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Αποτελέσµατα Οµίλου Έτους 2001 

Συνοπτική Ανασκόπηση 
Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου ανήλθαν 
σε 15,9 δις δρχ (16,1 δις δρχ το 2000). Οι τιµολογηθείσες πωλήσεις ανήλθαν σε 14,2 δις δρχ 
(13,8 δις δρχ). Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.144 εκ δρχ (1.206 εκ δρχ). Στα 
κέρδη του 2000 περιλαµβανόταν και έκτακτο κέρδος 240 εκ δρχ περίπου από την πώληση µη 
χρησιµοποιουµένου ακινήτου. Αντίστοιχα στα κέρδη του 2001 συµπεριλαµβάνεται κέρδος 180 
εκ.δρχ. περίπου από την πώληση ακίνητου που είχε περιέλθει στη ιδιοκτησία της Εταιρίας 
από την απορρόφηση της Μεκµοτορς το 2000, και που εξ αρχής υπήρχε πρόθεση να 
πωληθεί. Εάν δεν ληφθούν υπ' όψιν οι παραπάνω πωλήσεις ακινήτων τα κέρδη προ φόρων 
παρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε το 2000. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανοµή µερίσµατος 50 δρχ. 
ανά µετοχή, το ίδιο µε πέρυσι. 
 
Οι αγορές που υπηρετεί ο Όµιλος παρουσίασαν µικτή εικόνα ανάπτυξης κατά το 2001. Η 
αγορά των βαρέων φορτηγών µειώθηκε κατά 10% άλλα η Επιχειρηµατική Μονάδα αύξησε το 
µερίδιο συµµετοχής της σ' αυτήν. Στην αγορά των κινητήρων ντίζελ, που επίσης 
συρρικνώθηκε, οριακά, η Εταιρία διατήρησε το µερίδιο της. Η αγορά των ηλεκτρογεννητριών 
αυξήθηκε, και η Επιχειρηµατική Μονάδα Petrogen αύξησε το µερίδιο που κατέχει. Στον τοµέα 
εξωλέµβιων κινητήρων και σκαφών, η συνολική ζήτηση ήταν ελαφρά αυξηµένη, αλλά το 
µερίδιο του Οµίλου σ' αυτήν µειώθηκε, λόγω των προβληµάτων που είχε ο κυριότερος 
προµηθευτής εξωλέµβιων µηχανών κατά το µεγαλύτερο µέρος του 2001. Μειωµένη ήταν και 
η αγορά που υπηρετεί η Επιχειρηµατική Μονάδα Βιοµηχανικών και Χωµατουργικών 
Μηχανηµάτων, η οποία διατήρησε τις πωλήσεις της στο επίπεδο του 2000. 

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Οµίλου (σε χιλ δρχ). 

1 Ιαν – 31 ∆εκ.   
2001 2000 1999 

Τιµολογηθεισες Πωλήσεις 14.203.823 13.799.517 11.051.339 
Κόστος Πωληθέντων (11.505.984) (11.035.887) (9.014.909) 
Μικτά Κέρδη   2.697.839 2.763.630 2.036.430 
Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως 327.129 289.977 302.207 
Μείον Έξοδα ∆ιοικήσεως και 
Πωλήσεων 

(1.928.870) (1.862.546) (1.417.644) 

Έσοδα (Έξοδα) 
Χρηµατοδοτήσεως και 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 

(52.241) (65.665) (246.724) 

   
Λειτουργικά Κέρδη 1.043.857 1.125.396 674.269 
  
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 
(Έξοδα) 132.445 112.366 (79.046) 

  
Αποσβέσεις (158.667) (131.793) (89.204) 
Μείον οι Ενσωµατωµένες στο 
Κόστος (126.606) (99.732) (89.204) 

  
Κέρδη προ Φόρων 1.144.241 1.205.701 595.223 



 
 

Μείον ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  (14) (11) (7.787) 
Κέρδη προ Φόρων 1.144.227 1.205.690 587.436 

  

Συνοπτικός Ισολογισµός Οµίλου (σε χιλ δρχ). 

  31 ∆εκεµβρίου  
  2001 2000 1999 
Έξοδα Εγκαταστάσεως 196.411 234.138 130.253 
Πάγια 1.624.843 1.629.413 1.427.198 
Συµµετοχές   15.888 494 0 
  
Απαιτήσεις Πέραν του Ενός Έτους  95.708 10.479 9.509 
  
Αποθέµατα 1.822.683 2.393.250 1.196.163 
Απαιτήσεις 3.531.370 3.582.008 2.659.775 
Χρεόγραφα και ∆ιαθέσιµα 1.644.369 840.971 2.226.534 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 37.443 5.437 4.257 
  
ΣΥΝΟΛΟ 8.968.715 8.696.190 7.653.689 
  
Ίδια Κεφάλαια 4.305.710 3.989.834  3.246.756 
Προβλέψεις 204.165 177.344  56.371 
  
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 92.700 331.341 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4.435.184 4.411.275 4.016.624 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί 23.656 25.037 2.597 

Προοπτικές 2002 
Ο Όµιλος εισήλθε στο 2002 µε µια νέα δραστηριότητα, στον κλάδο αγροτικών µηχανηµάτων, 
και µε προοπτικές σε όλες τις υφισταµένες Επιχειρηµατικές Μονάδες καλύτερες από το 2001. 
Τα κέρδη προ φορών του Οµίλου προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10%. 

H Εταιρία ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και 
υποστηρίζει µεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιοµηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, 
λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές και χωµατουργικά & 

βιοµηχανικά µηχανήµατα. Η Εταιρία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά σε κάθε τοµέα 
δραστηριότητας της. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κ. Αθηνά Τσιάγκα, τηλ: 010 3499211. 

 


