσι πολλές φορές 
χρειάζεται επανεπεξεργασία του εξαρτήματος που προήλθε από το καλούπι για να 
επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 
Επίσης η αγορά του ευθειοποιητή θα βοηθήσει στην καλύτερη ποιότητα κοπής 
των σωλήνων αφού θα μπορεί να κρατάει και να φέρνει το σωλήνα σε ευθεία με 
μεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι όχι μόνο η αισθητική του προιόντος βελτιώνεται αλλά 
και η λειτουργικότητα του.  

 
Η δυνατότητα προγραμματισμού της στρατζόπρεσας βοηθάει στο ακριβέστερο 
‘δίπλωμα’ των διάφορων μεταλλικών επιφανειών συνεισφέροντας σε ποιοτικότερο 
προϊόν και σε λιγότερα προβλήματα για τα επόμενα στάδια παραγωγής των 
συγκεκριμένων εξαρτημάτων. 
 
Η θερμόπρεσα με τον τρόπο που λειτουργεί βελτιώνει αισθητά την ποιότητα του 
προϊόντος αφού μπορεί και πετυχαίνει ακριβείς θερμοκρασίες τις οποίες ορίζει ο 
χρήστης σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση όπου οι θερμοκρασίες 
αποκλίνουν από την επιθυμητή κάποιες φορές, με αποτέλεσμα το παραγόμενο 
προϊόν να μην είναι το επιθυμητό σε σχέση με τα ποιοτικά standard της εταιρείας. 

 
γ) Παρουσίαση της αποτελεσματικότητας όλων των τμημάτων της 
επιχείρησης που θα συμβάλουν στην διασφάλιση – βελτίωση της 
ποιότητας. Ιδιαίτερη αναφορά στην αποτελεσματικότητα του νέου εξο-
πλισμού ως προς τον υπάρχοντα και στην στελέχωση των τμημάτων, 
στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους, στην οργάνωση  και 
στη λειτουργία τους .  
 

Η διασφάλισης της ποιότητας είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων που 
εργάζονται στην εταιρεία. Η παρούσα επένδυση όμως θα επηρεάσει άμεσα τα 
τμήματα παραγωγής και την αποθήκη. Η εταιρεία διαθέτει έμπειρο προσωπικό 
τόσο στη διοίκηση όσο στην παραγωγή. Η πείρα χρόνων,  καθώς επίσης η 
συνεχής ενημέρωση των στελεχών της εταιρείας για τις εξελίξεις στον κλάδο τους 
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μέσω σεμιναρίων ή άλλων εκπαιδευτικών μεθόδων (benchmarking) έχει οδηγήσει 
το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας  σε σημείο όπου ο χειρισμός νέων 
παραγωγικών διαδικασιών ή νέων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και η μετάβαση 
σε νέους τρόπους διοίκησης και επικοινωνίας γίνεται ομαλά. Η παραγωγή διαθέτει 
εργάτες με πολύχρονη πείρα οι οποίοι δεν θα δυσκολευτούν να μάθουν το 
χειρισμό των νέων μηχανημάτων. Όπως αναφέρθηκε στις παραγράφους α και β 
είναι εμφανή τα πλεονεκτήματα των νέων μηχανημάτων που θα αγορασθούν. 
Αυτό  μαζί με την πολύ  καλή γνώση και εμπειρία του προσωπικού θα οδηγήσει 
την εταιρεία σε αλματώδη αύξηση της παραγωγικότητας και τη θεαματική 
βελτίωση ποιότητας του προιόντος καθώς επίσης, οι παραπάνω παράγοντες, θα 
βοηθήσουν στη μείωση του κόστους παραγωγής και αποθήκευσης. 

 
 
δ) Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω της επένδυσης  
 
 
Η συνολική εγχώρια κατανάλωση θερμαντικών σωμάτων τύπου panel, αν και 
παρουσίασε μείωση την περίοδο 1992-1994 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 
4,4%, το χρονικό διάστημα 1995-2001 ακολούθησε ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο 
ρυθμό αύξησης 9,4%. Ειδικότερα, το 2001 το μέγεθος αγοράς εκτιμάται σε 
600.000 τεμάχια έναντι 570.000 τεμαχίων το 2000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
5,3%. Το 2002 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε 630.000 τεμάχια 
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα διακοσμητικά - λουτρού panels συμμετέχουν με 
ποσοστό που δεν ξεπερνά το 3% στο συνολικό μέγεθος της κατανάλωσης. Τα εν 
λόγω θερμαντικά σώματα διατίθενται στην αγορά  σε ποικιλία σχεδίων και 
ορισμένα απ'αυτά εξυπηρετούν στο κρέμασμα των πετσετών στο μπάνιο. 
 
Τα εισαγόμενα προϊόντα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς των 
θερμαντικών σωμάτων τύπου panel. Συγκεκριμένα, το 2001 το ποσοστό 
συμμετοχής των εισαγομένων προϊόντων στη συνολική αγορά εκτιμάται σε 85% 
περίπου. Με την παραγωγή σωμάτων panel δραστηριοποιείται σχετικά μικρός 
αριθμός επιχειρήσεων. Αντιθέτως, με την εισαγωγή και διάθεση στην αγορά των 
εξεταζομένων προϊόντων ασχολείται σημαντικός αριθμός εταιριών. 
 
Από αυτό συμπεραίνεται ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στα συγκεκριμένα 
προϊόντα. Ένα μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού έρχεται από την Ευρώπη όπου η 
πλειοψηφία των εταιρειών είναι μικρές και δεν έχουν τη δυνατότητα επένδυσης σε 
νέα, πιο σύγχρονη τεχνολογία. Αυτός είναι ένας λόγο για τον οποί η εταιρεία θα 
μπορέσει να βρεθεί ένα βήμα μπροστά από πολλούς ανταγωνιστές της κάτι που 
θα της δώσει τη δυνατότητα παραγωγής νέων ποιοτικότερων προιόντων για να 
καλύψει μεγαλύτερα κομμάτια της εγχώριας αγοράς καθώς επίσης να μπορέσει να 
ανταγωνιστεί επάξια τους ξένους οίκους και να διευρύνει τους ορίζοντές της στη 
διεθνή αγορά. Με τη μεγαλύτερη ευελιξία που θα αποκτήσει με την αγορά των 
καλουπιών θα μπορέσει να διεισδύσει σε ξένες αγορές, όπου τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά ορισμένων προϊόντων δεν επέτρεπαν την διείσδυση της εταιρείας 
σε συγκεκριμένες αγορές. 
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Τέλος η μείωση κόστους που θα συνοδεύεται με αύξηση της παραγωγικότητας και 
τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος, θα οδηγήσει σε αύξηση κερδών και 
νέων επενδύσεων έτσι ώστε η εταιρεία να παραμένει πάντοτε ένα βήμα μπροστά 
από τον ανταγωνισμό ΄και να μπορέσει να διατηρηθεί στις κορυφαίες εταιρείες του 
κλάδου. 

 
 
3.2 Επενδύσεις που  αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση νέων 
συγχρόνων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και 
μηχανοργάνωσης αποθηκών (Logistics),να γίνει αναλυτική παρουσίαση  

     

α) Του  βαθμού  μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης (παράδοσης) των 
παραγγελιών από την εφαρμογή του συστήματος αυτοματοποίησης της 
αποθήκης. 

O υφιστάμενος τρόπος παραγγελιών καθώς και λειτουργιών της αποθήκης 
γίνεται χρησιμοποιώντας κάποια modules του ΑΧΕS.  Η αύξηση των κινήσεων 
των προϊόντων στην αποθήκη (picking, packing κτλ) καθώς και οι αυξημένες 
απαιτήσεις ικανοποίησης του συνεχώς αυξημένου αριθμού πελατών 
δημιουργεί την ανάγκη χρήσης ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης της 
αποθήκης. Το σύστημα υποστηρίζει πλήρως το κύκλωμα της 
παραγγελιοληψίας και μάλιστα με δυνατότητα αναφοράς των ζητούμενων 
ποσοτήτων σε συγκεκριμένες συσκευασίες. Κατά την λήψη της παραγγελίας ο 
χρήστης μπορεί να δει τα αποθέματά του ανά συσκευασία, χαρακτηρισμένα ως 
"διαθέσιμα", "δεσμευμένα". Έτσι είναι δυνατόν να καταχωρηθεί μία παραγγελία 
με αναφορά σε ποσότητες "συσκευασίας" πέρα από τις μονάδες διακίνησης.  

 Σε κάθε παραγγελία  εισάγεται η ημερομηνία εκτέλεσης – διαφορετική 
από την ημερομηνία παράδοσης, το σημείο παράδοσης και γενικά όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται για την πλήρη οργάνωση της παραγγελίας.  

 Με εντολή του supervisor μία ή περισσότερες παραγγελίες 
οργανώνονται σε batch παραγγελιών και αρχίζει ο έλεγχος αποθεμάτων προς 
ικανοποίησή τους. 

 Για όσες γραμμές παραγγελίας δεν επαρκούν τα αποθέματα  εκδίδεται   
αυτόματα backorder. Οι γραμμές παραγγελίας που “πέρασαν” σε backorder 
διαχειρίζονται από το σύστημα ως επόμενες παραγγελίες. Φυσικά ο supervisor 
έχει τον πλήρη έλεγχο στην κατανομή των διαθεσίμων και τη διαμόρφωση των 
backorders.  

 Με βάση το batch των προς εκτέλεση  παραγγελιών   διαμορφώνεται 
picking list για την συλλογή των ποσοτήτων 

 Το "φορτίο" που συλλέγεται με απόλυτο έλεγχο από το σύστημα εισάγεται 
και διαμορφώνει τα ΚΟΛΑ, συσκευασίες δηλαδή για συγκεκριμένο σημείο 
παράδοσης.  

 Η διαμόρφωση του ΚΟΛΑ γίνεται  με δενδρική μορφή, όπως η μονάδα, και 
έχει και αυτό ανάλογα, τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων που περιέχει.  

 Τα συσκευασμένα και "κλειστά" ΚΟΛΑ εισάγονται σε δρομολόγια με έλεγχο 
το σημείο παράδοσης. Ο υπεύθυνος δρομολόγησης έχει εκ των προτέρων   
οργανώσει τα σημεία παράδοσης σε άξονες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
βελτιστοποίηση κατανομής των σημείων παράδοσης σε δρομολόγια. Με την 
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Ολοκλήρωση (κλείσιμο) ενός  δρομολογίου, εκδίδονται τα απαραίτητα 
συνοδευτικά έγγραφα. 

Έχοντας το παραπάνω σύστημα και λειτουργώντας το μαζί με το ERP το 
οποίο θα προμηθευτεί η εταιρεία τους επόμενους μήνες είναι προφανές ότι θα 
έχουμε τα παρακάτω οφέλη: 

1. Απλοποίηση διαδικασιών εισαγωγής δεδομένων με αποτέλεσμα τη 
μεγαλύτερη ταχύτητα ενημέρωσης (τιμές, διαθεσιμότητα)και εξυπηρέτησης των 
πελατών 

2. Απλοποίηση διαδικασιών εκτέλεσης και παρακολούθησης των παραγγελιών, 
περιορισμός των λαθών, ακριβέστερος καταμερισμός εργασιών 

3. Απλοποίηση Διαδικασιών λογιστικών εγγραφών με άμεσο αποτέλεσμα την 
εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων και πολλαπλές εκτυπώσεις για συλλογή 
δεδομένων 

Επίσης, η αγορά της αλυσίδας και του γερανού θα βοηθήσει στην καλύτερη, 
ασφαλέστερη και ταχύτερη μεταφορά των προϊόντων στους αποθηκευτικούς 
χώρους. Μείωση του κόστους θα είναι ένα από τα μεγάλα οφέλη της επένδυσης, 
αφού θα περιοριστούν οι πτώσεις και καταστροφές των εξαρτημάτων οι οποίες 
συμβαίνουν σε κάποιο βαθμό τώρα αφού χρησιμοποιούνται κλαρκ και παλιές 
αλυσίδες για την μετακίνηση των διαφόρων προϊόντων και εξαρτημάτων. Αυτό θα 
οδηγήσει στην μείωση των ωρών επεξεργασίας και διόρθωσης των αντικειμένων 
και έτσι θα έχουμε ταχύτερη ολοκλήρωση των προϊόντων και βελτιωμένη 
εξυπηρέτηση του πελάτη 

 

β) Της συνεκτικότητας του υφισταμένου μηχανογραφικού συστήματος της 
επιχείρησης με το προβλεπόμενο στην επένδυση σύστημα 
αυτοματοποίησης της αποθήκης 

 
Το παρών σύστημα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις σημερινές αυξημένες 
απαιτήσεις. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000 και χρησιμοποιεί 
έναν αριθμό διαδικασιών οι οποίες βοηθούν στην καλή λειτουργία της αποθήκης. 
Αυτό όμως δεν είναι αρκετό για κάποιον να μπορέσει να λειτουργήσει 
γρηγορότερα και να ολοκληρώσει τις διάφορες ενέργειες σε λιγότερο χρόνο. Έτσι 
βασιζόμενη στις παρούσες διαδικασίες το πακέτο διαχείρισης αποθήκης θα 
μπορέσει να επωφεληθεί από την οργανωμένη λειτουργία των αποθηκών και να 
βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα των εργασιών όπως επίσης να δώσει 
στη διοίκηση την δυνατότητα να ελέγξει τις λειτουργίες της αποθήκης κάθε στιγμή 
μέσω τακτικών αναφορών. 
 
Η αλυσίδα η οποία θα αντικαταστήσει την παλαιότερη για την μεταφορά βαμμένων 
εξαρτημάτων όπως προαναφέρθηκε, θα μπορέσει να δώσει την δυνατότητα 
ασφαλέστερης μεταφοράς των αντικειμένων και έτσι θα μειωθεί ο χρόνος 
επανεπεξεργασίας κατεστραμμένων αντικειμένων λόγω πτώσης και έτσι μείωση 
κόστους. Η γέφυρα θα αντικαταστήσει τα κλαρκ και θα προδώσει τα ίδια οφέλη 
δηλ μείωση κόστους και γρηγορότερη μεταφορά. 
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γ) Του  βαθμού  ολοκλήρωσης του συστήματος αυτοματοποίησης της 
αποθήκης. 
 
Το WAS περιέχει τα παρακάτω modules 
 

Κύκλωμα Παραλαβής Παραλαβή, σήμανση, οργάνωση αποθηκευτικών μονάδων, έκδοση 

δελτίου παραλαβής. 

Τακτοποίηση Εισαγωγή των αποθηκευτικών μονάδων στα διαθέσιμα αποθηκευτικά 

μέσα (τακτοποίηση) και εσωτερική διαχείριση των αποθηκευτικών 

μονάδων (ανά-τακτοποίηση). 

Τροφοδοσία Θέσεων  Μεταφορά αποθηκευτικών μονάδων σε θέσεις Picking για την 

εξυπηρέτηση των διαδικασιών: Picking τεμαχίου, Picking κιβωτίου κλπ. 

Παραγγελιοληψία  Εισαγωγή στο σύστημα των παραγγελιών των πελατών της εταιρείας 

σας. 

Συλλογή (Picking) Συλλογή ποσοτήτων για την ικανοποίηση των παραγγελιών – 

διαμόρφωση των ΚΟΛΑ. 

Φόρτωση – Αποστολή Οργάνωση των ΚΟΛΑ ανά σημείο παράδοσης – φόρτωση – αποστολή – 

έκδοση απαιτούμενων παραστατικών. 

Κύκλωμα Μεταποίησης Παρακολούθηση κυκλώματος μεταποίησης προϊόντων. 

Κύκλωμα Απογραφών Απογραφή προϊόντων, κυκλικές απογραφές ανά θέση, προϊόν, πελάτη 

κλπ. 

Κύκλωμα Επιστροφών Διαχείριση επιστρεφόμενων αποθηκευτικών μονάδων. 

Αναφορές – Στατιστικά  Πλήρες κύκλωμα έκδοσης αναφορών (reports) και στατιστικών για τον 

ολοκληρωμένο έλεγχο της αποθήκης. 

 

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις διεργασίες μιας σύγχρονης αποθήκης. Αυτό σε 

συνδυασμό με το ERP θα μπορέσει να συνδέσει όλα τα τμήματα της εταιρείας και έτσι να 

μπορούν να παρακολουθούνται όλα τα τμήματα ευκολότερα και η επικοινωνία μεταξύ των 

τμημάτων να είναι αμεσότερη για την αποφυγή  και παρεξηγήσεων οι οποίες οδηγούν σε 

λάθη που κοστίζουν.   

 
δ) Για το σύγχρονο του εξοπλισμού του συστήματος. 

 
Το Warehouse Analysis System έχει από τη αρχή σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με 

αρχιτεκτονική τριών βαθμίδων. Η αρχιτεκτονική αυτή θεωρήθηκε  από την αρχή 

επιβεβλημένη από την ομάδα παραγωγής.  

Η πλατφόρμα για την υλοποίηση της αρχιτεκτονικής επιλέχθηκε να είναι το Delphi 7 

Enterprise της Borland και η Midas (Middle –tier Distributed Application Services) 

τεχνολογία. Στην αρχιτεκτονική τριών βαθμίδων υπάρχουν τρία διακριτά επίπεδα (three – 

tier) για την ανάπτυξη του συστήματος. 

Επίπεδο πρώτο – RDBMS 

Είναι το επίπεδο διαχείρισης της σχεσιακής βάσης δεδομένων (Relational Database 

Management System). Ως βάση μπορεί να επιλεχθεί η MS-SQL, η Oracle, η Sybase, η 

InterBase ή άλλη σχεσιακή βάση δεδομένων. Και αυτό γιατί το Warehouse Analysis 

System είναι εντελώς "ανοικτό" και δεν επιβάλει φραγμούς στην επιλογή της βάσης. 

 

Επίπεδο Δεύτερο  – Application Server  (Τεχνολογία MIDAS) 

Πρόκειται για την κύρια εφαρμογή του Warehouse Analysis System. Είναι 

ουσιαστικά ο Server του συστήματος – όχι για την αποθήκευση των δεδομένων – 

αλλά για την υλοποίηση της δομής του W.A.S. 

 

Αποτελείται από διακριτές οντότητες οι οποίες υλοποιούν τις οντότητες και τις 

λειτουργικές ομάδες (modules) του Warehouse Management System. Δημιουργούνται  

έτσι DCOM (Dynamic Component Object Model) αντικείμενα τα οποία 
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"κατεβαίνουν" στο λειτουργικό σύστημα (Windows NT κλπ). Αυτό έχει ως συνέπεια 

τα DCOM αντικείμενα να είναι διαθέσιμα στα διάφορα Clients – όχι μόνο του 

συστήματος – αλλά και σε clients που μπορούν να δημιουργηθούν, κάθε φορά που 

προκύπτει τέτοια ανάγκη. 

Ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα – από την άποψη του κόστους – της τεχνολογίας 

MIDAS που χρησιμοποιείται είναι το θέμα των αδειών χρήσης της βάσης δεδομένων. 

Με την MIDAS η πρόσβαση στη βάση γίνεται αποκλειστικά από τον Application 

Server με αποτέλεσμα να χρειάζονται μία (1) άδεια χρήσης στη βάση για όλο το 

Warehouse Analysis System, ενώ το κόστος χρήσης της τεχνολογίας MIDAS 

σύμφωνα με την πολιτική της Borland είναι ελάχιστο και κατά αποκοπή. Εξάλλου ο 

Application Server δεν απαιτείται να εγκατασταθεί σε δεύτερο server (Η/Υ) κι έτσι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο server στον οποίο είναι εγκατεστημένη  η βάση 

δεδομένων. 

 

Επίπεδο Τρίτο – Clients 

 Πρόκειται για τα διάφορα clients που έχει αναπτύξει η ομάδα για το W.A.S. και που 

αποτελούν το "μέσο" επικοινωνίας των διαφόρων χρηστών με το σύστημα. Είναι και 

αυτά ανεπτυγμένα με Delphi και χρησιμοποιούν DCOM διασύνδεση για  επικοινωνία 

με τον Application Server. 

 

Το συγκεκριμένο πακέτο σε συνδυασμό με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων 

μετακίνησης των προιόντων εντός εταιρείας θα πετύχει να μειώσει τα ανθρώπινα λάθη, να 

αυξήσει την παραγωγικότητα αφού όλες οι διεργασίες  θα γίνονται ταχύτερα και 

ασφαλέστερα και τέλος να αυξήσει την ικανοποίηση των  εσωτερικών και εξωτερικών 

πελατών  της επιχείρησης με συνέπεια την κερδοφορία της επιχείρησης. 

 

 
ε) Βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης μέσω της 
επένδυσης. 

 
Η βιομηχανία ειδών κεντρικής θέρμανσης χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό 
επιχειρήσεων που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, λίγες είναι 
αμιγώς βιομηχανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα μόνο είδος ενώ 
οι περισσότερες παράλληλα ασχολούνται με την εισαγωγή ή το εμπόριο των 
υπολοίπων ειδών κεντρικής θέρμανσης ή και με το εμπόριο κλιματιστικών, 
υδραυλικών κλπ. 
 
Το μεγαλύτερο όμως μέρος των πωλήσεων του κλάδου διενεργείται από τις 
εισαγωγικές εμπορικές επιχειρήσεις. Οι αναφερόμενες στην έκθεση της ICAP 
επιχειρήσεις παραγωγής κατά το έτος 2001 πραγματοποίησαν πωλήσεις περίπου 
64 εκατομμυρίων Ευρώ ενώ οι αντίστοιχες εμπορικές επιχειρήσεις είχαν πωλήσεις 
339 εκατομμυρίων Ευρώ. Οι περισσότερες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του 
κλάδου στην Ευρώπη δεν συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ένας 
λόγος γι αυτό είναι το μικρό μέγεθος τους που δεν τους δίνει την δυνατότητα 
επένδυσης στην νέα τεχνολογία. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν βοηθήσει στο 
να καλυφθεί το χάσμα σχετικά με την τεχνολογία μεταξύ μεγάλων και μικρών 
εταιρειών. Η εταιρεία για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της έχει θέσει 
στόχους εκ των οποίων οι σημαντικότεροι είναι η μείωση κόστους και η αύξηση 
κερδών. Όπως εξηγήσαμε παραπάνω η επένδυση αυτή θα βοηθήσει στην 
επίτευξη αυτών των στόχων. 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
 

Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  (Ειδος χρήση, διαστάσεις , Υλικά κατασκευής  

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΚΟΣΤΟΣ  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Κ.Μ 0000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Τ.Μ  0000 

ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΜ 0000 

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  Τ.Μ  

 

Β. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 

 

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ/ΟΙΚΟΣ 
/ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΤΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ /ΗΡ/ 

ΚΟΣΤΟΣ  

EUROPANEL ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΑΦΟΙ ΒΑΚΡΑΤΣΑ 480.000 

ΘΕΡΜΟΠΡΕΣΣΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ 40HP 19000 

CNC ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΑ EUROMACH AE 50HP 112000 

ΚΑΛΟΥΠΙ ΤΙΕΔΡΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΥΠΟΜΕΤΑΛΚΟ 11150 

ΚΑΛΟΥΠΙ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕ 2 
ΚΟΙΛΩΜΑΤΑ 

ΤΥΠΟΜΕΤΑΛΚΟ 4400 

KAΛΟΥΠΙ ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΦΟΙ ΒΑΚΡΑΤΣΑ 2600 

ΚΑΛΟΥΠΙ ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΟΙ ΒΑΚΡΑΤΣΑ 3800 

ΚΑΛΟΥΠΙ ΣΡΑΝΤΖΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΟΙ ΒΑΚΡΑΤΣΑ 5000 

ΚΑΛΟΥΠΙ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΑΦΟΙ ΒΑΚΡΑΤΣΑ 2000 

KAΛΟΥΠΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ DHR 

ΑΦΟΙ ΒΑΚΡΑΤΣΑ 20000 

EΥΘΕΙΟΠΟΙΗΤΗΣ/ΚΟΦΤΗΣ ΒURR OAK TOOL/3HP $52722 Ή €42177 

FLEXPANDER (ΕΚΤΟΝΩΤΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) + ΤΟΟLING SET+ 
TOOL BALANCER+ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤRINDAN INTERNATIONAL/5HP $13285 Ή €10628 

ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α 
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

25000 

AΛΥΣΙΔΕΣ  CONVEYORS 21664 

ΖΟΥΜΠΑΣ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΜPORIKI INDUSTRIAL 
SUPPLIES 

758 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΠΗΣ PANELS ΕΜPORIKI INDUSTRIAL 
SUPPLIES 

2450 

ΣΥΠΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ TF 350 ΕΜPORIKI INDUSTRIAL 
SUPPLIES 

3360 

 
 
 
Γ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΤΥΠΟΣ/ΟΙΚΟΣ/ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ/ΗΡ/ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
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Δ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΙNFOCAD/ WAREHOUSE 
ANALYSIS SYSTEM/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

45000 

   

   

 
Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ     ΟΝΟΜΑΣΙΑ        ΚΟΣΤΟΣ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 000 0000 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Η 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

000 0000 

Κ.Λ.Π 000 0000 

   

   

 
ΣΤ.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ                                     
 

ΕΙΔΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ        000 0000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
ΑΕΡΑ 

000 0000 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ  000 0000 

Κ.Λ.Π   

   

 
Ζ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                           
 

ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 

000 0000 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ          000 0000 

Κ.Λ.Π 000 0000 

   

   

 
 
Η. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

ΕΙΔΟΣ       ΤΥΠΟΣ/ΙΣΧΥΣ    ΚΟΣΤΟΣ  

ΚΛΑΡΚ         000 0000 

Κ.Λ.Π   000 0000 

 000 0000 

 
 
Θ.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                           
 

ΕΙΔΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ISO 

000 0000 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 000 0000 

ΔΑΠΑΝΗ HACCP 000 0000 

K.Λ.Π   
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6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ    

ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑΚΏΝ    

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
(αφορούν μηχανήματα που συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγική 

διαδικασία) 

765987 10/09/2004-10/06/1005 

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
(αφορά εξοπλισμό που συμμετέχει έμμεσα στην παραγωγική 

διαδικασία) 

  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

45000 10/09/2004-15/07/2005 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ    

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
(αφορούν έργα κυρίως μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου μηχανικού) 

  

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ –ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ  

  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ        
(αφορούν δαπάνες για άϋλες επενδύσεις) 

  

ΣΥΝΟΛΟ 810987  

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
 

 ΠΟΣΟ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

1.  ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ     

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  567.691 22/10/2003-
31/12/2004 

Β ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  

  

2. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ    

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  243.296 1/10/2004-
31/12/2005 

ΣΥΝΟΛΟ 810.987  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  4.900.000  

 

7. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 

Οι προοπτικές της επιχείρησης μετά την επένδυση περιγράφονται αναλυτικά στις 
προβλεπόμενες πωλήσεις στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  
Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρίας στηρίζεται σε μεγάλες προσπάθειες των 
στελεχών της εταιρίας για να επιτευχθούν οι στόχοι που μπορεί να αναμένονται  
από την συνέχιση του προγράμματος λειτουργίας καταστημάτων της Ifestos την 
ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Βιοσώλ σε λιανικές πωλήσεις και από την 
ωρίμανση των συνεργασιών στο χώρο του Κεντρικού Κλιματισμού σε συνδυασμό 
και με την επέκταση σε νέες χώρες με άλλους συνεργάτες. 
 
Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες στρατηγικές παράμετροι που πρέπει να 
συνυπολογισθούν για να συνταχθεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.  
 

(1) Η Βιοσώλ θα κατασκευάζει προϊόντα κεντρικού κλιματισμού για 
λογαριασμό του πολυεθνικού ομίλου TRANE.  Το ενδιαφέρον για μια τέτοια 
συνεργασία ξεκινά από την ανάγκη που έχουν οι μεγάλοι πολυεθνικοί 
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όμιλοι του Κεντρικού Κλιματισμού να προμηθεύονται τοπικά ή 
περιφερειακά Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ). Τα τελευταία χρόνια 
διαμορφώνεται η τάση να προσφέρονται ενιαία όλα τα προϊόντα στις 
προσφορές κεντρικού κλιματισμού, ενώ παλαιότερα οι προσφορές ήταν 
ξεχωριστές για τους Ψύκτες και τα άλλα επί μέρους μηχανήματα. Οι 
μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι ενδιαφέρονται κυρίως για τους Ψύκτες και τα 
άλλα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας που αφήνουν σημαντικά κέρδη και 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας. Για να έχουν όμως οι 
προσφορές πληρότητα πρέπει να προσφερθούν και ΚΚΜ. Το πρόβλημα 
με τις ΚΚΜ  είναι ότι η σχέση όγκου αξίας είναι ιδιαίτερα δυσμενής με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η μεταφορά τους από απομακρυσμένες 
πηγές όπου βρίσκονται τα εργοστάσια των πολυεθνικών. Έτσι γεννάται για 
τις εταιρίες αυτές η ανάγκη να αναζητούν τοπικές πηγές προμηθείας. Η 
Βιοσώλ αποτελεί ιδανικό συνεργάτη για μια τέτοια στρατηγική συνεργασία 
πολλώ δε μάλλον που δεν παράγει και ανταγωνιστικούς προς τους 
στρατηγικούς συνεργάτες Ψύκτες.  

(2) Η Βιοσώλ προσπαθεί να επεκτείνει την συνεργασία της με τον πολυεθνικό 
όμιλο Zehnder ώστε να προωθήσει τα προϊόντα  της μέσω του δικτύου της 
σε χώρες όπου η Zehnder ενδιαφέρεται να προσθέσει στη σειρά των 
προϊόντων της και μια οικονομικότερη εναλλακτική λύση, που να πληροί 
όμως τις ποιοτικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η πώληση με τα εμπορικά 
σήματα Runtal ή /και Zehnder. Οι χώρες αυτές είναι εκείνες που έχουν 
χαμηλότερο εισόδημα από τις Δυτικοευρωπαϊκές χώρες που είναι η βάση 
της Zehnder ή οι χώρες όπου δεν είναι διαδεδομένα τα προϊόντα της και 
κατά συνέπεια για την προώθηση τους είναι επιθυμητό να υπάρχει και μια 
οικονομικότερη εναλλακτική λύση. Η εταιρία  μπορεί να προσφέρει 
οικονομικές λύσεις διότι είναι η ίδια ιδιοπαραγωγός σωλήνων, έχει 
οικονομικότερο εξειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες 
της παραγωγής σωμάτων καλοριφέρ του συστήματος Runtal επί 
παραγγελία και διαθέτει αποδεδειγμένα την απαιτούμενη οργάνωση για την 
πολυπλοκότητα της επί παραγγελία αποστολής  παραγγελιών σε ξένες 
χώρες.  Οι δυο πλευρές έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να συνεργασθούν 
και αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια η δραστηριότητα αυτή θα 
αναπτυχθεί. 

(3)  Η Βιοσώλ συζητά με ορισμένους μικρούς εισαγωγείς σωμάτων καλοριφέρ 
για την δυνατότητα προμήθειας σωμάτων κατασκευής της με άλλες 
εμπορικές ονομασίες ΟΕΜ. Το κίνητρο για τους εισαγωγείς είναι ότι δεν θα 
απαιτείται να διατηρούνται σημαντικά αποθέματα αφού η Βιοσώλ έχει 
πάντα το απαιτούμενο απόθεμα. Ανάλογη συνεργασία επιδιώκει και με 
τους στρατηγικούς της συνεργάτες. Επίσης στα επόμενα χρόνια 
αναμένεται η οριστική διακοπή της κατασκευής παραδοσιακών σωμάτων 
με φέτες στην Ελλάδα. Σε αυτή τη περίπτωση το Europanel της Βιοσώλ θα 
αποκτήσει μια σημαντική εργασία αντικατάστασης σωμάτων γιατί είναι το 
μόνο που ταιριάζει στις σωληνώσεις των παλαιού τύπου Ελληνικών 
σωμάτων. 

(4) Ξεχωριστά τέλος από τη Βιοσώλ αναμένεται να εξελιχθεί ο κλάδος των 
νεροχυτών στα πλαίσια στρατηγικών συνεργασιών που ήδη διερευνούνται. 

 
Με βάση λοιπόν την εξέλιξη των πωλήσεων των προϊόντων της εταιρίας σε 
συνδυασμό με τις παραπάνω στρατηγικές εξελίξεις συντάχθηκε το παρακάτω 
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πρόγραμμα για την 5ετία στο οποίο η επίδραση της κάθε στρατηγικής εξέλιξης 
έχει απομονωθεί.  

 

 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
 
5.1.2. 
Η εταιρία παρουσίασε τα τελευταία 3 έτη ζημίες από συνήθεις δραστηριότητες 
μετά από φόρους και συνεπώς δεν παρουσιάζονται δείκτες θετικών 
αποτελεσμάτων ανά μετοχή 
5.1.3. 
Λόγω ανυπαρξίας κερδών δεν διανέμονται μερίσματα. Μέχρι τη χρήση 2001 σε 
περίπτωση ζημιών κατεβάλλετο μέρισμα υπό μορφή τόκου στους Προνομιούχους 
Μετόχους της εταιρίας. Στην παρούσα όπως και στην προηγούμενη χρήση,  βάσει 
του άρθρου 44 α Παρ. 1 του ΑΝ2190/1920 δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας 
χρήσης, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο 
υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ είναι κατώτερο από 
το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου προσαυξημένο με τα αποθεματικά για τα οποία 
η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό.  
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Οικονομικά Μεγέθη της ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.  

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων 
χρήσης της Εταιρίας κατά την τριετία 2002 - 2004: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 
(ποσά σε χιλ. €)* 2002 2003 2004 

Κύκλος Εργασιών από:    

• Βιομηχανική Δραστηριότητα 3.751 4.445 5.182 

• Εμπορική Δραστηριότητα 3.043 3.793 3.824 

• Παροχή Υπηρεσιών - - - 

Σύνολο Kύκλου Eργασιών Eταιρίας 6.794 8.238 9.006 

Mείον: Kόστος Πωλήσεων  5.725 7.222 7.362 

Mικτό Kέρδος (1) 1.070 1.016 1.644 

(% στον κύκλο Eργασιών) 15,7% 12,3 % 18,3% 

Πλέον: Άλλα Έσοδα Eκμετάλλευσης 42 72 55 

Σύνολο  1.112 1.088 1.699 

Mείον:  Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας(1)(2) 977 857 906 

            Έξοδα Διάθεσης(1) 1.178 1.111 1.078 

            Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης 12 - - 

Σύνολο Eξόδων (1) 2.167 1.968 1.984 

(% στον κύκλο Eργασιών) 31,9% 23,9% 22,0% 

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (1) (1.055) (880) (285) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (15,5%) (10,7%) (3,2%) 

Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων - - - 

Πλέον: Έσοδα από Συμμετοχές  0 - 2 

Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων - - 1 

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 3 53 42 

Mείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 8 104 49 

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 30 125 15 

Kέρδη (Ζημιές) προ Tόκων & Aποσβέσεων (1.090) (1.056) (304) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (16,0%) (12,8%) (3,4%) 

Mείον: Xρεωστικοί Tόκοι και Συναφή Έξοδα (3) 172 195 191 

Πλέον: Πιστωτικοί Tόκοι και Συναφή Έσοδα 5 1 - 

Kέρδη (Ζημιές) προ Aποσβέσεων (1.257) (1.250) (495) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (18,5%) (15,2%) (5,5%) 

Μείον:  Αποσβέσεις Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος 431 306 363 

Αποσβέσεις μη Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό Κόστος  351 329 460 

Συνολικές Aποσβέσεις 782 635 823 

Kέρδη (Ζημιές) προ Φόρων (2.039) (1.885) (1.318) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (30,01%) (22,9%) (14,6%) 

Mείον: Φόροι Xρήσης και λοιποί Φόροι  7 31 97 

Mείον: Aμοιβές Mελών Δ.Σ. (2) - - - 

Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. (2.046) (1.916) (1.415) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (30,1%) (23,2%) (15,7%) 

Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου Προηγούμενων Χρήσεων (4) - 264 6 

Kέρδη (Ζημιές) μετά από Φόρους Xρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. & Φόρους 
Φορολογικού Eλέγχου πρ. Χρήσεων 

(2.046) (2.180) (1.421) 

(% στον κύκλο Eργασιών) (30,1%) (26,5%) (15,8%) 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (5)    

Αναμορφωμένα κέρδη προ Φόρων  (2.344) (2.331) (1.403) 

Αναμορφωμένα Kέρδη μετά από Φόρους Xρήσης & Aμοιβές Δ.Σ. (2.351) (2.362) (1.500) 

Μείον: Φόροι Φορολογικού Eλέγχου (6) 0 264 6 

Μείον: Εκτίμηση για Πιθανές Φορολογικές Επιβαρύνσεις 0 - - 

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

(2.351) (2.626) (1.506) 

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

(ποσά σε χιλ. €)* 2002 2003 2004 

Κόστος Πωληθέντων 407 281 331 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 1 7 12 

Έξοδα Διάθεσης 22 18 20 

Σύνολο 431 306 363 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
2. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την ιδιότητα τους αυτή καθώς και για λοιπές υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας κ.α. κατά τις χρήσεις 2003 και 2004  έχουν επιβαρύνει τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας. 
Ειδικότερα, για τη χρήση 2003 διαμορφώθηκαν σε €176,20 χιλ. και για την χρήση 2004 σε € 172,20 χιλ. 
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002. 
4. Για τον υπολογισμό των αναμορφωμένων αποτελεσμάτων έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004, καθώς και οι σημειώσεις της Εταιρίας, όπως αυτές αναφέρονται 
κατωτέρω: 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ   ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
2002 
1)Στις απαιτήσεις  της εταιρείας περιλαμβάνονται καθυστερούμενα  υπόλοιπα  συνολικού  ποσού  

170.000 €  περίπου, για  τα οποία  σχηματίσθηκε  πρόβλεψη  ποσού 30.000 €.  2) Η εταιρεία δεν 
έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  από την υπηρεσία του προσωπικού, με 
βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και 
το άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεμελιώνει 
δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Εάν η εταιρεία σχημάτιζε την 
πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο ύψος της θα 
ανερχόταν  στο ποσό των  210.000  € περίπου. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη 
χρήση1991 και κατά  συνέπεια  οι  φορολογικές  της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  οριστικές. 
Κατά την γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και οι σημειώσεις της 
εταιρείας κάτω από τον Ισολογισμό, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρείας  και  απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, την  περιουσιακή 
διάρθρωση  και  την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2002, καθώς και τα 
αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε  αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών  διατάξεων που 
ισχύουν και λογιστικών αρχών,  οι οποίες  έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από 
εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, εκτός  από  την  περίπτωση της  
παραπάνω  αριθμ.4 σημείωσης  της  εταιρείας  κάτω από τον Ισολογισμό.   

 
2003 
1)  Στην  κλειόμενη  χρήση, σε   αντίθεση  με την  προηγούμενη, λογίσθηκαν  λιγότερες  

αποσβέσεις  επί  των  “Εξόδων  εγκαταστάσεως” και των “Ασώματων ακινητοποιήσεων”  
συνολικού  ποσού  320.000 € περίπου,  με  συνέπεια  τα αποτελέσματα  της  χρήσεως  και τα  ίδια  
κεφάλαια  να  απεικονίζονται  ισόποσα  βελτιωμένα. Στην   προηγούμενη  χρήση, κατά το κλείσιμο 
του Ισολογισμού, έγινε διαγραφή μέρους του αναπόσβεστου υπολοίπου των  "Εξόδων 
εγκαταστάσεως", που ήταν ισόποσο με τις αναλογούσες αποσβέσεις, και το οποίο  μεταφέρθηκε 
απευθείας στα  Ίδια  Κεφάλαια, στο λογαριασμό "Υπόλοιπο Ζημιών".  2) Στο ενεργητικό 
περιλαμβάνονται επισφαλείς και  καθυστερημένες, πέραν του  ενός  έτους, απαιτήσεις  συνολικού 
ποσού  250.000  € περίπου, για τις οποίες  έχει σχηματισθεί πρόβλεψη  ποσού  85.000 €, η  οποία  
δεν επαρκεί  να  καλύψει  την  πιθανή  ζημία  που θα προκύψει αν δεν εισπραχθούν στο σύνολό 
τους  αυτές  οι απαιτήσεις.  3) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου  
από την υπηρεσία του προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας 
των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από 
το προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 
Εάν η εταιρεία σχημάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του 
Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο ύψος της θα ανερχόταν  στο ποσό των 335.000  € περίπου, από το 
οποίο   ποσό  125.000 € αφορά  την  κλειόμενη  χρήση. 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά 
μέχρι τη και χρήση 1997 και κατά  συνέπεια  οι  φορολογικές  της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν 
καταστεί  οριστικές. Κατά την γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας 
και οι σημειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισμό, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας  και  απεικονίζουν   μαζί με το Προσάρτημα, 
την  περιουσιακή διάρθρωση  και  την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003, 
καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε  αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών  
διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών,  οι οποίες  έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, εκτός  από  την  
περίπτωση της παραπάνω  αριθμ. 1 παρατήρησής  μας. 
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2004 

1)  Στην κλειόμενη χρήση  επί των“ Δαπανών πολυετούς  αποσβέσεως”  και των “Ασώματων 
ακινητοποιήσεων” διενεργήθηκαν  αποσβέσεις συνολικού  ποσού  420.000,00  € περίπου, σε  
αντίθεση  με την προηγούμενη χρήση κατά  την οποία  δεν είχαν  διενεργηθεί   αποσβέσεις  
συνολικού ποσού 320.000,00 € περίπου. 2) Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν 
πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους 1.650.000,00 € 
περίπου και ως εκ τούτου η αναπόσβεστη αξία τους, καθώς και τα ίδια κεφάλαια απεικονίζονται 
ισόποσα βελτιωμένα.   3) Στο ενεργητικό περιλαμβάνονται επισφαλείς και  καθυστερημένες, 
πέραν του  ενός  έτους, απαιτήσεις  συνολικού ποσού  220.000,00 €  περίπου, για τις οποίες  
έχει σχηματισθεί πρόβλεψη  συνολικού  ποσού  100.000 €, εκ του  οποίου το  ποσό των  
15.000 € σχηματίστηκε   στην κλειόμενη χρήση. Οι  προβλέψεις  αυτές,  δεν επαρκούν  να  
καλύψουν  την  πιθανή  ζημία  που θα προκύψει αν δεν εισπραχθούν στο σύνολό τους οι  
ανωτέρω  καθυστερημένες  απαιτήσεις. 4) Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη 
αποζημίωσης λόγω εξόδου  από την υπηρεσία του προσωπικού, με βάση τη γνωμοδότηση 
αριθμ. 205/1988 της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως και το άρθρο 10 
Ν.2065/1992, γιατί δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεμελιώνει δικαίωμα 
συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. Εάν η εταιρεία σχημάτιζε την πρόβλεψη 
αυτή σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ.14 του Κ.Ν.2190/1920, το σωρευμένο ύψος της θα 
ανερχόταν  στο ποσό των  420.000,00 € περίπου, από το οποίο   ποσό  35.000,00  € αφορά  
την  κλειόμενη  χρήση. 5) Για  τα  βραδέως  ακίνητα  αποθέματα  σχηματίστηκε  στην  
προηγούμενη  χρήση  πρόβλεψη  ύψους   70.000,00 €, ενώ  στην    κλειόμενη   χρήση  δεν   
σχηματίστηκε  σχετική   πρόβλεψη,  η  οποία  κατά  την   γνώμη  μας θα   ανερχόταν  στο  ποσό  
των   50.000,00 € περίπου.  6) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι  και τη χρήση 2002 και 
κατά  συνέπεια  οι  φορολογικές  της  υποχρεώσεις  δεν  έχουν καταστεί  οριστικές. Κατά την 
γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και οι σημειώσεις της 
εταιρείας κάτω από τον Ισολογισμό, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρείας  και  απεικονίζουν   μαζί με το Προσάρτημα, την  περιουσιακή 
διάρθρωση  και  την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004, καθώς και τα 
αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε  αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών  διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών,  οι οποίες  έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν 
από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση, εκτός  από  την  περίπτωση της    
παραπάνω  αριθμ. 1 παρατήρησής  μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
2002  
1)Σύμφωνα με την απόφαση της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης της 28/6/2002 έγινε 

μετατροπή του  Μετοχικού Κεφαλαίου  σε ΕΥΡΩ , με  μείωση της ονομαστικής  αξίας εκάστης  
μετοχής  από   165 δρχ. σε 0,48 ΕΥΡΩ (δρχ.163,56) και ως  εκ τούτου μειώθηκε  το Μετοχικό 
Κεφαλαίο κατά το ποσό ΕΥΡΩ 139.900,92 , το  οποίο  μεταφέρθηκε  στον λογαριασμό " 
Διαφορά από μετατροπή  του  Μετοχικού Κεφαλαίου σε  ΕΥΡΩ" (Έγκριση Νο  Κ2-8573/24-7-
2002  του Υπουργείου Ανάπτυξης). 2) Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται  
εμπράγματα βάρη. 3) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας  των γηπέδων   έγινε με βάση του 
Ν.2065/92 στη χρήση 2000. 4) Στην  κλειόμενη  χρήση πραγματοποιήθηκε με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002, αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων  κτιρίων  στην αντικειμενική τους αξία. Η Υπεραξία που προέκυψε 
ύψους   € 1.154.937,12, η οποία δεν αντανακλά την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες, 
μεταφέρθηκε  στον λογαριασμό  των  Ιδίων  κεφαλαίων  «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 
λοιπών περιουσιακών στοιχείων»  μειωμένη κατά  το  ποσό € 47.459 που αφορά  ζημία   από 
αποτίμηση συμμετοχών. 5) Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση  1999 δεν 
πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων κατά το ποσό € 
1.650.000  περίπου .6) Εν όψει  της  εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, αρχής 
γενομένης με την σύνταξη του Ισολογισμού 31/12/2003, μετά από  σχετική απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου   στη  κλειόμενη   χρήση  έγιναν  τα  εξής :α) Η ανωτέρω  αναφερόμενη   
αναπροσαρμογή της αξίας των  κτιρίων. β) Στα “Εξόδα  Εγκαταστάσεως ”  μεταφέρθηκε το 
ποσό των €  563.000 περίπου,  που  είχε  περιληφθεί   σε προηγούμενη  χρήση  στα 
“Αποθέματα”. Ταυτόχρονα από το συνολικό αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 
εγκαταστάσεως διαγράφτηκε  ποσό € 340.000 ,  το  οποίο μεταφέρθηκε   απευθείας  στον 
λογαριασμό “Υπόλοιπο  Zημιών”   των   "Ιδίων  Κεφαλαίων"    και όχι   μέσω   του  
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λογαριασμού  των “Αποτελεσμάτων  Χρήσεως”, ο  ίδιος  λογιστικός  χειρισμός  είχε  γίνει  και  
στην  προηγούμενη  χρήση  για  αντίστοιχη  διαγραφή. γ) Από   τις  συνολικά   λογισθείσες  στη  
κλειόμενη  χρήση  αποσβέσεις,  μέρος   κατά  το   ποσό   € 350.906,97  αφορούν αποσβέσεις 
που δεν είχαν  γίνει  σε προηγούμενες χρήσεις και  απεικονίζονται   σαν  Αποσβέσεις  μη  
Ενσωματωμένες  στο Λειτουργικό  κόστος, και δ) Διενεργήθηκε  πρόβλεψη € 30.000 για 
επισφαλείς απαιτήσεις παρ’ ότι στην προηγούμενη χρήση πραγματοποιήθηκε  διαγραφή  
επισφαλών  ύψους € 760.000. 7) Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της 
εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 8) Στην  
τρέχουσα  χρήση 2003  περατώθηκε ο φορολογικός  έλεγχος της χρήσης 1991   και  είναι  εν  
εξελίξει  ο  έλεγχος  των χρήσεων  μέχρι  και  το  2001. Από  τον  έλεγχο  της   χρήσεως  1991  
καταλογίσθηκε  οριστικά το ποσό των € 33.996 από Φόρους Λογιστικών Διαφορών και των 
αντιστοίχων προσαυξήσεων , με  το  οποίο  ποσό  θα  επιβαρυνθούν  τα αποτελέσματα  της   
τρέχουσας  χρήσης  2003. 9) Το προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε 116 άτομα. 10) Η 
εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει τα αποτελέσματά της κυρίως με δύο τρόπους: α)Αύξηση 
πωλήσεων και β) Μείωση Κόστους. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται η εταιρία μας και οι εγγενείς δυσκολίες που αφορούν τον περιορισμό του 
παραγωγικού κόστους δυσχεραίνουν και καθυστερούν τις προσπάθειες της Διοίκησης. 

 
   
2003 
1) Από  την  Έκτακτη Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της εταιρίας, της 22/10/03,  

αποφασίσθηκε : α) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά  5.958.904,68  €, με συμψηφισμό 
ζημιών προηγούμενων  χρήσεων και  β) Η  ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου   
κατά  5.958.904,68 €   με  καταβολή μετρητών (Φ.Ε.Κ. 12163-14.11.03)   και  η  οποία  
εγκρίθηκε  με την  υπ’ αριθμό 7154/20.2.04 απόφαση του  Χ.Α.. 2) Το κονδύλι του 
λογαριασμού του Ενεργητικού ‘’Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις’’ ποσού  539.481,57 
€ αφορά την τρέχουσα αξία μετοχών ανώνυμης  εταιρείας  μη  εισηγμένης  στο Χ.Α., με βάση 
τον τελευταίο καταρτισμένο ισολογισμό της (χρήσης 2002), η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή. 3) Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίσταται  προσημείωση υποθήκης ύψους 
1.920.000 € υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων κατά την 
31.12.03 ανερχόταν σε 1.543.601,63 €.  4) Από την χρήση 1992 μέχρι την χρήση 1999 δεν 
πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις στις ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους 1.650.000,00 € 
περίπου και ως εκ τούτου η αναπόσβεστη αξία τους, καθώς και τα ίδια κεφάλαια 
απεικονίζονται ισόποσα βελτιωμένα. 5) Το προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε 102 άτομα. 6) 
Η τελευταία  αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων της εταιρίας, με βάση το Ν.2065/92 
πραγματοποιήθηκε στην χρήση 2000. 7) Στις 31/12/2002 πραγματοποιήθηκε με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002  αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των 
ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων στην αντικειμενική τους αξία. 8) Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό 
διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή  τη λειτουργία της 
εταιρίας. 9) Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρία διενήργησε αποσβέσεις χρησιμοποιώντας τους 
κατώτερους συντελεστές που προβλέπονται από το ΠΔ 299/2003. Η επί το έλασσον διαφορά 
που προέκυψε από την εφαρμογή στην παρούσα χρήση των συντελεστών αυτών σε σχέση με 
τους συντελεστές του ΠΔ 100/1998, οι οποίοι ίσχυαν μέχρι και την χρήση 2002, ανέρχεται σε 
140.000 ΕΥΡΩ περίπου. 10) Τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με τα 
εξής ποσά: α) με το ποσό των 55.000 ΕΥΡΩ για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, β) με το 
ποσό των 70.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη των ακινήτων αποθεμάτων και γ) με το ποσό των 
81.976,62 ΕΥΡΩ που αφορά την διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων. 11) Στα 
πλαίσια της προσπάθειας για την οικονομική εξυγίανση της Εταιρίας και συνεπεία αυτής την 
μεταφορά της μετοχής στην κανονική κατηγορία διαπραγμάτευσης, η διοίκηση προγραμμάτισε 
και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις: α) Μείωση Κόστους και Δαπανών, β) Υπογραφή 
σύμβασης συνεργασίας με τον όμιλο TRANE με αντικείμενο την κατασκευή Κεντρικών 
Κλιματιστικών Μονάδων, γ) Την  Αύξηση  του  Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά 6.000.000 €  
περίπου, την οποία  αναφέρουμε  παραπάνω, με στόχο την αύξηση του Κεφαλαίου Κίνησης, 
νέες επενδύσεις και αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  και δ) Συνέχιση 
προσπάθειας για εμπλουτισμό του μίγματος των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρία με νέα 
προϊόντα.    
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2004 
1) Στις 22/3/2004 ολοκληρώθηκε η αύξηση  του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 3.777.447 € με 

καταβολή μετρητών, η οποία είχε αποφασισθεί με την  από 22/10/2003 απόφαση  της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και είχε  εγκριθεί με την υπ' 
αριθμ.7154/20.2.2004  απόφαση του Δ.Σ  του Χ.Α. 2) Το κονδύλι του λογαριασμού του 
Ενεργητικού ‘’Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις’’ ποσού  539.481,57 € αφορά την τιμή 
κτήσεως μετοχών ανώνυμης  εταιρείας  μη  εισηγμένης  στο Χ.Α., η οποία δεν ελέγχεται από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 3) Επί των ακινήτων της Εταιρίας υφίσταται  προσημείωση 
υποθήκης ύψους 1.920.000 € υπέρ Τραπέζης για ασφάλεια δανείων, το υπόλοιπο των οποίων 
κατά την 31.12.2004 ανερχόταν σε 1.540.725,20 €.  4) Το προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται 
σε 120 άτομα. 5) Με βάση τις διατάξεις του Ν2065/1992, στην παρούσα χρήση 
αναπροσαρμόστηκε η αξία των γηπέδων και προέκυψε υπεραξία ύψους 714.223,26€, η οποία 
μεταφέρθηκε σε μείωση των σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ενώ για τα κτίρια 
δεν υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση αναπροσαρμογής.   

6) Δεν υπάρχουν επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή  τη λειτουργία της εταιρίας. 7) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά 
μέχρι και την χρήση 2002. 8) Στα πλαίσια της προσπάθειας για την οικονομική εξυγίανση της 
Εταιρίας και συνεπεία αυτής την μεταφορά της μετοχής στην κανονική κατηγορία 
διαπραγμάτευσης, η διοίκηση προγραμμάτισε και υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις: α) Μείωση 
Κόστους και Δαπανών, β) Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με τον όμιλο TRANE με 
αντικείμενο την κατασκευή Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων η οποία ήδη υλοποιείται 
ικανοποιητικά, γ) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.777.447€, με στόχο την αύξηση 
Κεφαλαίου Κίνησης, νέες επενδύσεις και αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, δ) 
Συνέχιση προσπάθειας για εμπλουτισμό του μίγματος των προϊόντων που εμπορεύεται η 
εταιρία με νέα προϊόντα. 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.410 1.511 1.430 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις 289 289 289 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 36 36 94 

Αναπόσβεστες Ασώματες Ακινητοποιήσεις 253 253 195 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 13.101 13.142 13.944 

Μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις 5.765 6.356 6.753 

Αναπόσβεστες Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 7.336 6.786 7.191 

Συμμετοχές 539 539 539 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 27 24 25 

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 8.155 7.602 7.950 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 5.427 11.329 6.535 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 10 11 9 

Σύνολο Ενεργητικού 15.002 20.453 15.924 

Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί 37   52 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Ίδια Κεφάλαια 9.969 13.748 10.858 

Προβλέψεις 40 106 70 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων -     

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4.949 6.568 4.950 

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.949 6.568 4.950 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 44 31 46 

Σύνολο Παθητικού 15.002 20.453 15.924 

Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 37   52 

Λογιστική αξία Μετοχής (σε €)* 0,30 0,26 0,24 

Η λογιστική αξία της μετοχής έχει υπολογιστεί με βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον αριθμό μετοχών στο τέλός κάθε 
χρήσης. 
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Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων 
 

Οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίων για την πενταετία 2002 – 2004 παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €)* 2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ % 

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       

Κέρδη προ Φόρων - - - -  

Αποσβέσεις (σύνολο) 782 631 817 2.230 30,1% 

Προβλέψεις 40 107 70 217 2,9% 

Αύξηση Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών ή / και με 
Κεφαλαιοποίηση Μερισμάτων και Κερδών Χρήσης (140) - 3.777 3.637 49,1% 

Μεταβολή στα Ποσά Προορισμένα για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -      

Μεταβολή στην Οφειλόμενη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο  -      

Μεταβολή στο Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο - 5.959 (5.959) -   

Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων - Επενδύσεων - 
Αναπροσαρμογή Συμμετοχών -      

Αύξηση Μακροπρόθεσμων Τραπεζικών Υποχρεώσεων  -      

Αύξηση Λοιπών Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων -      

Αύξηση Βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού Δανεισμού  540 548 81 1.169 15,8% 

Αύξηση Λοιπών Υποχρεώσεων 758 1.071 (1.699) 130 1,8% 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 24 (13) 15 26 0,4% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.004 8.303 -2.898 7.409 100,0% 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ        

Ζημιές προ Φόρων 2.033 1.879 1.310 5.222 70,5% 

Αύξηση εξόδων εγκατάστασης και ασώματες ακινητοποιήσεις (566) 141 281 (144) -1,9% 

Αυξήσεις Παγίων 1.272 41 802 2.115 28,5% 

Αύξηση συμμετοχών και Λοιπών Μακροπρόθεσμων  Απαιτήσεων (46) (3) - (49) -0,7% 

Μείωση Μακροπρόθεσμων Δανείων -      

Μείωση Βραχυπρόθεσμων Δανείων -      

Μερίσματα  -      

Αμοιβές ΔΣ 7 7 7 21 0,3% 

Φόροι 7 31 99 137 1,8% 

Φόροι Φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων - 264 6 270 3,6% 

Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης (706) 3.431 (2.890) (165) -2,2% 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 3 1 (2) 2 0,0% 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.004 5.792 -387 7.409 100,0% 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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5.1.5 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 
 
Η Εταιρία  έχει ελεγχθεί Φορολογικά μέχρι την διαχειριστική χρήση 2002. 
Δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τις τυχόν Λογιστικές διαφορές που θα 
προκύψουν από τον έλεγχο των επομένων, μέχρι το έτος 2004, χρήσεων και 
συνεπώς ούτε τους επί πλέον Φόρους που πιθανώς θα επιβληθούν. 
Βάσει των σημειώσεων του Ορκωτού Ελεγκτού και των παρατηρήσεων της 
εταιρίας που παρατίθενται κάτω από τον Ισολογισμό προκύπτουν οι κατωτέρω 
Αναμορφώσεις. 

                                                                      (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

Α.  Λ/ΣΜΟΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ   
  2004 

Ως η Δημοσίευση (Ζημιά)  (1.318) 
ΠΛΕΟΝ:1) Αποσβέσεις εξόδων εγκαταστάσεως  - 
              2)Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού  35 
              3) Πρόβλεψη Βραδέως Κινούμενων Αποθεμάτων  50 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΖΗΜΙΑ)  (1.403) 
 
 
Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
  2004 
Ως η Δημοσίευση  10.858 
ΜΕΙΟΝ: 1)Μη διενεργ. αποσβέσεις προηγ. χρήσεων   1.650 
              2) Μη διενεργ. αποσβέσεις εξόδων εγκατάστ.  - 
              3) Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού  420 
              4) Πρόβλεψη Βραδέως Κινούμ. Αποθεμάτων  50 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                   8.738 
 
 
Το έτος 2002 πραγματοποιήθηκε βάσει της διάταξης των διατάξεων του άρθρου 
28 του Ν3091/2002, αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των 
ιδιοχρησιμοποιουμένων κτιρίων στην αντικειμενική τους αξία. 
 
Με βάση τις διατάξεις του Ν2065/1992, στην παρούσα χρήση αναπροσαρμόστηκε 
η αξία των γηπέδων και προέκυψε υπεραξία ύψους 714.223,26€, η οποία 
μεταφέρθηκε σε μείωση των σωρευμένων ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ενώ 
για τα κτίρια δεν υπήρχε αντίστοιχη υποχρέωση αναπροσαρμογής. 
 
Στα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ συμπεριλαμβάνονται και Δαπάνες Πολυετούς Αποσβέσεως 
αναπόσβεστου ποσού 2.019 χιλ.€ περίπου. 
 
 
Στο Παράρτημα που ακολουθεί επισυνάπτεται Συνοπτικός Αναμορφωμένος 
Ισολογισμός 31/12/2004, βάσει των σημειώσεων του Ορκωτού Ελεγκτή και των 
παρατηρήσεων της εταιρίας. 
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Για την αναμόρφωση των Αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων των χρήσεων 
2002 – 2004 της Εταιρίας λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Τακτικού 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρίας, που διενήργησε τον τακτικό έλεγχο των 
χρήσεων 2002 – 2004 και οι σημειώσεις της Εταιρίας: 

 
Αναμορφωμένα  Κέρδη προ Φόρων 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναμόρφωση των αποτελεσμάτων της 
Εταιρίας για τις χρήσεις 2002 – 2004: 
 
 (ποσά σε χιλ. €)* 2002 2003 2004 

Κέρδη Ισολογισμού προ Φόρων (2.039) (1.886) (1.318) 
Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (246) (320) - 

Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ασώματων Ακινητοποιήσεων -   

Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώματων Ακινητοποιήσεων -   

Υποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων -   
Ακίνητα Αποθέματα (26)  (50) 

Πελάτες (9)   

Επισφαλείς και Επίδικοι Πελάτες -   

Γραμμάτια σε Καθυστέρηση -   
Επιταγές σε Καθυστέρηση -   

Χρεώστες Διάφοροι (2)   

Λογαριασμός Διαχειρίσεων Προκαταβολών και Πιστώσεων 0   
Υποτίμηση Χρεογράφων -   

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (22) (125) (35) 

Σύνολο Αναμορφώσεων  305 445 85 

Αναμορφωμένα Κέρδη προ Φόρων (2.344) (2.331) (1.403) 
Μείον: Φόροι Χρήσης  7 31 97 

Μείον: Αμοιβές Δ.Σ. -   

Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από Φόρους & Αμοιβές Δ.Σ. (2.351) (2.362) (1.500) 

Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου (Φόρος Εισοδήματος & Προσαυξήσεις 
Φόρου Εισοδήματος) 

- 264 6 

Μείον: Εκτίμηση για Πιθανές Φορολογικές Επιβαρύνσεις - - - 

Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από Φόρους, Αμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου 

(2.351) (2.626) (1.506) 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
 

Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια 
(ποσά σε χιλ. €)* 2002 2003 2004 

Μετοχικό Κεφαλαίο  15.890 15.890 13.709 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  2.232 2.232 2.232 
Διαφορές Αναπροσαρμογής και Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 1.987 1.987 1.987 

Αποθεματικά Κεφαλαία  552 552 552 

Αποτελέσματα Εις Νέο  (10.692) (6.913) (7.622) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.969 13.748 10.858 
Μείον      

Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης (4.842) (320)   

Διαγραφή Εξόδων Εγκατάστασης 3.985     

Μη Διενεργηθείσες Αποσβέσεις Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (1.596) (1.650) (1.650) 

Υποτίμηση Συμμετοχών Και Χρεογράφων (6)     

Ακίνητα Αποθέματα (80)   (50) 

Πελάτες (36)     
Επισφαλείς Και Επίδικοι Πελάτες (81)     

Γραμμάτια Σε Καθυστέρηση (5)     

Επιταγές Σε Καθυστέρηση (50)     

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες Στην Επόμενη Χρήση (7)     
Χρεώστες Διάφοροι (107)     

Λογαριασμός Διαχειρίσεων Προκαταβολών Και Πιστώσεων (6)     

Σχηματισθείσα Πρόβλεψη 30     

Υποτίμηση Χρεογράφων -     
Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού (210) (335) (420) 

Διαφορές Φορολογικού Έλεγχου 1991-1997 (284)     

Σύνολο Αναμορφώσεων (3.293) (2.305) (2.120) 

Σύνολο  Αναμορφωμένων Ίδιων Κεφαλαίων 6.676 11.443 8.738 

* Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

ΤΗΣ ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(ποσά σε χιλ. €) 2002 2003 2004 

Κύκλος Εργασιών από:    

Βιομηχανική Δραστηριότητα 3.751 4.445 5.182 

Εμπορική Δραστηριότητα 3.043 3.793 3.824 

Παροχή Υπηρεσιών -  - 

Σύνολο Κύκλου Εργασιών (1) 6.794 8.238 9.006 

Μικτό Κέρδος (2) 1.070 1.016 1.644 

Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 42 72 55 

Σύνολο (2) 1.112 1.088 1.699 

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (2) (1.055) (880) (285) 

Πλέον: Κέρδη από Πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 0   

Πλέον: Έσοδα Συμμετοχών 0  2 

Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 0  1 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (1.090) (1.056) (304) 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (1.257) (1.250) (495) 

Κέρδη προ Φόρων (2.039) (1.885) (1.318) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. (3) (2.046) (1.916) (1.415) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων 
Χρήσεων (3),(4) (2.046) (2.180) (1.421) 

Συνολικό Μέρισμα (καθαρό από φόρους) - - .- 

Σταθμισμένος Αριθμός Μετοχών (5) 33.105.026 33.105.026 45.696.516 

Αριθμός Μετοχών Τέλους Χρήσης (6) 33.105.026 33.105.026 45.696.516 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (7)    

Κέρδη προ Φόρων (2.344) (2.330) (1.403) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές ΔΣ (3) (2.351) (2.361) (1.500) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (3). (9) (2.351) (2.361) (1.500) 

    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €) (8)    

Κέρδη προ Τόκων και Αποσβέσεων και Φόρων (0,03) (0,03) (0,01) 

Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (0,04) (0,04) (0,01) 

Κέρδη προ Φόρων (0,06) (0,06) (0,03) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Aμοιβές Δ.Σ. (3) (0,06) (0,06) (0,03) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων Χρήσεων (3),(4) (0,06) (0,07) (0,03) 

Μέρισμα ανά Μετοχή (10) 0,00 (0,00) (0,00) 

    

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €) (7), (8)    

Κέρδη προ Φόρων (0,07) (0,07) (0,03) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. (3) (0,07) (0,07) (0,03) 

Κέρδη μετά από Φόρους Χρήσης, Aμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου (3),(7), (9) (0,07) (0,07) (0,03) 

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

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

 

(ποσά σε χιλ. €)* 2002 2003 2004 

Κόστος Πωληθέντων 407 281 331 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 1 7 12 

Έξοδα Διάθεσης 22 18 20 

Σύνολο 431 306 363 

*Τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

3. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την ιδιότητα τους αυτή καθώς και για λοιπές υπηρεσίες που προσέφεραν στην 
Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας κ.α. κατά τις χρήσεις 2003 και 2004  έχουν επιβαρύνει τα Έξοδα Διοικητικής 

Λειτουργίας. Ειδικότερα, για τη χρήση 2003 διαμορφώθηκαν σε €176,20 χιλ. και για την χρήση 2004 σε € 172,20 χιλ. 
4. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι τη χρήση 2002. 
5. Για τον υπολογισμό του σταθμισμένου αριθμού μετοχών λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών.  

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

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004, καθώς και οι σημειώσεις της Εταιρίας 
8. Για τον υπολογισμό των μεγεθών αυτών – πλην μερίσματος ανά μετοχή – έχει ληφθεί υπόψη ο 

σταθμισμένος αριθμός μετοχών. 
9. Η Εταιρία δεν έχει διανείμει μέρισμα κατά τις χρήσεις 1998-2004  
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Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας: 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 2002 2003 2004 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)    

Κύκλου Εργασιών 15,6% 21,3% 8,5% 

Κερδών προ Φόρων (91,8)% (7,6%) (30,1%) 

Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. (91,2)% (6,4%) (26,1%) 

Κερδών μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και Φόρους 
Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων (91,2)% (6,5%) (34,8%) 

Ενσώματων Παγίων (σε Αξία Κτήσης)  10,8% 30,0% 6,1% 

Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων 0,6% 36,3% (22,1%) 
      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)      

Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (19,2%) (15,9%) 10,7% 

Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων (12,5%) (9,5%) 6,2% 
      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)      

Γενική Ρευστότητα 1,09 1,72 1,31 

Άμεση Ρευστότητα 0,52 1,36 0,69 

Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Χρηματοοικονομικά Έξοδα (2,06) (0,77) - 

Λειτουργική Ταμειακή Ροή / Σύνολο Φόρων (50,91) (4,87) -  
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)      

Απαιτήσεων 120 115 122 

Προμηθευτών (επί των αγορών) 114 89 88 

Αποθεμάτων 180 121 155 
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)      

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 0,50 0,48 0,46 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,18 0,17 0,22 
      

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)      

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 16,1% 19,2% 11,6% 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών 
Τόκων * * * 

* Τα μεγέθη αυτά δεν υπολογίζονται λόγω αρνητικών μεγεθών κατά τις αντίστοιχες χρήσεις. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

 2002 2003 2004 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)    

Κερδών (Ζημιές) προ Φόρων (49,8)% 5,6% 39,8% 

Κερδών (Ζημιές) μετά από Φόρους Χρήσης και Αμοιβές Δ.Σ. (49,6)% (4,7)% 36,2% 

Κερδών (Ζημιές) μετά από Φόρους Χρήσης, Αμοιβές Δ.Σ. και 
Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούμενων Χρήσεων (49,6)% (11,7)% 42,7% 

       

Περιθώριο Κέρδους (%)       

Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)  (34,5)% (28,3)% (15,6)% 
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ Φόρων) (%)       

Μέσου Όρου Ιδίων Κεφαλαίων (32,4)% (25,7)% (13,9)% 

Μέσου Όρου Συνολικών Απασχολουμένων Κεφαλαίων (18,7)% (16,9)% (10,0)% 
        

ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)       

Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια 0,75 0,58 0,57 

Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,27 0,2 0,28 
       

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)       

Χρηματοοικονομικά Έξοδα /Κέρδη προ Φόρων και Χρεωστικών 
Τόκων (7,9)% (9,1)% 15,8% 
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5.1.6 ΤΑΜΙΑΚΕΣ  ΡΟΕΣ 
 

ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2004 ΕΩΣ  31/12/2004 

Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ 

  Ποσά σε € 

  
Χρήση 2004   Προηγ.Χρήση 2003 

    
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) 
δραστηριότητες         

Α 100 Ταμειακές εισροές         

  101 Πωλήσεις   9.005.916,70   8.238.046,68 

  102 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως   54.818,07   71.694,63 

  103 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα   40.309,79   40.568,74 

  104 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων       12.000,00 

  105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κλπ)   1.436,99   585,15 

  106 Εσοδα χρεογράφων   1.888,38     

  107 Πώληση χρεογράφων         

  108 Μείωση απαιτήσεων         

    Αφαιρούνται:         

  109 Αγορά χρεογράφων         

  110 Αύξηση απαιτήσεων   351.285,64   499.653,37 

    Σύνολο Ταμιακών Εισροών (Α100)   8.753.084,29   7.863.241,83 

Α 200 Ταμειακές εκροές         

  201 Κόστος πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις)   7.362.111,85   7.221.930,58 

  202 Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως   905.640,55   856.896,35 

  203 Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως         

  204 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως   1.078.598,38   1.111.122,78 

  205 Εξοδα υποαπασχολήσεως / αδρανείας         

  206 Άλλα έξοδα   43.393,64   20.943,16 

  207 Αύξηση αποθεμάτων   730.003,30     

  208 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού       985,57 

  209 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού       12.956,33 

  210 
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην 
Τραπεζών)   1.569.677,77     

    Αφαιρούνται:         

  211 Μείωση αποθεμάτων       429.436,88 

  212 Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού   2.298,49     

  213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού   15.074,32     

  214 Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)       887.832,00 

    Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Α200)   11.672.052,68   7.907.565,89 

Α 300 Ταμειακές Εκροές φόρων         

  301 Φόροι εισοδήματος         

  302 Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι   8.822,80   30.505,86 

  303 Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου   6.366,00   263.883,25 

  304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη   128.473,59     

    Αφαιρείται :         

  305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη       187.275,33 

    Σύνολο Ταμειακών εκροών φόρων (Α300)   143.662,39   107.113,78 

    
Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) 
δραστηριότητες         

    (Α100 - Α200 - Α300) - Α   -3.062.630,78   -151.437,84 
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Α/Α ΑΝΑΛΥΣΗ 
  Ποσά σε € 

  Χρήση 2004   Προηγ.Χρήση 2003 

    Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Β 100 Ταμειακές εισροές         

  101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων         

  102 Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων   4.467,33   847,46 

  103 
Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων και 
αποσβέσεις αυτών         

  104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων       2.764,45 

  105 Εσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων       0,00 

  106 Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμοι κλπ απαιτήσεων)         

    Σύνολο Ταμειακών Εισροών (Β100)   4.467,33   3.611,91 

Β 200 Ταμειακές εκροές         

  201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων         

  202 Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων   101.730,08   47.021,66 

  203 Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων         

  204 Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων   535,72     

  205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως   280.327,12   141.179,68 

    Σύνολο Ταμειακών Εκροών (Β200)   382.592,92   188.201,34 

    Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες         

    (Β100 - Β200) - Β   -378.125,59   -184.589,43 

Γ   Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

  100 Ταμειακές εισροές         

  101 
Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ 
άρτιο   3.777.447,00     

  102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων         

  103 Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων         

  104 
Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί 
Τραπεζών)   43.499,60   544.569,69 

    Σύνολο Ταμειακών εισροών (Γ100)   3.820.946,60   544.569,69 

Γ 200 Ταμειακές εκροές         

  201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου         

  202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων         

  203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων         

  204 
Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί 
Τραπεζών)         

  205 Τόκοι πληρωθέντες και Συν/κες διαφορές βραχ. δανεισμού   191.331,25   195.156,55 

  206 Μερίσματα Πληρωθέντα       4.484,32 

  207 Διανομή κερδών στο προσωπικό         

  208 Αμοιβές Δ.Σ. από κέρδη χρήσεως         

    Σύνολο Ταμειακών εκροών (Γ200)   191.331,25   199.640,87 

    Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

    (Γ100-Γ200) = Γ   3.629.615,35   344.928,82 

    
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα 
Α+Β+Γ)   188.858,98   8.901,55 

    ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   131.069,13   122.167,58 

    ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ   319.928,11   131.069,13 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2005 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Ο Αντιπρόεδρος και Η Προϊσταμένη Οικονομικών 

Διευθύνων Σύμβουλος & Διοικητικών Υπηρεσιών 
   

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

  Α.Α.Ο.Ε.Ε. 0000889/ Α' τάξης 
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Ελέγξαμε την ανωτέρω Κατάσταση Ταμιακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρίας 
«ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» της Χρήσεως 2004, η οποία έχει καταρτισθεί με βάση τα 
τηρούμενα από την εταιρία βιβλία και στοιχεία έως και τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 15.2.2005 
Πιστοποιητικό μας ελέγχου. Κατά τη γνώμη μας, η προαναφερόμενη κατάσταση 
Ταμιακών Ροών απεικονίζει τις ταμιακές εισροές και εκροές από τις κατά τη χρήση 
δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας.  

 
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου  2005 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 

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

"Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε."
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5.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Μ. στην οποία 

συμμετέχει με ποσοστά άνω του 10% : 
 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ.& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Εμπορία προιόντων  Θέρμανσης - Κλιματισμού  

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 

40.000  Χ 2,93 € = 117.200 € 
 

ΚΑΛΥΦΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 118.067 Κοινές Ονομ.Μετοχές Χ 2,93 = 345.936,31 
42.557 Προνομ. Ονομαστικές Χ 2,93 = 124.692,01 

160.624 Μετοχές Χ 2,93 = 470.628,32 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: Α.Τακτικό αποθεματικό    27.500,00 
Β.Εκτακτο αποθεματικό   96.000,00 
Γ.Αφορολόγητα αποθεματικά 118.161,46 

ΣΥΝΟΛΟ 241.661,46 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ 2004: 

57.320,47  

ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ: 

539.481,57 

ΠΟΣΟ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ: 

 

ΠΟΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ: 1.876,18 

ΥΨΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΒΕΕΜ: 

175.302,82 
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 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,  
ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

 
 
5.11.1 Διοίκηση της Εταιρίας 
 

Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον 4 έως 11 μέλη. Τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή 
θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας 
τους, η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξη έτη. 
 
Η σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της που πραγματοποιήθηκε στις 29.11.2002 είναι η ακόλουθη: 
 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Αντώνιος Παναγή Σβορώνος Πρόεδρος –Εκτελεστικός Μέλος Οικονομολόγος  

Διονύσιος Νικολάου Σβορώνος 
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων 

Σύμβουλος - Εκτελεστικός Μέλος 
Οικονομολόγος  

Νικόλαος  Διονυσίου  Σβορώνος 
Εντεταλμένος  Σύμβουλος - Μη 

Εκτελεστικός Μέλος 
Μηχανολόγος 

Κωνσταντίνος Σταύρου Γώγος 
Εντεταλμένος  Σύμβουλος – 

Εκτελεστικός Μέλος 
Μηχανολόγος 

Δημήτριος Ανδρέα Κατσίβελας  
Εντεταλμένος  Σύμβουλος – 

Εκτελεστικός Μέλος 
Μηχανολόγος 

Παντελής Γεωργίου Καραγεωργίου  
Εντεταλμένος  Σύμβουλος – 

Ανεξάρτητος Μη  Εκτελεστικός Μέλος 
Οικονομολόγος 

Νικόλαος Κωνσταντίνου 
Καραντάνης   

Εντεταλμένος  Σύμβουλος 
Ανεξάρτητος Μη  Εκτελεστικός Μέλος 

Οικονομολόγος 

 
Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εκδότριας Εταιρίας είναι τα ακόλουθα: 
 
➢ Αντώνιος Παναγή Σβορώνος: Πρόεδρος, πτυχιούχος των πανεπιστημίων Columbia 

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

 
➢ Διονύσιος Νικολάου Σβορώνος: Διευθύνων Σύμβουλος, πτυχιούχος του Northwestern 

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

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

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

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

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

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

of Technology, SBC, Msc in Μechanical Engineering (1981)  Γεννήθηκε το 1959 και στην 
Εταιρία εργάζεται από το 1985.  
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➢ Παναγιώτα Χαραλάμπους Κόλλια: Προϊσταμένη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών. 
Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, τμήμα Οικονομικό (1990). Γεννήθηκε το 
1964 και στην Εταιρία εργάζεται από το 1990. Έχει εργαστεί και σε άλλες εταιρίες του χώρου 
από το 1987. 

 
 
Η Διοίκηση της εταιρίας ασκείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  κ. Αντώνιο Π. 
Σβορώνο, και τον Αντιπρόεδρο Διοικητικού  Συμβουλίου και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κ. Διονύσιο Σβορώνο συνεπικουρούμενο από τους  Εντεταλμένους 
Συμβούλους, οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην εταιρία, σε συνεργασία 
και εξωτερικούς συμβούλους. 
 
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρίας είναι ο Αντώνιος Π. Σβορώνος, κάτοικος 
Αθηνών, οδός Πραξιτέλους 49 Γλυφάδα, κάτοχος του υπ’ αριθμό Σ-105886 
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. 
 
Το εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας έχει αναλάβει ο Οικονομολόγος κ. Δημήτριος 
Κατσιαφλιάνης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το ΟΕΕ Νο  0021900 Α’ 
Τάξης. 
 
Οι συμβατικές αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 
2004 ανήλθαν στο ποσό των 10.200 €. Τα περισσότερα Μέλη του Δ.Σ., διατηρούν 
με την εταιρία και σχέση εξηρτημένης εργασίας, αφού προσφέρουν, εκτός των 
υπηρεσιών τους ως Μέλη του Δ.Σ., και άλλες υπηρεσίες προς την εταιρία.  Οι 
αμοιβές των ανωτέρω στελεχών που έχουν προεγκριθεί από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των μετόχων ήταν 162.000 € για το έτος 2004. 
Πέραν των ανωτέρω αμοιβών δεν υπάρχουν άλλες αμοιβές ή ωφελήματα στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπεία της θέσεως των στο Δ.Σ. 
 
Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας δεν έχουν 
καταδικαστεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά ζητήματα ή είναι αναμεμειγμένα 
σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και 
απαγόρευση άσκησης : 
 

• επιχειρηματικής δραστηριότητας 

• χρηματιστηριακών συναλλαγών 

• επαγγέλματος συμβούλου επενδύσεων 

• διευθυντικού στελέχους τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών 

• αναδόχου έκδοσης 

• στελέχους χρηματιστηριακών εταιριών 
 
Μεταξύ των Μελών του Δ.Σ. και των Διευθυντικών Στελεχών υπάρχουν οι εξής 
συγγενικές σχέσεις : 
 

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

• ο κ. Διονύσιος Σβορώνος είναι υιός του Νικολάου Σβορώνου, Εντεταλμένου 
Συμβούλου. 

• Ο κ. Αντώνης Π. Σβορώνος είναι ξάδελφος του κ. Διονύση Ν. Σβορώνου. 
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Συμμετοχή των Κυρίων Μετόχων και Μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας στο Δ.Σ. 
άλλων Εταιριών 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις συμμετοχές των κυρίων μετόχων ή/και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Βιοσώλ στο Διοικητικό Συμβούλιο 
άλλων συγγενικών εταιριών. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΜΕΤΟΧΟΣ Εταιρία Θέση 

Αντώνιος Σβορώνος Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 
Ηφαιστος 
Ενωσις 
ΔΑΣΚΟ 

GOLDEN LINK 
NEOVENT ΑΒΕΕΚ 

Αντιπρόεδρος 
Πρόεδρος 
Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 
Μέλος Δ.Σ. 

Πρόεδρος & Δ\νων Σύμβουλος 

Διονύσιος Σβορώνος Ηφαιστος 
Ενωσις 
ΔΑΣΚΟ 

Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία 

Αντιπρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 

Πρόεδρος 
Μέλος Δ.Σ. 

Δημήτρης Κατσίβελας NEOVENT ΑΒΕΕΚ Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Γώγος Κων/νος NEOVENT ΑΒΕΕΚ Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 
 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Σκοπός της οργανωτικής δομής της επιχείρησης είναι ο αρμονικός συνδυασμός 
των στόχων της, οι οποίοι είναι : ευελιξία παραγωγής, παραγωγικότητα, ποιότητα 
παραγομένων προϊόντων, υψηλή αποδοτικότητα ανταγωνιστικότητα και 
ικανοποίηση πελατών. 
Το Οργανόγραμμα της Εταιρίας, όπως αυτή λειτουργεί στην παρούσα φάση, 
παρατίθεται στη συνέχεια. 
Αμοιβές Οργάνων Διοικήσεως και Δ/νσεως & Εποπτείας. 
Κατά την παρούσα χρήση κατεβλήθησαν συνολικά οι εξής αμοιβές και λοιπές 
παροχές. 
Όργανα Διοικήσεως                     161.184,60 € 
Όργανα Δ/νσεως & Εποπτείας    221.544,39 € 
 
 
6.2.1.Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμφέροντα των διευθυνόντων την εταιρία, πέραν 
της μετοχικής σχέσεως και της υπαλληλικής εξάρτησης κατά περίπτωση. 
Τα μέλη του Διοικητικού Οργάνου, των Οργάνων Διευθύνσεως και Εποπτείας 
στην Βιοσώλ, κατέχουν τον κάτωθι αριθμό μετοχών την 5/5/2005 κατά κατηγορία: 
  

Ονοματεπώνυμο Θέση Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών 
 

  Κοινές Προνομιούχες ΣΥΝΟΛΟ 
Αντώνιος Π. Σβορώνος Πρόεδρος                     1.217.786 321.598 1.539.384 

Διονύσιος Ν. Σβορώνος         Αντιπρόεδρος                 1.518.511 159.409 1.677.920 
Κων/νος  Σ. Γώγος                   Εντεταλμένος Σύμβουλος 24.800 -------- 24.800 

Δημήτριος Κατσίβελας Εντεταλμένος Σύμβουλος        23.200 -------- 23.200 
Σπύρος Ιωάννου Οικονομικός Διευθυντής 88.400 -------- 88.400 

Παναγιώτα Κόλλια Προϊσταμένη Λογιστηρίου 32.400 -------- 32.400 
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6.2.2. Δεν υπάρχουν δικαιώματα των μελών των Διοικητικών Οργάνων, των 
Οργάνων Διευθύνσεως ή Εποπτείας σε συναλλαγές που δεν είναι συνήθεις 
λόγω του χαρακτήρος ή των όρων τους (όπως ενδεικτικές αγορές πέραν της 
κανονικής δραστηριότητας, απόκτηση ή επικύρωση στοιχείων του Παγίου 
Ενεργητικού) κατά την διάρκεια της τελευταίας χρήσεως και της τρέχουσας 
χρήσεως.    

     
 
Τέτοιες ασυνήθεις συναλλαγές δεν πραγματοποιήθησαν ούτε στο παρελθόν 
 
6.2.3. Δεν υπάρχουν δάνεια προς τα μέλη των Οργάνων Διοικήσεως, Δ/νσεως ή 

Εποπτείας, ούτε έχουν δοθεί εγγυήσεις υπέρ αυτών. 
 
6.3. Δεν υπάρχει προς το παρόν, και λόγο της έλλειψης κερδών, σχέδιο 

συμμετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρίας. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
7.  Στην αρχή του Παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου παρουσιάζεται η Έκθεση 

Πεπραγμένων του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση.  Στην Έκθεση 
παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για τις συνθήκες που επεκράτησαν την 
προηγουμένη χρήση και για την πορεία της εταιρίας το έτος 2004 και για τις 
προοπτικές για την τρέχουσα χρήση. 

Οι τελευταίες τάσεις στην αγορά προϊόντων Θέρμανσης - Κλιματισμού 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα δύσκολες. Η πρόσφατη πτώχευση μίας από τις 
σημαντικότερες Εταιρίες Λιανικών Πωλήσεων του κλάδου αντικατοπτρίζει αυτή την 
κατάσταση.  

Συγχρόνως η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας παρουσιάζεται 
δυσχερής και η Διοίκηση προσπαθεί με συντονισμένες ενέργειες να τη βελτιώσει 
σταδιακά ώστε να μπορεί η εταιρία να εκμεταλλευθεί επιχειρηματικούς 
συνδυασμούς που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αλλαγή των σημερινών 
οικονομικών δεδομένων. 

Στα πλαίσια αυτά καταβάλλονται προσπάθειες για την μείωση των δαπανών 
και του κόστους παραγωγής και αντίστοιχα για αύξηση των πωλήσεων παρά το 
γενικά αρνητικό κλίμα. Η Διοίκηση ελπίζει ότι με εγρήγορση και 
αποτελεσματικότητα θα επιτύχει στους σκοπούς της. 

Η Εταιρία μας έχει προετοιμαστεί πλήρως με υποδομές και διεργασίες, ώστε 
από 1/1/05 να εφαρμόσει τα Δ.Λ.Π. Συνεπώς και η α’ τριμηνιαία κατάσταση του 
2005 που θα δημοσιευθεί θα είναι συντεταγμένη βάσει Δ.Λ.Π. 

Την 21/12/2004 κοινοποιήσαμε στο Χ.Α. την κατωτέρω ανακοίνωση, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο Επίσημο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
Η ΒΙΟΣΩΛ ανέθεσε στην εταιρεία King Hellas που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον διεθνούς κύρους 
οίκο συμβούλων και εκτιμητών King Sturge να αποτιμήσει τα ενσώματα πάγια στοιχεία του 
ενεργητικού της με βάση εύλογες τιμές, ώστε να χρησιμοποιήσει την εκτίμηση αυτή για την σύνταξη 
ισολογισμού έναρξης κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
Από την παραπάνω εκτίμηση προέκυψε υπεραξία περίπου 4.500.000 € σε σχέση με την 
αναμορφωμένη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων όπως προέκυψε από τον ισολογισμό της 
εταιρείας σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις της εταιρίας και των ορκωτών ελεγκτών και κατόπιν 
των αποσβέσεων και της χρήσης 2004.  Μετά  την διαγραφή και άϋλων στοιχείων του ενεργητικού 
που δεν αναγνωρίζονται με βάση τα ΔΠΧΠ, η συνολική αναμορφωμένη υπεραξία των παγίων της 
ΒΙΟΣΩΛ θα προσεγγίσει τα 3.000.000 Ευρώ.  Μέρος αυτής της υπεραξίας είναι δυνατόν να 
περιληφθεί σε αναπροσαρμογή με βάση τον Ν. 2065. 
Επίσης, η ΒΙΟΣΩΛ έχει αναθέσει στην εξειδικευμένη εταιρεία Prudential Ε.Π.Ε. την εκπόνηση 
αναλογιστικής μελέτης για τις παροχές που οφείλονται στο προσωπικό κατά την αποχώρηση από 
την υπηρεσία. Το αναλογιστικό αυτό έλλειμμα υπολογίσθηκε σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες Ευρώ 
περίπου. 
Τέλος, η εταιρεία θα προχωρήσει και σε αποτίμηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των 
απαιτήσεών της με βάση τα ΔΠΧΠ μετά το κλείσιμο της χρήσης, ενώ επιφυλάσσεται και για την 
διενέργεια πρόσθετων προβλέψεων.  
Με βάση τα παραπάνω, η εταιρεία θεωρεί ότι η αναμορφωμένη (με βάση τις παρατηρήσεις της 
εταιρίας και των ορκωτών ελεγκτών) καθαρή θέση της εταιρείας θα βελτιωθεί σημαντικά με την 
εφαρμογή των ΔΠΧΠ.  

ΑΘΗΝΑ 21/12/2004 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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