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1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Στο παρόν Eτήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα
για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των
προοπτικών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (η Εταιρία) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί
των επενδύσεών τους.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ιερά Οδός 96-104, 104 47 Αθήνα, τηλ. 34 99 211, υπεύθυνος κ.
Γιώργος Παπαδόπουλος ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών και η κ. Αθηνά Τσιάγκα Υπεύθυνη Μετόχων &
Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Tο
περιεχόµενο του ∆ελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από
την 5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:
α. ο κ. Κ. Πετρόπουλος, Πρόεδρος της Εταιρίας, Ιερά Οδός 96-104, 104 47 Αθήνα, τηλ. 34 99 211, fax 210
3425234
β. ο κ. Γ. Παπαδόπουλος, ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εταιρίας, Ιερά Οδός 96-104, 104 47
Αθήνα, τηλ. 34 99 317, fax 210 3425234
γ. η κ. Α. Τσιάγκα, Υπεύθυνη Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ιερά Οδός 96-104, 104 47 Αθήνα, τηλ.
34 99 211, fax 210 3425234, email athina@petropoulos.com
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του
παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
•
•
•

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα
µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο
∆ελτίο.
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 και στην περιουσιακή τους διάρθρωση.

Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2003 διενήργησε ο ορκωτός
ελεγκτής Σωτήρης ∆ανούσης , του ΣΟΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ. ΣΟΕ 10441), Φωκίωνος Νέγρη 3, αρ. τηλ. 869 1100. Τo
πιστοποιητικό ελέγχου ακολουθεί..
ΠIΣTOΠOIHTIKO EΛEΓXOY OPKΩTOY ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Aνώνυµης Eταιρίας
ΠETPOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ AEBE
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρίας
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός
µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιρειών" και τις
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί
το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών
Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι
αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και
το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες
αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του
∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές
4

Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του
άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Tο κονδύλι του
Ισολογισµού "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" αντιπροσωπεύει την αξία αποτίµησης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, συµµετοχών σε εταιρίες οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ΄ αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών
Συµβούλων ∆ιοικήσεως και το άρθρο 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του
προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηµατιζόταν σχετική πρόβλεψη για το σύνολο του
προσωπικού, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν κατά την 31.12.2003 στο ποσό των € 520.000,00 περίπου,
σε βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων, από το οποίο ποσό €105.000,00 περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί στα
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν
υπόψη οι παραπάνω σηµειώσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρίας κάτω από τον Ισολογισµό, την
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003 καθώς και τα
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και
των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία
εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.
Aθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2004
O OPKΩTOΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ∆ΑΝΟΥΣΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10441 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2003 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις
εταιρίες ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. οι οποίες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής
ενσωµάτωσης. Ο κ. Σ. ∆ανούσης διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της
χρήσεως 2003. Το πιστοποιητικό ελέγχου ακολουθεί.
ΠIΣTOΠOIHTIKO EΛEΓXOY OPKΩTOY ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Mετόχους της Aνώνυµης Eταιρίας ΠETPOΣ ΠETPOΠOYΛOΣ A.E.B.E.
Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύµων Εταιρειών", τον
δέκατοτρίτο ενοποιηµένο Ισολογισµό και την ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό
Προσάρτηµα της "ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε." και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2003. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι
οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις
ανωτέρω ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι οι
περιλαµβανόµενες στην ενοποίηση επιχειρήσεις, βασιζόµενες στην υπ΄ αριθ. 205/1988 γνωµοδότηση της
Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως και το άρθρο 31 του Ν. 2238/1994, δεν σχηµάτισαν
πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Αν σχηµατιζόταν σχετική
πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν κατά την 31.12.2003 στο ποσό
των € 570.000 περίπου, σε βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων, από το οποίο ποσό € 105.000,00 περίπου θα έπρεπε να
καταλογισθεί στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες
αυτές Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και
απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η
µητρική εταιρία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν
στην προηγούµενη χρήση και αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω σηµείωσή µας, καθώς και οι σηµειώσεις της
εταιρίας κάτω από τον ενοποιηµένο Ισολογισµό, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και
τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2003.
Aθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ∆ΑΝΟΥΣΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10441 Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Ο κ. Σ. ∆ανούσης διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της ∆ιοίκησης της Εταιρίας και του ιδίου και
ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήµου,
Φ.Μ.Α.Π, Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., φόρου αµοιβών τρίτων) µέχρι και τη χρήση 1999 και καταλογίσθηκαν φόροι
308.144 ευρώ, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή.
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2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία δηµόσια προσφορά
αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές
της Εταιρίας.

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α.
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ’αρίθµ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, τα άτοµα που έχουν κωδικό συναλλαγών στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και λογαριασµό αξιών στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων και επιτρέπεται να καταρτίζουν
συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές εισηγµένες στο ΧΑ της Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. ή παράγωγα
προϊόντα επί των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων
Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η
σχετική γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του ΧΑ είναι τα κάτωθι:
Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος - Πρόεδρος ∆.Σ.
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος -∆/νων Σύµβουλος
Ευστάθιος Παπαγεωργίου - Μέλος ∆.Σ. & Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής
Ιωάννης Φιλιώτης - Μέλος ∆.Σ. & Πρόεδρος της Επιτροπής Αµοιβών Στελεχών
Γεώργιος ∆αυίδ - Μέλος
Νικόλαος Εµπέογλου –Μέλος
Γεώργιος Παπαδόπουλος - Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Στέφανος Βαίτσης - Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
Αθηνά Τσιάγκα - Υπεύθυνη Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
Σωτήρης ∆ανούσης -Ορκωτός Ελεγκτής
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ

4 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετρητά, που
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 20/7/99, και
πιστοποιήθηκαν από το ∆.Σ. της Εταιρίας την 16.11.99, ανήλθαν µετά την αφαίρεση των προϋπολογισθεισών
δαπανών εκδόσεως ύψους δρχ. 75 εκατ., σε δρχ. 1.311 εκατ.
Η χρήση αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε στο τρίµηνο που έληξε την 30/6/01. Η σχετική έκθεση
διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 30/6/01,
που δηµοσιεύθηκαν στις ηµερήσιες εφηµερίδες Εξπρές και Εστία στις 8/8/01. ∆ιορθωµένη έκθεση
επαναδηµοθιεύτηκε στις ίδιες εφηµερίδες την 31/10/2001.
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5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών την 1η ∆εκεµβρίου 1999 όπου και διαπραγµατεύεται έκτοτε.
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρίας της τελευταίας
συνεδρίασης κάθε µήνα και την αξία του µηνιαίου όγκου συναλλαγών και τα τεµάχια για το διάστηµα 1/2003 –
2/2004:
Ηµερoµηνία Τιµή Κλείσιµο (€)
31/1/03
28/2/03
31/3/03
30/4/03
30/5/03
30/6/03
31/7/03
29/8/03
30/9/03
31/10/03
28/11/03
31/12/03
31/1/04
27/2/04

Ογκος
(Tεµάχια)

4,68
4,40
4,76
4,92
4,88
5,00
6,00
5,18
5,38
5,60
6,00
5,94
5,40
5,76

21.780
10.520
62.630
12.660
13.360
21.670
38.800
22.300
14.340
49.990
44.330
26.580
16.450
26.710

Αξία Μηνιαίου
Όγκου Συναλλαγών
(€)
101.302
46.710
269.383
62.856
65.276
106.375
205.228
127.710
73.752
281.243
255.005
153.595
94.468
149.370

Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του ηµερήσιου όγκου συναλλαγών των µετοχών της ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και η πορεία της µετοχής σε σχέση µε το ∆είκτη Παράλληλης Αγοράς αλλά
και το Γενικό ∆είκτη του ΧΑ παρουσιάζονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν:

45.000

7

40.000

6

35.000

5

30.000

4

25.000

3

20.000
15.000

2

10.000

1

5.000

0
Ιαν- Φεβ- Μαρ- Απρ- Μαϊ- Ιουν- Ιουλ- Αυγ- Σεπ- Οκτ- Νοε- ∆εκ- Ιαν- Φεβ2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2004 2004
ΟΓΚΟΣ (ΤΕΜΑΧΙΑ)

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)

7

0

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Ιαν-2003 Μαρ-2003 Μαϊ-2003 Ιουλ-2003 Σεπ-2003 Νοε-2003
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)

Ιαν-2004 Μαρ-2004

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Ιαν-2003 Μαρ-2003 Μαϊ-2003 Ιουλ-2003 Σεπ-2003 Νοε-2003 Ιαν-2004 Μαρ-2004
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ

8

6 ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
6.1 ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο
και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές
που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον
κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των
µετόχων.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της
Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι
συµµετέχουν στην διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε
οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών
Συνελεύσεων.
Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας,
ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5
του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.
Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την
κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να
ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη
διαχείρισή της.
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς
τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός
και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών
δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν δικαίωµα ψήφου πρέπει να
υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει
στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως, είτε
µέσω πληρεξουσίου. Όσοι µέτοχοι επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστού
τους στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και
να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσµευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από ηµεροµηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, Ιερά οδός 96-104, Αθήνα. Σε
περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, βεβαίωση
δεσµεύσεως µετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να
καταθέσουν στην Εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου:
α. Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο της Εταιρίας
σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920, και
β. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα
(30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η
Εκτακτη Γενική Συνέλευση.
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της
Εταιρίας.
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής
ανακοινώνεται µέσω του Τύπου.
Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ
του ∆ηµοσίου.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές
Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα
προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

6.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/1994, άρθρο 109) οι ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο 35% επί των
φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη
φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί
του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού
από 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 στην 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 δε 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 χρήση.
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7 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1974, µε έδρα την Αθήνα. Προήλθε από συγχώνευση των επιχειρήσεων Π,
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το 1969 και Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το
1938 και προϋπήρχε σαν ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ από το 1922.
Είναι η µητρική Εταιρία του Οµίλου “Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε.”
Η Εταιρία έχει ως έδρα το ∆ήµο Αθηναίων (Ιερά Οδός 96-104, τηλ. 3499200) και είναι εγγεγραµµένη στο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό Α.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14. Η διάρκειά της έχει οριστεί µέχρι το 2024
και µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της, η Εταιρία έχει σκοπό:
(i)

την κατασκευή, διασκευή, συναρµολόγηση και επισκευή κινητήρων εσωτερικής καύσεως, γεωργικών
ελκυστήρων και µηχανηµάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, γεννητριών, µηχανηµάτων διακινήσεως
αγαθών, αυτοκινήτων οχηµάτων πάσης φύσεως, µηχανηµάτων πεπιεσµένου αέρα, συσκευασίας,
καθαρισµού, µηχανών θαλάσσης πάσης φύσεως, σκαφών επαγγελµατικών και αναψυχής, παντός είδους
αµυντικού υλικού, παντός συναφούς ή παρεµφερούς µε τα προαναφερθέντα καθώς και µερών και
εξαρτηµάτων αυτών,

(ii)

την εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία, όλων των προαναφερθέντων ή παρεµφερών προϊόντων στην
Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά,

(iii)

την κατασκευή ή συναρµολόγηση, εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία εργαλείων φορητών ή χειρός
τηλεφωνικού ή τηλεπικοινωνιακού υλικού, µικροηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, λογισµικού και παρεµφερών προϊόντων,

(iv)

τη συντήρηση, εκµίσθωση και εκµετάλλευση µε οποιαδήποτε µορφή όλων των προαναφερθέντων
προϊόντων καθώς και ακινήτων (αστικών και αγροτικών), τη δηµιουργία και εκµετάλλευση χώρων
σταθµεύσεως αυτοκίνητου ή σκαφών, συνεργείων αυτοκινήτων, µηχανηµάτων ή σκαφών και γενικά
την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Η Εταιρία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών ή ορισµένους από αυτούς, δικαιούται:
(i)

να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό,

(ii)

να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή και µε
οποιαδήποτε µορφή (εταιρική ή µη) επιθυµεί,

(iii)

να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή,

(iv)

να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό
και να διαθέτει προϊόντα της σε ορισµένη γεωγραφική περιοχή,

(v)

να παρέχει παντός είδους εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων ή επιχειρήσεων µετά
των οποίων συναλλάσσεται ή συνεργάζεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπον ή όταν στη
συγκεκριµένη περίπτωση κρίνεται τούτο αναγκαίο για την προώθηση και εξυπηρέτηση οιουδήποτε από
τους εταιρικούς σκοπούς.
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7.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1974, µε έδρα την Αθήνα. Προήλθε από συγχώνευση των επιχειρήσεων Π,
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το 1969 και Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που ιδρύθηκε το
1938 και προϋπήρχε σαν ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ από το 1922.
Ακολουθεί µία σύντοµη παρουσίαση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας:
1922-1951
1952-1972
1973-1991

1992-1995
1996-1999

2000-2002

2003

Συναρµολόγηση αυτοκινήτων Ford και Willys Overland, φορτηγών και
λεωφορείων Diamond T και International, ρεκτιφιέ µηχανών εσωτερικής
καύσεως στη Θεσσαλονίκη και από το 1948 και στην Αθήνα.
Πρωτοπορία στη δηζελοκίνηση (Perkins), στην κατασκευή τρακτέρ
(International Harvester) και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (PETROGEN) και
στα µηχανήµατα σηράγγων (TMB Robbins).
Πρωτοπορία στη σχεδίαση και κατασκευή του ελληνικού οχήµατος Polytrak.
Κατασκευή κινητήρων (Lombardini, Perkins). Είσοδος πάλι στον τοµέα
φορτηγών και λεωφορείων (Mack, Scania). Εµπλουτισµός του τοµέα
µηχανηµάτων έργων και µεταλλείων (Wagner, Terex, Ingersoll-Rand).
Είσοδος στον τοµέα εξωλέµβιων κινητήρων (Johnson) και στον τοµέα
ηλεκτρονικών (Texas Instruments, National Semiconductors).
Εµβάθυνση δυνατοτήτων στο service (επένδυση ΣΕΜΚΑ), στα συστήµατα
πληροφόρησης (ανανέωση και επέκταση υπολογιστών), στη δοµή και στα
συστήµατα ελέγχου εργασιών και παρακίνησης προσωπικού.
Ανάληψη αντιπροσωπειών εξωλεµβίων µηχανών Evinrude, σκαφών Zodiac,
Bombard και Αvon, ανυψωτικών µηχανηµάτων Ηyster, µηχανηµάτων
καθαρισµού δαπέδων Τennant, οχηµάτων Isuzu, ρυµουλκουµένων Kogel.
Eίσοδος της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. Eναρξη συνεργασίας µε τον Όµιλο
Λεβέντη στη Νιγηρία, στον τοµέα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
Εξαγορά και απορρόφηση της Meckmotors Hellas AE. Ίδρυση της Petros
Petropoulos Boulgaria Ltd, και της Τeknojen Ltd στην Τουρκία. Ανάληψη
αντιπροσωπειών σκαφών και οχηµάτων Bombardier, αγροτικών
µηχανηµάτων McCormick και Belarus, εκσκαπτικών µηχανηµάτων O&K και
φορτηγών οχηµάτων Unit Rig.
Ανάληψη αντιπροσωπίας των ηµιφορτηγών (πικ απ) Isuzu.

Πιο συγκεκριµένα, από το 1974, έτος ίδρυσης της Εταιρίας, οι δραστηριότητές της έχουν εξελιχθεί ως εξής:
1974
1975
1980
1984
1988
1990
1991
1992
1994
1995

Ίδρυση της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ µε έδρα την Αθήνα.
Ανάληψη της αντιπροσωπείας µηχανηµάτων υπογείων µεταλλείων Wagner, από
την Πετροτεχνική ΕΠΕ.
Ανάληψη της αντιπροσωπείας κινητήρων Detroit Diesel–General Motors,
αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison-General Motors και χωµατουργικών
µηχανηµάτων Terex-General Motors.
Ανάληψη της αντιπροσωπείας φορτηγών, λεωφορείων και κινητήρων Scania.
Ανάληψη της αντιπροσωπείας ηλεκτρικών εργαλείων Black & Decker.
Ανάληψη της αντιπροσωπείας κοµπρεσέρ, διατρητικών και οδοποιητικών
µηχανηµάτων Ingersoll Rand από την Πετροτεχνική.
Συµµετοχή κατά 50% στην εταιρία ηλεκτρονικών Π. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.
Ανάληψη αντιπροσωπείας OMC (εξωλέµβιων JOHNSON και σκαφών Chris Craft
και Four Winns).
Συµµετοχή κατά 50% στην Εταιρία ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ, το µεγαλύτερο και παλαιότερο
συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων Scania.
Πιστοποίηση της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατά ISO 9002.
Συγχώνευση δι’απορροφήσεως της επιχείρησης ΠΕΦΙΝ Α.Ε. (κύριο στοιχείο του
Ενεργητικού της οποίας ήταν οι µετοχές της Ανωνύµου Εταιρίας ΛΥΠΑ
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1996

1997

1998
1999

2000

2001

2002
2003

∆ΙΕΘΝΗΣ), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69-77 του Κ.Ν.2190/20, που
εγκρίθηκε από την υπ’αριθµ. 28352/15.12.95 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών.
Μεταφορά της δραστηριότητας Ingersoll Rand από την ΠΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
στην Εταιρία µαζί µε όλο το προσωπικό της, το οποίο εγκαταστάθη στο κεντρικό
κτίριο της Εταιρίας στην Ιερά Οδό. Συγχώνευση των δύο θυγατρικών ΣΕΜΚΑ
ΕΠΕ και ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, για λειτουργικούς
λόγους.
Μεταβίβαση της συµµετοχής της Εταιρίας στην Π. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ σε Ιταλική εταιρία, µέλος µεγάλου διεθνούς οµίλου εµπορίας
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων. Έτσι, το ενδιαφέρον της Εταιρίας στον κλάδο των
ηλεκτρονικών έπαυσε να είναι στρατηγικού χαρακτήρα.
Κατάργηση της Επιχειρηµατικής Μονάδας των Ανταλλακτικών και ενσωµάτωση
των δραστηριοτήτων της στις αντίστοιχες Επιχειρηµατικές Μονάδες των
προϊόντων στα οποία αφορούν. Ανάληψη αντιπροσωπείας EVINRUDE
(εξωλέµβιων) και TENNANT (µηχανήµατα συντήρησης βιοµηχανικών δαπέδων).
Ανάληψη αντιπροσωπείας σκαφών ZODIAC, οχηµάτων ISUZU.
Ανάληψη αντιπροσωπείας οχηµάτων HYSTER και ρυµουλκουµένων και
ηµιρυµουλκουµένων οχηµάτων Kogel.
Εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Συνεργασία µε τον
Όµιλο Λεβέντη στη Νιγηρία στον τοµέα των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.
Εξαγορά και απορρόφηση της MEKMOΤΟΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Aνάληψη αντιπροσωπείας σκαφών Avon και Bombard.
Ίδρυση της PETROS PETROPOULOS Bulgaria Co. Ltd. στη Βουλγαρία, η οποία
θα έχει την ίδια δραστηριότητα µε την επιχειρηµατική µονάδα Petrogen της
Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε.
Eξασφαλίσθηκε η µακροχρόνια χρήση 9.000 τµ κτιρίων και οικοπέδων οµόρων µε
τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Ανάληψη αντιπροσωπείας γεωργικών
µηχανηµάτων ΜcCormick , εκσκαπτικών µηχανηµάτων O&K και προσωπικών
υδροσκαφών See-Doo. Ίδρυση της Teknojen Ltd, στην Τουρκία µε την ίδια
δραστηριότητα την οποία έχει η επιχειρηµατική µονάδα Petrogen.
Ανάληψη αντιπροσωπείας, φορτηγών οχηµάτων Unit Rig, και αγροτικών
µηχανηµάτων Belarus.
Ανάληψη αντιπροσωπίας των ηµιφορτηγών (πικ απ ) Isuzu.

7.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
¾ Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και πετρελαιοκινητήρων
¾ Αντιπροσώπευση, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εµπόριο, συναρµολόγηση, διασκευές, επισκευές,
τεχνική υποστήριξη
− πετρελαιοκινητήρων
− φορτηγών αυτοκινήτων
− λεωφορείων
− επιβατικών αυτοκινήτων
− µηχανών θαλάσσης, φουσκωτών σκαφών και προσωπικών υδροσκαφών
− αεροσυµπιεστών
− µηχανηµάτων διακίνησης υλικών
− µηχανήµατα καθαρισµού δαπέδων
− χωµατουργικών µηχανηµάτων
− αγροτικών µηχανηµάτων
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Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρία λειτουργεί 5 επιχειρηµατικές µονάδες, οι δραστηριότητες των οποίων καθώς και
οι πελάτες αναλύονται παρακάτω:
Επιχειρηµατική Μονάδα PETROGEN (Η/Ζ)
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη PETROGEN και Αντιπροσωπεία κινητήρων LOMBARDINI.
Η µονάδα ασχολείται µε την κατασκευή, εµπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών από 2
έως 2.000 KVA µε τον διακριτικό τίτλο “Petrogen” καθώς και µε την εµπορία, διασκευή και τεχνική
υποστήριξη βιοµηχανικών και αγροτικών κινητήρων Lombardini και ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών.
Η Μονάδα διαθέτει πλήρη γραµµή παραγωγής για την εξυπηρέτηση των αναγκών κατασκευής και
συναρµολόγησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, τυποποιηµένων και ειδικών προδιαγραφών.
Στους πελάτες της Μονάδας συµπεριλαµβάνονται εταιρίες βιοµηχανικές, τεχνικές, εµπορικές και ναυτιλιακές,
τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ιχθυοκαλλιεργειών, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, super-market, ένοπλες
δυνάµεις καθώς και ιδιώτες για εγκατάσταση σε σπίτια. Οι επαναλαµβανόµενοι πελάτες είναι συνήθως
τεχνικές εταιρίες που προµηθεύονται ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για λογαριασµό τρίτων, καθώς και οι ιδιοκτήτες
super-market, αλυσίδων λιανικού εµπορίου και τράπεζες που συνεχώς εξαπλώνουν το δίκτυο των
καταστηµάτων τους. Η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται και το πελατολόγιο µεγαλώνει καθώς οι συνθήκες αλλάζουν
και ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων καθιστά όλο και πιο µεγάλη την ανάγκη εφεδρικής πηγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός του δηµοσίου τοµέα, σε κανένα πελάτη δεν αντιστοιχεί πάνω από το 10% των
πωλήσεων της µονάδας. Οι πωλήσεις προς το δηµόσιο κυµαίνονται µεταξύ 2% και 25% των πωλήσεων
αναλόγως µε τα προγράµµατα προµηθειών του δηµοσίου και των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Επιχειρηµατική Μoνάδα Κινητήρων και Σκαφών
Αντιπροσωπεία JOHNSON, EVINRUDE, SEA-DOO, ZODIAC, AVON, BOMBARD,
ISUZU, RUGGERINI, PERKINS, LOMBARDINI Marine και SCANIA.
Η µονάδα ασχολείται µε την εµπορία, τις διασκευές και την τεχνική υποστήριξη εξωλέµβιων κινητήρων
Johnson & Evinrude, προσωπικών υδροσκαφών Sea-Doo, και φουσκωτών σκαφών Zodiac, Bombard και Avon.
Αντιπροσωπεύει τις εξωλέµβιες Johnson από το 1991 και τις εξωλέµβιες Evinrude από το 1997. Από τον
Σεπτέµβριο 1998 έχει αναλάβει την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα των φουσκωτών σκαφών ZODIAC και από το
2001 έχει αναλάβει επίσης την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα των φουσκωτών σκαφών AVON και BOMBARD.
Η Εταιρία το 2001 σύνηψε νέα διευρυµένη στρατηγική συµµαχία µε την BOMBARDIER Ιnc. που
περιλαµβάνει εκτός από τις εξωλέµβιες µηχανές Johnson και Εvinrude, και τα προσωπικά υδροσκάφη Sea-Doo
και τα µηχανήµατα παντός εδάφους ATV που κατασκευάζει αυτή η Εταιρία. Με 79.000 υπαλλήλους και
εργοστάσια σε πολλές χώρες της Αµερικής, της Ευρώπης και της Ασίας η Bombardier είναι διεθνώς ηγέτις σε
όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της, όπως στα τραίνα, στα αεροπλάνα και στα προιόντα αναψυχής.
Πρόσφατα ο κλάδος προιόντων αναψυχής απεσχίσθη και επωλήθη σε όµιλο επενδυτών υπό την ηγεσία της
οικογένειας Bombardier.
Οι εξωλέµβιοι κινητήρες νέας τεχνολογίας δίχρονοι DI και καθώς και τετράχρονοι, αποτελούν την αιχµή των
προσπαθειών της επιχειρηµατικής µονάδας. Οι µηχανές τεχνολογίας DI είναι δίχρονοι κινητήρες µε σύστηµα
απευθείας ψεκασµού του καυσίµου στο θάλαµο καύσης. Το αποτέλεσµα είναι να συνδυάζουν τα
πλεονεκτήµατα των δίχρονων κινητήρων (µικρό βάρος, µεγάλη επιτάχυνση), µε εκείνα των τετράχρονων
κινητήρων (αθόρυβοι, χωρίς κραδασµούς, καθαρά καυσαέρια, αξιόπιστοι) και µε οικονοµία καυσίµου 40% και
µείωση των ρύπων κατά 80% έναντι των καλύτερων δίχρονων. Οι κινητήρες DI άρχισαν να διατίθενται στην
ελληνική αγορά το 1997 σε έκδοση 150 ίππων, ενώ ήδη διατίθενται και σε εκδόσεις των 100 έως 250 ίππων. Tο
2003 διατέθηκαν οι νέοι κινητήρες ETEC σε ιπποδυνάµεις από 40-90 ΗP. Οι ETEC αποτελούν την νέα,
εξελιγµένη σειρά εξωλεµβίων κινητήρων που ενσωµατώνουν την τεχνολογία DI. Σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές, οι κινητήρες E-TEC δεν απαιτούν καµία συντήρηση επί 3 χρόνια, κάτι πρωτοφανές για
εξωλέµβιους κινητήρες.
Η ZODIAC International δραστηριοποιείται στην κατασκευή φουσκωτών σκαφών από το 1896. Έχει έδρα στην
Γαλλία. Κατέχει το 50% της παγκόσµιας αγοράς και είναι η µοναδική εταιρία παγκοσµίως που παρέχει
πενταετή εγγύηση στα µπαλόνια. Η ZODIAC κατασκευάζει φουσκωτά σκάφη από 2µ έως 12µ για αναψυχή
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αλλά και για επαγγελµατική χρήση (καταδυτικά, ειδικών δυνάµεων κλπ.). Η ZODIAC κατασκευάζει τα
προϊόντα της σε 5 εργοστάσια στη Γαλλία και σε ένα στον Καναδά. Επίσης, η ZODIAC International
κατασκευάζει στη Γαλλία τα φουσκωτά Bombard που είναι µία πλήρης σειρά σκαφών µήκους από 2 έως 7,3
µέτρα.
Τα σκάφη Avon κατασκευάζονται από την ZODIAC στην Αγγλία, είναι πολυτελή βοηθητικά φουσκωτά σκάφη
για θαλαµηγούς και γρήγορα φουσκωτά ανοικτής θαλάσσης µε βαθύ V.
Οι πελάτες της Μονάδας προέρχονται από το καταναλωτικό κοινό, ναυπηγεία και εισαγωγείς µηχανοκίνητων
σκαφών. Πελάτες της Μονάδας είναι επίσης οι Ενοπλες ∆υνάµεις.
Επίσης η µονάδα ασχολείται µε την εµπορία, συναρµολόγηση και διασκευή ναυτικών συγκροτηµάτων
κινήσεως, ναυτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, βιοµηχανικών συγκροτηµάτων κινήσεως, µηχανών
εσωτερικής καύσεως, µικρών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών. Τα
προϊόντα της µονάδας αυτής απευθύνονται σε αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής,
κατασκευαστές µηχανηµάτων, αγρότες και τις Ένοπλες ∆υνάµεις. Ειδικότερα, η µονάδα διαθέτει κινητήρες
βιοµηχανικούς (για άρδευση, ηλεκτρογεννήτριες, ανεµοµείκτες κ.α.), κινητήρες αγροτικούς (για τρακτέρ) και
ναυτικούς για σκάφη µήκους 6-30 µέτρων.
Η Perkins, µε έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, κατασκευάζει σε συνεργασία µε την Sabre Αγγλίας ναυτικούς
κινητήρες µέχρι 300 ίππους. Πρόσφατα εξαγοράσθηκε από την Caterpillar αλλά συνεχίζει να λειτουργεί
ανεξάρτητα. Η Perkins συγκαταλέγεται ανάµεσα στους µεγαλύτερους κατασκευαστές ντηζελοκινητήρων στον
κόσµο και κατέχει κορυφαία θέση στην περιοχή ιπποδυνάµεων που δραστηριοποιείται.
Η Lombardini Marine είναι σήµερα ο µεγαλύτερος κατασκευαστής ναυτικών κινητήρων µέχρι 82 ίππων στην
Ιταλία. Έχει ανεπτυγµένη τεχνολογία και δυναµική παρουσία στη θάλασσα.
Η Scania έχει έδρα στη Σουηδία. Οι κινητήρες, έως 750 ίππων, κατασκευάζονται στη Σουηδία και
απευθύνονται σε µεγάλα σκάφη αναψυχής ή επαγγελµατικά σκάφη µήκους έως 30 µέτρα.
Η Isuzu έχει έδρα στην Ιαπωνία, όπου και κατασκευάζονται οι ναυτικοί κινητήρες 50-750 ίππων. Μία πλήρης
γκάµα καλύπτει τις ανάγκες ταχύπλοων σκαφών αναψυχής αλλά και επαγγελµατικών αλιευτικών και
επιβατικών σκαφών.
Από το 1999, στη µονάδα αυτή εντάσσεται και η εµπορία των ελαφρών φορτηγών και οχηµάτων τύπου τζιπ,
της εταιρίας ISUZU, η οποία µεταφέρθηκε στην δικαιοδοσία της Επιχειρηµατικής Μονάδας Φορτηγών και
Λεωφορείων από τις αρχές του 2002. Eπίσης από το 2002 η Επιχειρηµατική Μονάδα συγχωνέυθηκεµε την
Επιχειρηµατική Μονάδα Εξωλεµβίων και Σκαφών. Το νέο σχήµα µετονοµάσθηκε σε Επιχειρηµατική Μονάδα
Κινητήρων και Σκαφών.
Επιχειρηµατική Μονάδα Φορτηγών και Λεωφορείων
Αντιπροσωπεία SCANIA, TEREX, ALLISON TRANSMISSION, KOGEL, ISUZU, O&K, UNIT-RIG
Η Μονάδα ασχολείται µε την εµπορία, διασκευές και τεχνική υποστήριξη φορτηγών και λεωφορείων Scania και
Isuzu, χωµατουργικών µηχανηµάτων Terex, Unit Rig και Ο&K, αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison,
ρυµουλκουµένων και ηµι-ρυµουλκουµένων Kogel και ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών.
Οι τοµείς στους οποίους διαχωρίζονται τα προϊόντα της επιχειρηµατικής αυτής µονάδας ανάλογα µε τη χρήση
τους είναι:
φορτηγά και ρυµουλκούµενα µεγάλων αποστάσεων,
χωµατουργικά φορτηγά Scania, Dumpers Terex,Unit-Rig και εκσκαφείς Ο&Κ,
απορριµµατοφόρα, που πωλούνται σε δήµους,
αυτοκίνητα διανοµών,
αυτοκίνητα που προορίζονται για το δηµόσιο, µε συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµοσίου (π.χ. ∆ΕΗ,
Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΛΤΑ κλπ.),
• αστικά λεωφορεία,
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

υπεραστικά λεωφορεία,
τουριστικά λεωφορεία,
αυτόµατα κιβώτια Allison,
αγροτικά φορτηγά οχήµατα (Pick-up)

Οι πελάτες της Μονάδας αυτής είναι κυρίως αυτοκινητιστές, εταιρίες διεθνών και εθνικών µεταφορών, το
δηµόσιο, οργανισµοί κοινής ωφελείας, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κατασκευαστές έργων πολιτικού
µηχανικού και υπεργολάβοι, µεταλλεία και ορυχεία και αγρότες. Η ζήτηση για αυτοκίνητα διανοµών
προέρχεται από super-market και βιοµηχανικές επιχειρήσεις.
Η Scania µε έδρα τη Σουηδία συµπεριλαµβάνεται στους σηµαντικότερους παγκοσµίως κατασκευαστές
φορτηγών άνω των 16 τόννων µικτού βάρους και λεωφορείων άνω των 33 θέσεων. Εκτός από τη Σουηδία,
διαθέτει εργοστάσια στην Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αργεντινή και τη Βραζιλία. Από το 1996, η SCANIA
παρουσίασε τη νέα «σειρά 4» (truck of the year award 1996), αύξησε την παραγωγή, ανανέωσε τα εργοστάσια
της και µπήκε πιο ενεργά στο χώρο των χωµατουργικών φορτηγών.
Η Τerex Trucks έχει την έδρα της στην Σκωτία και είναι θυγατρική της Αµερικάνικης Terex Corporation, µε
εργοστάσια στη Βόρεια Αµερική, Γαλλία Γερµανία και Ιταλία. Κύριο αντικείµενό της είναι η κατασκευή
χωµατουργικών φορτηγών (Dumpers). Από το 1998 µέλος της Terex Corporation είναι και η O&K µε έδρα τη
Γερµανία που κατασκευάζει εκσκαφείς από 77 έως 400 τόννους. Η Unit-Rig έχει την έδρα της στην Αµερική
και είναι θυγατρική της Terex Corporation.
Η Allison είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων στον κόσµο και αποτελεί κλάδο
της General Motors. Η έδρα της βρίσκεται στην Ινδιανάπολη των Η.Π.Α., αλλά η Εταιρία εισάγει τα προϊόντα
της κυρίως από την Ολλανδία, το κέντρο διανοµής για την Ευρώπη. Η συνεργασία µε την Allison ξεκίνησε το
1980. Τα αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων Allison τοποθετούνται σε φορτηγά όπως τα χωµατουργικά, τα
απορριµµατοφόρα, τα πυροσβεστικά οχήµατα και τα αστικά λεωφορεία. Τοποθετούνται επίσης σε στρατιωτικό
εξοπλισµό όπως σε τανκς και άλλα ειδικά οχήµατα. Η Εταιρία το 1997 προµήθευσε το πρώτο
απορριµµατοφόρο µε αυτόµατο κιβώτιο Allison, ενώ το 1998 παραδόθηκαν τα πρώτα οχήµατα Scania µε
κιβώτιο Allison στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η Allison είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός τέτοιων αυτόµατων
κιβωτίων στον κόσµο και έχει εδραιωθεί στην αγορά.
Η Isuzu µε έδρα την Ιαπωνία είναι από τους µεγαλύτερος κατασκευαστές στον κόσµο σε φορτηγά σειράς Ν από
3,5 έως 7,5 τόνους µικτού βάρους και σε µικρά φορτηγά (πικ-απ) οφέλιµου φορτίου 1 τόννου περίπου.
Η Kogel έχει έδρα τη Γερµανία µε τέσσερα εργοστάσια και είναι ο µεγαλύτερος κατασκευαστής σε
ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα στην Ευρώπη.
Επιχειρηµατική Μονάδα Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων
Αντιπροσωπεία INGERSOLL-RAND, TENNANT, HYSTER,
Η Μονάδα ασχολείται µε την εµπορία, τις διασκευές και την τεχνική υποστήριξη αεροσυµπιεστών,
αεροεργαλείων, καθώς και µε την εµπορία και τεχνική υποστήριξη µηχανηµάτων καθαρισµού δαπέδων Tennant
και ανυψωτικών Hyster. Τα µηχανήµατα καθαρισµού δαπέδου Tennant προστέθηκαν το 1997 στην
επιχειρηµατική µονάδα. Από τον Ιανουάριο 1999 έχει προστεθεί στη µονάδα και η αντιπροσωπεία των
µηχανηµάτων διακινήσεως υλικών (περονοφόρων) HYSTER από 1 – 54 τόνους, τα οποία κατασκευάζει η
Nacco Materials Handling, η οποία έχει έδρα τις ΗΠΑ. Η Nacco Materials Handling είναι µία από τις
µεγαλύτερες εταιρίες παγκοσµίως που κατασκευάζουν τα µηχανήµατα αυτά.
Η Εταιρία αντιπροσωπεύει την Ingersoll-Rand (IR) από το 1988 µέσω της Πετροτεχνικής Ε.Π.Ε. και από το
1996, απευθείας µε τη δραστηριοποίηση της αντίστοιχης επιχειρηµατικής µονάδας. Η IR δραστηριοποιείται από
το 1871 στον χώρο των µηχανηµάτων πεπιεσµένου αέρα που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία, σε µεταλλεία,
λατοµεία, µεγάλες τεχνικές εταιρίες και υπεργολάβους. Έχει έδρα στην Αµερική και λειτουργεί 40 εργοστάσια
στη Βόρεια και Νότια Αµερική, στην Ευρώπη και στην Ασία. Η Εταιρία αντιπροσωπεύει πολλά από τα
προιόντα της IR, όπως αεροσυµπιεστές και µηχανήµατα επεξεργασίας ποιότητος αέρα. Τα µηχανήµατα της IR
έχουν διάρκεια ζωής µεταξύ 10 και 30 ετών.
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H Tennant Inc διαθέτει τα µηχανήµατα φροντίδας και καθαρισµού βιοµηχανικών δαπέδων Tennant. Η
Tennant Inc έχει έδρα στις Η.Π.Α. και λειτουργεί 3 εργοστάσια στις ΗΠΑ και ένα στην Ολλανδία. Τα
µηχανήµατα Tennant κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο τους τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Οι πελάτες της επιχειρηµατικής µονάδας Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων είναι κυρίως εταιρίες στο χώρο της
βιοµηχανίας, του εµπορίου και της ναυτιλίας, νοσοκοµεία και ναυπηγεία.
Επιχειρηµατική Mονάδα Αγροτικών Μηχανηµάτων McCormick
Aντιπροσωπεία ΜcCORMICK , ABBRIATA, ΤΕΝΙΑS, ΒELARUS.
H Μονάδα ασχολείται µε την εµπορία και τεχνική υποστήριξη των γεωργικών ελκυστήρων (τρακτέρ) Μc
Cormick, των πρεσσών Αbbriata και εξαρτήσεων φορτωτών Tenias από το τέλη του 2001. Τα τρακτέρ
ΜcCormick διατίθενται στην ελληνική αγορά σε ιπποδυνάµεις από 35 έως 280 ίππους, και σε µεγάλη ποικιλία
τύπων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των αγροτών. Συγκεκριµένα κατασκευάζει τρακτέρ, αµπελουργικά και
δενδροκοµικά από 35 έως 100 ίππους, µεσαία τρακτέρ γενικής χρήσεως από 70 έως 100 ίππους και µεγάλα
τρακτέρ βαρέως τύπου από 100 εως 280 ίππους.
Η McCormick Tractors International µε έδρα την Αγγλία είναι από τους παλαιότερους και µεγαλύτερους
κατασκευαστές πλήρους σειράς τρακτέρ και άλλων γεωργικών µηχανηµάτων. Είναι ηγέτης στην σύγχρονη
τεχνολογία κατασκευής και στην ποιότητα των αγροτικών µηχανηµάτων.
Η Giovanni Abbriata s.r.l. µε έδρα την Ιταλία κατασκευάζει πρέσσες βαρέως τύπου για συλλογή και
δεµατοποίηση χόρτου και αχύρου τόσο τετραγωνικής όσο και κυλινδρικής διατοµής.
Ο ισπανικός οίκος Tenias κατασκευάζει ολοκληρωµένα συστήµατα εξαρτήσεων φόρτωσης για όλα τα µεγέθη
των τρακτέρ της αγοράς, που εξυπηρετούν ανάγκες αγροτικών και κτηνοτροφικών εφαρµογών.
Από τις αρχές του 2003 ανελήφθη και η αντιπροσωπεία των τρακτέρ Belarus που κατασκευάζονται στην
Λευκορωσία.
Πελάτες της επιχειρηµατικής µονάδας είναι κυρίως οι αγρότες, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, αγροτικές και
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και οργανισµοί κοινής οφέλειας.
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7.4 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Σύµβαση µε Lombardini
Πρόκειται για σύµβαση διανοµής από την Εταιρία ντηζελοµηχανών εσωτερικής καύσεως καθώς και
ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις 1.7.86 και είναι αορίστου χρόνου.
Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας της εν λόγω συµβάσεως από οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους, η
οποία επιφέρει τη λύση της συµβάσεως τρεις µήνες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η
ανωτέρω σύµβαση προβλέπει για τη LOMBARDINI δικαίωµα «έκτακτης» καταγγελίας σε περίπτωση
αντισυµβατικής συµπεριφοράς της Εταιρίας.
Σύµβαση µε Perkins Engines Limited
Πρόκειται για σύµβαση διανοµής από την Εταιρία των ντηζελοµηχανών Perkins καθώς και ανταλλακτικών της
ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις 28.9.78 και είναι αορίστου χρόνου. Εκτός από τη διανοµή
(αγορά προς µεταπώληση) των προϊόντων της Perkins, η Εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει και υπηρεσίες
υποστήριξης και επισκευής των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας της εν
λόγω συµβάσεως από οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους, η οποία επιφέρει τη λύση της συµβάσεως
ενεννήντα ηµέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η ανωτέρω σύµβαση προβλέπει για
αµφότερους τους συµβαλλοµένους δικαίωµα «έκτακτης» καταγγελίας σε περίπτωση αντισυµβατικής
συµπεριφοράς και στην περίπτωση κατά την οποία ο αντισυµβαλλόµενος κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό
οποιοδήποτε καθεστώς εκκαθάρισης. Η σύµβαση προβλέπει επίσης δικαίωµα καταγγελίας µόνον υπέρ της
PERKINS στην περίπτωση κατά την οποία επέλθουν µεταβολές στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου ή της
διοίκησης της Εταιρίας, οι οποίες καθιστούν αντικειµενικά επιζήµια για τα συµφέροντα της PERKINS τη
συνέχιση της συµβατικής σχέσεως.
Σύµβαση µε SCANIA
Πρόκειται για σύµβαση αποκλειστικής διανοµής από την Εταιρία φορτηγών και λεωφορείων Scania καθώς και
σασί και κινητήρων και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις 30.3.92. Η
σύµβαση αυτή µετετράπη σε ορισµένου χρόνου (5 ετών) και διέπεται από τον Κοινοτικό Κανονισµό 1475/95,
που προβλέπει δικαίωµα καταγγελίας την 31 ∆εκεµβρίου 2004, µε προειδοποίηση της προθέσως καταγγελίας 6
µήνες πριν την ηµεροµηνία αυτή. Επίσης, η ανωτέρω σύµβαση προβλέπει για αµφότερους τους
συµβαλλοµένους δικαίωµα «έκτακτης» καταγγελίας σε περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς και στην
περίπτωση κατά την οποία ο αντισυµβαλλόµενος κηρυχθεί σε πτώχευση. Η σύµβαση προβλέπει επίσης
δικαίωµα καταγγελίας µόνον υπέρ της SCANIA στην περίπτωση κατά την οποία επέλθουν µεταβολές στη
µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, οι οποίες καθιστούν µη εύλογη τη συνέχιση της συµβατικής σχέσεως από την
πλευρά της SCANIA. Εχει υπογραφεί νέα σύµβαση, σύµφωνα µε τον νέο Κοινοτικό Κανονισµό 1400/2002. Η
Scania έχει υιοθετήσει το ποιοτικό και ποσοτικό σύστηµα επιλεκτικής διανοµής που προβλέπεται από τον εν
λόγω Κανονισµό.
Σύµβαση µε Terex Equipment Limited
Πρόκειται για σύµβαση αποκλειστικής διανοµής καθώς και εκµίσθωσης από την Εταιρία των ειδικών
χωµατουργικών φορτηγών Terex καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη
στις 1.11.97 και είναι αορίστου διαρκείας. Εκτός από τη διανοµή των φορτηγών Terex, η Εταιρία αναλαµβάνει
να παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής των φορτηγών αυτών στην Ελλάδα. Προβλέπεται
δικαίωµα καταγγελίας της εν λόγω συµβάσεως από οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους, η οποία επιφέρει
τη λύση της συµβάσεως ενεννήντα ηµέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η
ανωτέρω σύµβαση προβλέπει για αµφότερους τους συµβαλλοµένους δικαίωµα «έκτακτης» καταγγελίας σε
περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς. Η σύµβαση προβλέπει επίσης δικαίωµα καταγγελίας µόνον υπέρ της
TEREX στην περίπτωση σοβαρών παραπτωµάτων της Εταιρίας.
Σύµβαση µε Alisson Transmission
Πρόκειται για σύµβαση διανοµής από την Εταιρία των κιβωτίων ταχυτήτων Alisson στην Ελλάδα, η οποία η
οποία λήγει την 31.12.2004. Η Alisson Transmission αποτελεί µονάδα παραγωγής της General Motors και
εδρεύει στην Ινδιανάπολη των Η.Π.Α. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους
συµβαλλοµένους για παράβαση όρων της συµβάσεως από τον αντισυµβαλλόµενό τους. Η λύση της σύµβασης
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επέρχεται «αυτοµάτως» σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση οποιουδήποτε από τους
συµβαλλοµένους ή στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει µεταβολή στη µετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση
της Εταιρίας χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Alisson Transmission.
Σύµβαση µε Bombardier Inc.
Πρόκειται για σύµβαση διανοµής που συνήφθη µε την Bombardier Inc. η οποία εδρεύει στον Καναδά. Στις 16
Μαίου 2001 υπεγράφη προσωρινή σύµβαση και η οριστική υπεγράφη την 1 Οκτωβρίου 2001 µε λήξη στις 31
Αυγούστου 2004, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η διανοµή και τεχνική
υποστήριξη από την Εταιρία των εξωλέµβιων µηχανών Johnson, Evinrude και των υδροσκαφών Sea-Doo στην
Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας από οποιoνδήποτε από τους συµβαλλοµένους, για παράβαση των
όρων της συµβάσεως η οποία επιφέρει τη λύση της συµβάσεως τρεις µήνες από την σχετική έγγραφη
ειδοποίηση της καταγγελίας.
Σύµβαση µε Zodiac International
Πρόκειται για σύµβαση αποκλειστικής διανοµής από την Εταιρία των φουσκωτών σκαφών Zodiac, Bombard
και Avon καθώς και των ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα. Η σύµβαση ανανεώνεται κάθε
χρόνο. Εκτός από τη διανοµή των σκαφών Zodiac, Bombard και Avon, η Εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει και
υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής των σκαφών αυτών στην Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας
από οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους για παράβαση όρων της συµβάσεως από τον αντισυµβαλλόµενό
τους, η οποία επιφέρει τη λύση της συµβάσεως έξι µήνες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Η
λύση της σύµβασης επέρχεται «αυτοµάτως» σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση οποιουδήποτε
από τους συµβαλλοµένους ή στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει µεταβολή στη µετοχική σύνθεση ή στη
διοίκηση της Εταιρίας χωρίς την προηγούµενη έγκριση της ZODIAC.
Σύµβαση µε Ingersoll-Rand International Sales Inc.
Πρόκειται για σειρά συµβάσεων αποκλειστικής διανοµής από την Εταιρία των ειδικών µηχανηµάτων
βιοµηχανικών εφαρµογών της IR καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα. Οι εν λόγω
συµβάσεις έχουν συναφθεί µε την ελβετική θυγατρική της αµερικανικής IR. Η Εταιρία αναλαµβάνει επίσης να
παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των µηχανηµάτων αυτών στην Ελλάδα. Οι συµβάσεις αυτές έχουν συναφθεί ως
αορίστου χρόνου. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους, η οποία
επιφέρει τη λύση της συµβάσεως εξήντα ηµέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας. Επίσης, η
ανωτέρω σύµβαση προβλέπει για αµφότερους τους συµβαλλοµένους δικαίωµα «έκτακτης» καταγγελίας σε
περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς.
Σύµβαση µε Tennant
Πρόκειται για σύµβαση αποκλειστικής διανοµής από την Εταιρία των µηχανηµάτων καθαρισµού βιοµηχανικών
δαπέδων Tennant καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα που υπεγράφη στις 18.11.97 και
είναι αορίστου χρόνου. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας από οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους, η
οποία επιφέρει τη λύση της συµβάσεως ενενήντα ηµέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας.
Επίσης, η ανωτέρω σύµβαση προβλέπει για αµφότερους τους συµβαλλοµένους δικαίωµα «έκτακτης»
καταγγελίας σε περίπτωση αντισυµβατικής συµπεριφοράς και στην περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία
κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί υπό οποιοδήποτε καθεστώς εκκαθάρισης.
Σύµβαση µε Hyster Company
Πρόκειται για σύµβαση αποκλειστικής διανοµής από την Εταιρία των περονοφόρων ανυψωτικών HYSTER
καθώς και ανταλλακτικών της ίδιας εταιρίας στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις 4.1.99 και έκτοτε
ανανεώνεται κάθε χρόνο. Εκτός από τη διανοµή των περονοφόρων ανυψωτικών, η εταιρία αναλαµβάνει να
παρέχει και υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής τους στην Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας από
οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους για παράβαση όρων της συµβάσεως, η οποία επιφέρει τη λύση της
συµβάσεως αµέσως µετά την καταγγελία. Επίσης, η ανωτέρω σύµβαση προβλέπει για αµφότερους τους
συµβαλλοµένους δικαίωµα καταγγελίας σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση οποιουδήποτε από
τους συµβαλλοµένους.
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Υπόµνηµα συµφωνίας (Memorandum of Understanding) µε ISUZU
Πρόκειται για µη δεσµευτικό υπόµνηµα συµφωνίας µε ηµεροµηνία 1.6.98, που ανανεώθηκε την 21.12.98,
µεταξύ της Εταιρίας και της εταιρίας ISUZU Motors Europe Limited, θυγατρικής της οµώνυµης Ιαπωνικής
εταιρίας. Το κείµενο αυτό επιβεβαιώνει την πρόθεση των υπογραφόντων µερών να διερευνήσουν τη
δυνατότητα εµπορικής συνεργασίας µε τη µορφή πενταετούς συµβάσεως διανοµής στην Ελλάδα των οχηµάτων
ISUZU από την Εταιρία. Το ανωτέρω υπόµνηµα, το οποίο έχει τη µορφή επιστολής προθέσεως των µερών,
συµφωνήθηκε να τελεί σε ισχύ µέχρι τη σύναψη της οριστικής συµβάσεως. Επίκειται η υπογραφή συµβάσεων
σύµφωνα µε τον νέο Κοινοτικό Κανονισµό 1400/2002. Η Ιsuzu έχει υιοθετήσει το σύστηµα επιλεκτικής
διανοµής που προβλέπεται από τον εν λόγω Κανονισµό.
Σύµβαση µε McCormick Tractors International
Πρόκειται για σύµβαση αποκλειστικής διανοµής από την Εταιρία της πλήρους σειράς µηχανηµάτων και
ανταλλακτικών McCormick στην Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις 19.10.2001 µε διάρκεια τριών ετών και
δικαίωµα ανανέωσης. Εκτός από τη διανοµή των µηχανηµάτων η εταιρία αναλαµβάνει να παρέχει και
υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής τους στην Ελλάδα. Προβλέπεται δικαίωµα καταγγελίας από
οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους για παράβαση όρων της συµβάσεως. Επίσης, η ανωτέρω σύµβαση
προβλέπει καταγγελία µε έγγραφη ενηµέρωση εντός είκοσι οκτώ ηµερών στην περίπτωση κατά την οποία
επέλθει µεταβολή στη µετοχική σύνθεση ή στη διοίκηση της Εταιρίας.
Σύµβαση µε Minsk Tractor Works
Στις αρχές του 2003 υπεγράφη σύµβαση αποκλειστικής διανοµής των τρακτέρ Belarus και των ανταλλακτικών
αυτών, µε διάρκεια ένος έτους και δικαίωµα αυτόµατης ανανέωσης.
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7.5 ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Η κάθε Επιχειρηµατική Μονάδα λειτουργεί αυτόνοµα, και η διαδικασία προώθησης και πώλησης των
προϊόντων που ακολουθείται είναι διαφορετική για κάθε Επιχειρηµατική Μονάδα. Το δίκτυο πωλήσεων και
διανοµής της Εταιρίας είναι ιδιαίτερα εκτεταµένο, µε πωλητές (dealers) και συνεργεία σε πολλά σηµεία της
χώρας.
Οι πωλήσεις Petrogen, φορτηγών και λεωφορείων Scania και µηχανηµάτων IR, Hyster και Tennant στην Αθήνα
γίνονται απευθείας από την αντίστοιχη Επιχειρηµατική Μονάδα. Για τις περισσότερες περιοχές της χώρας πέρα
από την πρωτεύουσα, και κυρίως για τη Θεσσαλονίκη (από το 2002 λειτουργεί γραφείο της Εταιρίας), οι
επιχειρηµατικές µονάδες συνεργάζονται µε εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους. Όσον αφορά τους κινητήρες
diesel, το 80–90% των πωλήσεων γίνονται µέσω εξουσιοδοτηµένων συνεργείων και ναυπηγείων που
λειτουργούν σε πολλές περιοχές της χώρας σε τοπική βάση και τα οποία αναλαµβάνουν την εγκατάσταση και
δοκιµή των µηχανών. Όσον αφορά τις εξωλέµβιες µηχανές, υπάρχουν 80 αντιπρόσωποι σε όλη την Ελλάδα. Η
Μονάδα Φορτηγών και Λεωφορείων δηµιουργεί δίκτυο άνω των 50 αντιπροσώπων και υπαντιπροσώπων για
την διάθεση των φορτηγών ISUZU. Η Μονάδα Αγροτικών Μηχανηµάτων McCormick έχει 60 αντιπροσώπους
στις κυριότερες περιοχές της Ελλάδας.
Τµήµα Εξυπηρέτησης
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Εταιρίας είναι η πολύ καλή ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση
των πελατών µετά την πώληση. Η κάθε επιχειρηµατική µονάδα διαθέτει τεχνικούς και µηχανολόγους στην
Αθήνα για το service και την παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των πελατών ενώ διαθέτει και εξωτερικούς
συνεργάτες για την κάλυψη τόσο της περιοχής Αθηνών όσο και των υπόλοιπων περιοχών της χώρας.
Πιο συγκεκριµένα, η Εταιρία, µέσω της µονάδας PETROGEN, είναι από τις λίγες εταιρίες στον κλάδο των
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που παρέχει τεχνική υποστήριξη βάσει συµβολαίου. Με την κάθε πώληση
προσφέρεται συµβόλαιο συντήρησης, ως ένα είδος ασφάλισης που προσφέρει η Εταιρία. Για τις εργασίες
τεχνικής υποστήριξης, πέρα του εξουσιοδοτηµένου συνεργείου της Εταιρίας (PETROSERVICE) που
απασχολεί 5 άτοµα, χρησιµοποιούνται και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες µηχανικοί/ηλεκτρολόγοι.
Όσον αφορά τους κινητήρες diesel, υπάρχει πλήρως εξοπλισµένο συνεργείο στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας
στην Αθήνα. Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι που συνεργάζονται µε την Εταιρία καλύπτουν τις ανάγκες
τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα.
Η Επιχειρηµατική Μονάδα Φορτηγών και Λεωφορείων διατηρεί στενή επαφή µε τους πελάτες κατά τη διάρκεια
της χρήσεως των αυτοκινήτων και η τεχνολογική υποστήριξη της µονάδας αυξάνει την αξία για τον πελάτη.
Πέρα του συνεργείου ΣΕΜΚΑ, όπου η Εταιρία κατέχει, το 100% των µετοχών, λειτουργούν επιπλέον άλλα έξι
εξουσιοδοτηµένα συνεργεία SCANIA στις µεγαλύτερες πόλεις της χώρας, καθώς και συνεργαζόµενα
συνεργεία. Η τεχνική κατάρτιση των εργαζοµένων στα συνεργεία βελτιώνεται συνεχώς µε συχνά σεµινάρια.
Το τµήµα των εξωλέµβιων δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην προσωπική επικοινωνία µε τους πελάτες, παρά το
γεγονός ότι πέρα των εταιριών ενοικίασης σκαφών, των σχολών ski κλπ., οι πελάτες είναι σε µεγάλο βαθµό
µεµονωµένα άτοµα. Η Μονάδα διαθέτει εξουσιοδοτηµένο συνεργείο όπου επισκευάζονται οι µεγάλες βλάβες
ενώ για µικρότερες βλάβες λειτουργούν εξουσιοδοτηµένα συνεργεία σε όλη την Ελλάδα. Η µονάδα παρέχει
τεχνική εκπαίδευση που µπορεί να διαρκέσει από 2 µέρες έως 6 µήνες.
Στη Μονάδα Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων οι µηχανικοί πωλήσεων χωρίζονται ανά κατηγορία προιόντων και
ανά γεωγραφική περιοχή.
Στη Μονάδα Αγροτικών Μηχανηµάτων λειτουργούν 40 εξουσιοδοτηµένα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης και
προµήθειας ανταλλακτικών.
Ανταλλακτικά
Πολύ σηµαντικό επίσης κοµµάτι της κάθε µονάδας, είναι η πώληση ανταλλακτικών. H Εταιρία διαθέτει ένα
εξαιρετικά αποτελεσµατικό σύστηµα για την άµεση επικοινωνία και τον έλεγχο διαθεσιµότητας ανταλλακτικών
σε όλες τις αποθήκες των προµηθευτών. Η διαθεσιµότητα ανταλλακτικών αποτελεί σηµαντικό κριτήριο για την
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επιλογή συγκεκριµένου µηχανήµατος για επαγγελµατική χρήση. Στην περίπτωση της SCANIA π.χ. η
διαθεσιµότητα από 85% το 1994 αυξήθηκε το 2003 σε 99%. Όσον αφορά τα λίγα ανταλλακτικά που δεν είναι
άµεσα διαθέσιµα από τα αποθέµατα της Εταιρίας, αυτά εισάγονται και παραδίδονται στους πελάτες µέσα σε 24
µε 30 ώρες, χωρίς επιπρόσθετο κόστος.
Marketing
Η προώθηση των προϊόντων αναλαµβάνεται συνήθως ξεχωριστά από κάθε επιχειρηµατική µονάδα. Γίνονται
δηµοσιεύσεις σε εξειδικευµένα περιοδικά που απευθύνονται στο συγκεκριµένο κοινό του κάθε αντίστοιχου
κλάδου ενώ η κάθε µονάδα συχνά συµµετέχει σε εκθέσεις που αφορούν τα προϊόντα της, όπως το ∆ιεθνές
Ναυτικό Σαλόνι, η Έκθεση Επαγγελµατικού Αυτοκινήτου, η Agrotica κ.α. Οι πελάτες είναι όλοι
καταχωρηµένοι σε τράπεζες δεδοµένων ούτως ώστε οι µονάδες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε
απευθείας αλληλογραφία ή/και επισκέψεις.
Πελάτες
Οι πωλήσεις της Εταιρίας δεν εξαρτώνται από έναν µοναδικό πελάτη αλλά κατανέµονται σχεδόν ισοβαρώς σε
πολλούς πελάτες, µερικοί από τους οποίους αναφέρθηκαν ανωτέρω. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µη
δηµιουργείται εξάρτηση µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% από έναν συγκεκριµένο πελάτη, η απώλεια του
οποίου θα µπορούσε να επιφέρει δυσµενείς επιπτώσεις για την Εταιρία.

7.6 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
7.6.1

ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α. Κτίριο εργοστασίου και γραφείων στην έδρα της, Ιερά οδός 96 –102, συνολικού εµβαδού 5.804 µ2 επί
οικοπέδου 6.125 µ2. Αξία απόκτησης (βιβλίων ) € 2.740.333. Αντικειµενική αξία € 3.333.411 τρέχουσα αξία
πώλησης € 4.960.000 περίπου.
β) ∆ιαµέρισµα στο Σούνιο εµβαδού 176 µ2 που χρησιµοποιείται σαν ξενώνας.
Αξία απόκτησης (βιβλίων) € 76.427. Αντικειµενική αξία € 58.390. Τρέχουσα αξία πώλησης € 194.000 περίπου.
γ) Ακίνητο στη θέση Βουτάκος Πάρου εµβαδού 150 µ2 πλέον γκαράζ 20 µ2 επί οικοπέδου 4.050 µ2, που
χρησιµοποιείται σαν ξενώνας. Αξία απόκτησης (βιβλίων) € 87.270. Αντικειµενική αξία € 100.004. Τρέχουσα
αξία πώλησης € 279.000 περίπου.
H Εταιρία έχει ασφαλίσει σε επιλεγµένες εταιρίες όλη την περιουσία της, τα κτίρια, τα πάγια, τον µηχανολογικό
εξοπλισµό, τα διαφυγόντα κέρδη της συνεπεία ασφαλιζοµένου κινδύνου, αστική ευθύνη, τις µεταφορές των
εµπορευµάτων.

Ασφαλιζόµενες Αξίες
Κτίρια
Μηχανήµατα
Αποθέµατα
∆ιαφυγόντα Κέρδη
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Ασφαλιζόµενο
Κεφάλαιο
2003
σε (000) €
3.920
850
10.500
8.000
1.150
24.420

7.6.2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Εταιρία διαθέτει µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας κτήσεως 655 χιλ €. και αναπόσβεστης αξίας 179 χιλ. €. που
αφορά τον µηχανολογικό εξοπλισµό που απαιτείται για την διεκπεραίωση του κατασκευαστικού και
µετασκευαστικού της έργου όπως επίσης και τον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στις εργασίες συνεργείου. Ο
εξοπλισµός αυτός περιλαµβάνει φρέζες, τόρνους, δράπανα και τροχούς διαφόρων διαµετρηµάτων και
ιπποδυνάµεων, συµπιεστές, εξοπλισµό ηλεκτροσυγκολλήσεων ηλεκτρονικές συσκευές διάγνωσης κλπ.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την αξία σε χιλιάδες Ευρώ των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων της
Εταιρίας όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 31/12/2003:

Κατηγορία Παγίου

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Μηχανήµατα-τεχν.εγκ/σεις και
λοιπός µηχ/ος εξ/ος
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων

Αξία
Προσθήκες Συνολική
Συνολική Αναπόσβ
Αποσβέσεις
Κτήσεως (Μειώσεις)
Αξία
Αποσβ.
εστη
Αποσβέσεις 1/1/03έως
1/1/03Κτήσεως
Αξία
Αξία
εως 31/12/02 31/12/03
31/12/02 31/12/03 31/12/2003
31/12/03 31/12/03

1.322
2.241

0
170

1.322
2.411

0
1.355
453

0
70

0
1.425

1.322
986

552
302
925
5.342

103
(111)
283
445

655
191
1.208
5.787

60
734

23
20
109
222

476
80
843
2.824

179
111
365
2.963

2.602

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εµπράγµατα και άλλα βάρη.
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7.7 ΑΥΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η Εταιρία είναι δικαιούχος των ακολούθων σηµάτων:
1. POLYTRAK µε αριθµό δηλώσεως 73219/24.10.1988, ισχύ 10 ετών, η προστασία του οποίου έχει
παραταθεί για µια ακόµη 10ετία δηλ. µέχρι 24.10.2008 µε το µε αριθµό πρωτ. 2242/30/4/99 πιστοποιητικό
του Υπουργείου Εµπορίου.
2. Απεικόνιση µε αριθµό δηλώσεως 73221/24.10.88, ισχύ 10 ετών, η προστασία του οποίου έχει παραταθεί
για µια ακόµη 10ετία, δηλ. µέχρι 24.10.2008 µε το µε αριθµό πρωτ. 2242/30/4/99 πιστοποιητικό του
Υπουργείου Εµπορίου.
3. PETROGEN & απεικόνιση µε αριθµό δηλώσεως 133484/21.1.1997, το οποίο έγινε αµετάκλητα δεκτό µε
την υπ’ αριθµ. 5260/97 απόφαση της ∆ΕΣ, η οποία δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 11/97 ∆ΕΒΙ και
καταχωρήθηκε την 17.12.1998. Η προστασία του σήµατος αυτού λήγει την 21.1.2007.
4. PETROGEN & απεικόνιση µε αριθµό δηλώσεως 133485/21.1.1997, το οποίο έγινε αµετάκλητα δεκτό µε
την υπ’ αριθµό 5262/97 απόφαση της ∆ΕΣ, η οποία δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 11/97 ∆ΕΒΙ και
καταχωρήθηκε την 17.12.1998. Η προστασία του σήµατος αυτού λήγει την 21.1.2007
5. ΕCOGEN & απεικόνιση µε αριθµό δηλώσεως 144656/14.05.1999, το οποίο έγινε αµετάκλητα δεκτό µε την
υπ’ αριθµό 256/2000 απόφαση της ∆ΕΣ, η οποία δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 3/2000 ∆ΕΒΙ και
καταχωρήθηκε την 17.01.2001. Η προστασία του σήµατος αυτού λήγει την 14.05.2009.

7.8 Α∆ΕΙΕΣ
Άδεια Λειτουργίας
Την 13.3.2001 χορηγήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας Αθηνών η
υπ’αριθ. πρωτ. 7429/2000 ανανέωση άδειας λειτουργίας του µηχανουργείου-αµαξοποιείου της Εταιρίας, το
οποίο βρίσκεται στο ∆ήµο Αθηναίων, Ιερά Οδός 96, και λήγει στις 30.11.2010.
Περιβαλλοντική άδεια
Η λειτουργία του µηχανουργείου-αµαξοποιείου της Εταιρίας διεξάγεται σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους δυνάµει της από 22.2.2001 και υπ’αριθ. πρωτ. 459/01/22.2.01 αποφάσεως της ∆/νσεως
Σχεδιασµού και Εφαρµογών Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Αθηνών που ισχύει για τρία
χρόνια από την ηµεροµηνία εκδόσεώς της, ήτοι µέχρι την 22.2.2004. Στις 16.01.04 η Εταιρία κατέθεσε νέα
αίτηση για ανανέωση της άδειας µε αριθµό πρωτ. 202/16/1/04.
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα κατά νόµο απαιτούµενα µέτρα πυρασφάλειας, όπως πιστοποιείται µε το από 8.2.02
και υπ’αριθ. πρωτ. 35401/Φ 701.4/11631 πιστοποιητικό του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως του οποίου η ισχύς
είναι πενταετής και λήγει την 8.2.2007.
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7.9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε 17.000.000 δραχµές και είχε καλυφθεί ολοσχερώς
σε µετρητά και µε εισφορές σε είδος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 του καταστατικού που
δηµοσιεύθηκε στο υπ΄αριθµό 92/7.2.74 Φ.Ε.Κ. ∆ελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε., διαιρούµενο σε 34.000 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 500 (πεντακοσίων) δραχµών η κάθε µία. Σηµειώνεται ότι µε το άρθρο 7 του αρχικού
Καταστατικού της Εταιρίας, οι µετοχές της ορίστηκαν ανώνυµες, κατ’εξαίρεση όµως οι 31.544 εκ των µετοχών,
ήταν υποχρεωτικά ονοµαστικές για πέντε χρόνια από της δηµοσίευση στο ΦΕΚ του Καταστατικού της
Εταιρίας, ήτοι από 7.2.74.
Το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε έκτοτε:
α. Με την από 30.9.1976 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 673/5.4.1977) κατά
500.000 δραχµές µε έκδοση 1.000 µετοχών ανώνυµων προνοµιούχων άνευ ψήφου, ονοµαστικής αξίας 500
δραχµών η κάθε µία. Σηµειώνεται ότι µε την ως άνω Γενική Συνέλευση, το άρθρο 7 του Καταστατικού της
Εταιρίας τροποποιήθηκε ώστε οι µετοχές να διακρίνονται σε κοινές και προνοµιούχες, οι οποίες
προνοµιούχες στερούνται ψήφου και είναι ανώνυµες. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των
17.500.000 ∆ρχ. διαιρούµενο σε συνολικά 35.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 ∆ρχ., εκ των οποίων
34.000 κοινές και 1.000 προνοµιούχες. Επίσης, αποφασίσθηκε ότι οι νέες µετοχές θα εκδίδοντο υπέρ το
άρτιο, ήτοι στην τιµή των 1.500 ∆ρχ., η δε διαφορά πιστώθηκε σε ειδικό λογαριασµό του παθητικού της
Εταιρίας.
β. Με την από 30.6.1977 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 3233/1.11.1977)
κατά α) 4.000.000 ∆ρχ. κατ’εφαρµογή του άρθρου 19 του Ν.542/77 µε την έκδοση 8.000 κοινών µετοχών,
ονοµαστικής αξίας εκάστης 500 ∆ρχ., της αξίας των µετοχών καλυφθείσης εκ της κατά την 31.12.76
υπεραξίας του Ν.542/77 ύψους 3.623.493 ∆ρχ. και δια µετρητών των µετόχων 376.507 ∆ρχ. και β) κατά
2.500.000 ∆ρχ., µε την έκδοση 5.000 προνοµιούχων άνευ ψήφου, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε
µία, µε την καταβολή µετρητών στην τιµή των 1.500 ∆ρχ. Κατά τα ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε
στο ποσό των 24.000.000 ∆ρχ., διαιρούµενο σε 42.000 κοινές µετοχές και 6.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ
ψήφου, ήτοι συνολικά σε 48.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 ∆ρχ. εκάστη.
γ. Με την από 30.6.1978 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 3108/23.11.1978)
κατά 3.000.000 δραχµές µε έκδοση 6.000 προνοµιούχων µετοχών άνευ ψήφου, ονοµαστικής αξίας 500
δραχµών η κάθε µία και ανήλθε έτσι στο ποσό των 27.000.000 ∆ρχ., διαιρούµενο σε 42.000 κοινές µετοχές
και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 54.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500
∆ρχ. εκάστη. Επίσης, αποφασίσθηκε ότι οι νέες µετοχές θα εκδίδοντο υπέρ το άρτιο, ήτοι στην τιµή των
1.500 ∆ρχ., η δε διαφορά πιστώθηκε σε ειδικό λογαριασµό του παθητικού της Εταιρίας.
δ. Με την από 6.11.1982 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 4338/15.12.1982)
και βάσει του άρθρου 13 του Ν. 1249/1982 κατά 63.018.000 δραχµές αφενός µε κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας που προέκυψε από τη διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας ακινήτων ποσού 62.824.622 ∆ρχ. και
αφετέρου µε καταβολή µετρητών ποσού 193.378 ∆ρχ. από τους µετόχους. Η αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε αναλογική αύξηση της ονοµαστικής αξίας των υφισταµένων 54.000
µετοχών της εταιρείας από 500 σε 1.667 δρχ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 90.018.000
∆ρχ., διαιρούµενο σε 42.000 κοινές µετοχές και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά
σε 72.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ. εκάστη.
ε. Με την από 8.6.1988 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 3039/27.9.1988)
κατά 30.006.000 δραχµές µε έκδοση 18.000 κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών η κάθε µία.
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 120.024.000 ∆ρχ., διαιρούµενο σε 60.000 κοινές µετοχές
και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 72.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.667
∆ρχ. εκάστη. Επίσης, αποφασίστηκε ότι οι νέες µετοχές θα εκδίδοντο υπέρ το άρτιο, ήτοι στην τιµή των
2.750 ∆ρχ.
στ. Με την από 30.6.1989 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 261/5.2.1990) και
βάσει του άρθρου 4 της υπ΄αριθµό Ε. 2665/1988 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών, κατά 140.028.000 (εκατό σαράντα εκατοµµύρια είκοσι οκτώ χιλιάδες) δραχµές µε έκδοση
84.000 (ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων) κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών η κάθε µία. Έτσι,
το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 260.052.000 ∆ρχ., διαιρούµενο σε 144.000
κοινές µετοχές και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 156.000 µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ. εκάστη. Οι νέες µετοχές αποφασίσθηκε να διανεµηθούν δωρεάν στους
µετόχους κατά την αναλογία των µετοχών που κατείχαν στο µετοχικό κεφάλαιο.
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ζ. Με την από 20.11.1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 721/22.3.1991)
κατά 200.040.000 δραχµές µε έκδοση 120.000 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών η
κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 460.092.000 ∆ρχ., διαιρούµενο σε 264.000
κοινές µετοχές και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 276.000 µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ. εκάστη. Οι νέες µετοχές αποφασίσθηκε να διατεθούν στην ονοµαστική τους
αξία.
η. Με την από 30.6.1991 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 3552/1991) και
βάσει του άρθρου 14 του Ν. 1731/1987 κατά 10.168.700, αφενός µε κεφαλαιοποίηση του σχηµατισθέντος
αποθεµατικού αναπροσαρµογής ύψους 10.130.253 ∆ρχ. και αφετέρου µε καταβολή µετρητών για
στρογγυλοποίηση ύψους 38.447 ∆ρχ., µε την έκδοση 6.100 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας
1.667 ∆ρχ. η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 470.260.700 ∆ρχ., διαιρούµενο σε
270.100 κοινές µετοχές και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 282.100 µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ. εκάστη.
θ. Με την από 26.11.1991 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 4767/1991) κατά
46.509.300 δραχµές µε έκδοση 27.900 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών η
κάθε µία. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 516.770.000 ∆ρχ., διαιρούµενο σε 298.000
κοινές µετοχές και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 310.000 µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ. εκάστη. Οι νέες µετοχές αποφασίσθηκε να διατεθούν στην ονοµαστική τους
αξία.
ι. Με την από 30.6.1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 6819/9.12.94) και
βάσει του Ν. 2065/1992 κατά 81.460.632 δραχµές µε κεφαλαιοποίηση σχηµατισθέντος αποθεµατικού
αναπροσαρµογής και κατά 222.368 µε καταβολή µετρητών, ήτοι συνολικά κατά 81.683.000 µε έκδοση
49.000 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών η κάθε µία. Έτσι το µετοχικό
κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 598.453.000 ∆ρχ., διαιρούµενο σε 347.000 κοινές µετοχές και 12.000
µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 359.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ.
εκάστη. Σηµειώνεται ότι µε την από 10.11.94 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το άρθρο 7
του Καταστατικού της Εταιρίας τροποποιήθηκε ώστε οι µετοχές της Εταιρίας να είναι υποχρεωτικά
ονοµαστικές σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2214/94 δυνάµενες να µετατραπούν σε ανώνυµες, εφ’όσον
επιτραπεί από το νόµο µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, από το σύνολο των µετοχών της
Εταιρίας, οι 347.000 µετοχές είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου και οι 12.000 ονοµαστικές
προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου.
ια. Με την από 3.12.1995 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ
7099/18.12.95) αποφασίσθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΕΦΙΝ Α.Ε. σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Συνεπεία αυτής, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
αυξήθηκε αρχικά κατά το κεφάλαιο της απορροφούµενης εταιρείας ΠΕΦΙΝ Α.Ε. ήτοι κατά 160.000.000
δραχµές, αλλά µειώθηκε ταυτόχρονα κατά το ποσό των 125.025.000 δραχµών που αντιπροσωπεύει την
ονοµαστική αξία 75.000 µετοχών της εταιρείας που κατείχε η απορροφούµενη εταιρεία ΠΕΦΙΝ Α.Ε.
Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, από την συγχώνευση κατά ποσό δραχµών 34.975.000 και στη
συνέχεια κατά ποσό δραχµών 32.000 µε µετρητά για στρογγυλοποίηση, ήτοι τελικά, το µετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε συνολικά κατά ποσό δραχµών 35.007.000 µε έκδοση 21.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών
ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών η κάθε µία, και ανήλθε έτσι στο ποσό των 633.460.000 ∆ρχ διαιρούµενο
σε 368.000 κοινές µετοχές και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου, ήτοι συνολικά σε 380.000
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ εκάστη.
ιβ. Με την από 30.06.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 7606/98) κατά
ποσό δραχµών 66.741.368 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπεραξίας ακινήτων βάσει του Ν.2065/1992
και στη συνέχεια µε ποσό δραχµών 1.605.632 µε µετρητά για στρογγυλοποίηση, ήτοι τελικά το µετοχικό
κεφάλαιο αυξήθηκε συνολικά κατά ποσό δραχµών 68.347.000 µε έκδοση 41.000 κοινών ονοµαστικών
µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών η κάθε µία. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των
701.807.000 ∆ρχ. διαιρούµενο σε 409.000 κοινές µετοχές και 12.000 µετοχές προνοµιούχες άνευ ψήφου,
ήτοι συνολικά σε 421.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.667 ∆ρχ. εκάστη.
Με την ίδια απόφαση, σε συνδυασµό και µε την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των προνοµιούχων µετόχων
της 27.06.1998, µετατράπηκαν οι 12.000 υφιστάµενες ονοµαστικές προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα
ψήφου σε κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου.
Μετά τις αυξήσεις αυτές το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δραχµές 701.807.000 ολοσχερώς
καταβληµένο και διαιρούµενο σε 421.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 1.667 δραχµών
η κάθε µία.
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ιγ. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας της 20/2/99 και της 20/7/99 (ΦΕΚ
9039/11.11.1999) αποφάσισαν την είσοδο της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου
Αξιών Αθηνών. Για τον λόγο αυτό αποφασίσθηκαν µεταξύ άλλων τα εξής :
• Εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.
• Αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρίας από 1.667 ∆ρχ. ανά µετοχή σε 1.680 ∆ρχ. ανά
µετοχή µε την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών ειδικών διατάξεων νόµων, ύψους
5.473.000 ∆ρχ. και στη συνέχεια µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 1.680 ∆ρχ. ανά
µετοχή σε 280 ∆ρχ. ανά µετοχή µε αύξηση του συνολικού αριθµού µετοχών από 421.000 σε 2.526.000
µετοχές.
• Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 117.600.000 δρχ. µε την έκδοση 420.000 νέων
κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 280 δρχ. ανά µετοχή. Η διαφορά από την έκδοση των
µετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Αποθεµατικό από Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο».
• Οι 400.000 από τις νέες αυτές µετοχές θα διατεθούν στο κοινό µε δηµόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες
20.000 θα διατεθούν µε ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζοµένους της Εταιρίας.
• Οι παλαιοί Μέτοχοι της Εταιρίας παραιτούνται από το δικαίωµα προτίµησης επί της αύξησης του
κεφαλαίου µέσω της δηµόσιας εγγραφής, µε σκοπό να πραγµατοποιηθεί η απαιτούµενη διασπορά.
• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την τιµή διάθεσης µετά από
πρόταση του Κυρίου Αναδόχου.
ιδ. Με την από 14/4/2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων έγινε αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το
άρτιο, σε δύο φάσεις: α) Με αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 280 ∆ρχ. σε 300 ∆ρχ. την
κάθε µία, ήτοι αύξηση 20 ∆ρχ. σε κάθε µία µετοχή και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό
58.920.00 (µετοχές 2.946.000 Χ 20 ∆ρχ.), και β) Με έκδοση 2.946.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας
300 ∆ρχ. η κάθε µία, ήτοι αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 883.800.000 ∆ρχ. (µετοχές
2.946.000 Χ 300 ∆ρχ.) και διανοµή δωρεάν στους µετόχους σε σχέση 1 νέα προς µία παλαιά µετοχή. Μετά
τις παραπάνω αυξήσεις το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό 1.767.600.000 ∆ρχ.,
ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε 5.892.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας
300 ∆ρχ. η κάθε µία.
ιε. Με την από 24/4/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας
αποφασίστηκε οµόφωνα: α) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 288.407,23
ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών προερχόµενα από την υπεραξία των ακινήτων βάσει του
Ν.2065/1992 και κατά ποσό 3.771,99 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών επενδύσεων του Ν.1828/89.
Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 292.179,22 ευρώ
ανερχόµενο πλέον σε 5.479.560 ευρώ. β) Η παραπάνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου επιφέρει την
αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρείας σε 0,93 ευρώ την κάθε µία. γ) Η µετατροπή του
µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 5.479.560 ευρώ διαιρούµενο σε 5.892.000 ονοµαστικές µετοχές µε αξία 0,93
ευρώ η κάθε µία.
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Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας παρουσιάζεται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ηµεροµηνία
Γενικής
Συνελεύσεως

Αριθµός
Φ.Ε.Κ.

Ποσό Αύξησης
Μετρητά Κεφαλ/ση

Αρχικό κεφάλαιο
30.9.1976
30.6.1977
30.6.1978
6.11.1982
8.6.1988
30.6.1989
20.11.1990
30.6.1991
26.11.1991
30.6.1994
3.12.1995
30.6.1998

92/7.2.74
373/5.4.1977
3233/1.11.1977
3108/23.11.1978
4338/15.12.1982
3039/27.9.1988
261/5.2.1990
721/22.3.1991
3552/16.8.91
4767/12.12.91
6819/9.12.94
7099/18.12.95
7606/25.9.1998

17.000.000
500.000
6.500.000
3.000.000
63.018.000
30.006.000
140.028.000
200.040.000
10.168.700
46.509.300
81.683.000
35.007.0001
1.605.632

20.7.1999

9039/11.11.1999

20.7.1999

9039/11.11.1999

14.4.2000

11303/11.12.2000

942.720.000

24.4.2002

3655/23.5.2002

292.179,222

66.741.368
5.473.000

117.600.000

Αριθµός
Νέων
Μετοχών

Συνολικός
Αριθµός
Μετοχών

Ονοµ/κή
Αξία
(δρχ.)

Συνολικό
Μετοχικό
Κεφάλαιο

34.000
1.000
13.000
6.000
18.000
84.000
120.000
6.100
27.900
49.000
21.000
41.000

34.000
35.000
48.000
54.000
54.000
72.000
156.000
276.000
282.100
310.000
359.000
380.000
421.000

500
500
500
500
1.667
1.667
1.667
1.667
1.667
1.667
1.667
1.667
1.667

17.000.000
17.500.000
24.000.000
27.000.000
90.018.000
120.024.000
260.052.000
460.092.000
470.260.700
516.770.000
598.453.000
633.460.000
701.807.000

-

421.000

1.680

707.280.000

420.000

2.946.000

280

824.880.000

2.946.000

Γενικό Σύνολο
1.
2.

Εισφορά του µετοχικού κεφαλαίου της ΠΕΦΙΝ.
Τιµές σε €
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5.892.000

300

1.767.600.000

5.892.000

0,932

5.479.5602

5.892.000

0,932

5.479.5602

7.10 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα κεφάλαια την 31/12/2003 και υπολογίζεται η εκτιµώµενη αξία της
µετοχής της Εταιρίας:
Ιδία Κεφάλαια - Λογιστική Αξία Μετοχής
Αριθµός Μετοχών
Ονοµαστική αξία (σε €)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεµατικό
Εκτακτα αποθεµατικά
Λοιπά αποθεµατικά και ∆ιαφορές αναπροσαρµογών
Κέρδη εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Λογιστική Αξία Μετοχής (σε €)

31.12.2003
σε (000) €
5.892.000
0,93
5.480
1.048
771
2.409
2.818
2.155
14.681
2,49

7.11 ΜΕΤΟΧΟΙ
Σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της Εταιρίας, τα στοιχεία του οποίου λαµβάνονται από το Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών, η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας την 15/3/2004 είχε ως εξής:
Μέτοχοι
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος
Tetrastar Distribution Overseas Ltd
Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος
Aνώνυµος Ελληνική Γενική Εταιρία Μηχανοκινήσεως
Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ
Βanka Del Gottardo
Επενδυτικό Κοινό
Σύνολο

Αριθµός Μετοχών
2.123.143
1.146.283
1.153.560
256.400
228.620
186.000
797.994
5.892.000

Ποσοστό (%)
36,03%
19,45%
19,58%
4,35%
3,88%
3,16%
13,54%
100,00%

∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι πλην των ανωτέρω τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία και να κατέχουν άµεσα ή
έµεσα ποσοστό του κεφαλαίου ανώτερο του 2%.
Σηµειώνεται ότι µόνο ο κ. Ιωάννης Φιλιώτης από τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας κατέχει 900 µετοχές της
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε και από τα ∆ιευθυντικά Στελέχη µόνο οι κύριοι Κοσµάς Περαντινός 800
µετοχές, Μιχάλης Μιχαλούτσος 652 µετοχές και Αναστάσιος Μάνωλης 2.000 µετοχές.

7.12 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η σύνθεση του ∆.Σ. της Εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της που πραγµατοποιήθηκε στις 22/4/2003 και της απόφασης του ∆.Σ. για συγκρότηση σε σώµα την 23/4/2003
είναι η ακόλουθη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος
Ιωάννης Ν. Φιλιώτης
Στάθης Ε. Παπαγεωργίου
Γεώργιος Α. ∆αυίδ
Nικόλαος Εµπέογλου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος & Πρόεδρος Επιτροπής Αµοιβών Στελεχών
Μέλος & Πρόεδρος Ελεγκτικής Επιτροπής
Μέλος
Μέλος

Oι αρµοδιότητες των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τον Ν. 3016/2002, καθορίστηκαν ως
εξής:
Οι κ.κ. Κωνσταντίνος και Ιωάννης Πετρόπουλος είναι Εκτελεστικά Μέλη, και οι κ.κ. Ιωάννης Φιλιώτης,
Γιώργος ∆αυίδ, Στάθης Παπαγεωργίου και Νίκος Εµπέογλου είναι Μή Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μέλη.
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Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και λήγει το 2008.
Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Πετρόπουλος Κων/νος, ετών 63
Ο κ. Κ. Πετρόπουλος έχει κάνει σπουδές Β.Α. στο Harvard College και κατέχει M.B.A. από το Harvard
Business School. Είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρίας και Υπεύθυνος Έρευνας & Ανάπτυξης (νέες
δραστηριότητες). Εργάζεται στην Εταιρία από το 1970.
Πετρόπουλος Ιωάννης, ετών 59, µηχανολόγος-µηχανικός
Ο κ. Ι. Πετρόπουλος κατέχει B.Sc.και M.Sc. από το London University. Είναι Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας και επικεφαλής των Επιχειρηµατικών Μονάδων. Εργάζεται
στην Εταιρία από το 1970.
Στέφανος Βαίτσης ετών 44, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
Ο κ. Σ. Βαίτσης είναι απόφοιτος των Τ.Ε.Ι, Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1987. Από το 1996 έως το 2001 ήταν Προιστάµενος
Λογιστηρίου.
Αθηνά Τσιάγκα , ετών 35, Υπεύθυνη Τµήµατος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
Η κ. Α. Τσιάγκα, είναι κάτοχος Β.Sc. in Μarketing Management από το Deree College. Εργάζεται στην
Εταιρία από το 1992 ως Βοηθός του Προέδρου ∆Σ και είναι υπεύθυνη του τµήµατος Μετόχων και
Εταιρικών Ανακοινώσεων.
Γεώργιος Παπαδόπουλος, ετών 48, οικονοµολόγος
Ο κ. Γ. Παπαδόπουλος είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ. Κατέχει τη θέση του ∆ιευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών & Πληροφόρησης της Εταιρίας (Λογιστήριο, E.D.P., M.I.S.). Εργάζεται στην Εταιρία από
το 2001.
Μάνωλης Αναστάσιος, ετών 40, µηχανολόγος-µηχανικός
Ο κ. Α. Μάνωλης είναι κάτοχος B.Sc. από το Umist University (Manchester), M.B.A. από το City
University Business School (London) και M.Sc. Advance Manufactory Systems & Technology από το
Liverpool University. Είναι επικεφαλής της Επιχειρηµατικής Μονάδας Φορτηγών και Λεωφορείων και
εργάζεται στην Εταιρία από το 1996.
Μιχαλούτσος Μιχάλης, ετών 56, γεωπόνος-µηχανολόγος
Ο κ. Μ. Μιχαλούτσος κατέχει Πτυχίο της Γεωπονικής Αθηνών και Diploma Marketing από το Insead
(Paris). Είναι επικεφαλής της Επιχειρηµατικής Μονάδας Κινητήρων και Σκαφών. Εργάζεται στην
Εταιρία από το 1973.
Περαντινός Κοσµάς, ετών 57, µηχανικός
Ο κ. Κ. Περαντινός είναι ∆ιευθυντής του τµήµατος «Κεντρικές Υπηρεσίες Υποστήριξης». Εργάζεται
στην Εταιρία από το 1974.
Σπύρος Καρράς, ετών 40
Ο κ. Ν. Καρράς είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Oxford Brookes University. Eίναι επικεφαλής της
Επιχειρηµατικής Μονάδας Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1997.
∆ηµοσθένης ∆ηµοµελέτης, ετών 59 µηχανολόγος –ηλεκτρολόγος.
Ο κ. ∆. ∆ηµοµελέτης κατέχει Πτυχίο Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο. Είναι επικεφαλής της Επιχειρηµατικής Μονάδας McCormick. Εργάζεται στην Εταιρία
από το 2001.

Σηµειώνεται ότι κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. της εταιρίας και τα στελέχη της διεύθυνσης της εταιρίας δεν
έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ή είναι αναµεµιγµένα σε
δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης:
• επιχειρηµατικής δραστηριότητας
• χρηµατιστηριακών συναλλαγών
• επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και
• ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχου έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λ.π.
Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας δεν υφίστανται συγγενικές σχέσεις
µέχρι και το δεύτερο βαθµό εξ αγχιστείας (σύζυγος, τέκνο, γονέας, αδελφός, εξάδελφος κλπ.), είτε µέλους του
∆.Σ., είτε της συζύγου του, µε εξαίρεση τους κκ. Κωνσταντίνο Π. Πετρόπουλο και Ιωάννη Π. Πετρόπουλο που
είναι αδέρφια.
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Σηµειώνεται ότι όλα τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν ελληνική υπηκοότητα.
Την Εταιρία εκπροσωπούν νόµιµα και δεσµεύουν µε τις υπογραφές τους οι κ.κ. Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος
και Ιωάννης Π. Πετρόπουλος, είτε αυτοί ενεργούν από κοινού, είτε ο καθένας µεµονωµένα, σύµφωνα µε τη
σχετική απόφαση του ∆.Σ. της 23/04/03.
Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. ανήλθαν σε € 30.000 τη χρήση 2003. Οι αµοιβές και λοιπές παροχές των µελών
του ∆.Σ. µε έµµισθη σχέση εργασίας µε την Εταιρία των κ.κ. Κωνσταντίνου Πετρόπουλου και Ιωάννη
Πετρόπουλου ανήλθαν συνολικά κατά την χρήση 2003 σε € 164.111. Οι συνολικές αποδοχές των διευθυντικών
στελεχών της εταιρίας µη συµπεριλαµβανοµένου των αµοιβών των κ. κ. Κωνσταντίνου Πετρόπουλου και
Ιωάννη Πετρόπουλου κατά το έτος 2003 ανήλθαν σε 397 χιλ. € µε µεγαλύτερη αµοιβή τα 101 χιλ. € και
µικρότερη τα 47 χιλ. €.
Σηµειώνεται ότι πέρα των συναλλαγών που αναφέρονται παραπάνω, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση ή
συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία χρήση, µεταξύ των µετόχων και του ∆.Σ. µε την ίδια την Εταιρία.

7.13 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Εταιρία λειτουργούν οι κάτωθι Επιτροπές:
Eλεγκτική Επιτροπή µε Πρόεδρο τον κ. Ευστάθιο Παπαγεωργίου, Μέλος του ∆Σ. Συστήθηκε µε απόφαση του
∆Σ της Εταιρίας µε κύρια αρµοδιότητα την άσκηση εποπτίας επί των εργασιών της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως κύρια αρµοδιότητα την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την εφαρµογή της νοµοθεσίας, τους διαχειριστικούς ελέγχους τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού της
Εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών. Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου είναι ο κ. Στέφανος Βαίτσης µε
απόφαση του ∆Σ της Εταιρίας την 31 Αυγούστου 2001.
Επιτροπή Αµοιβών Στελεχών µε Πρόεδρο τον κ. Ιωάννη Φιλιώτη, Μέλος του ∆Σ συστήθηκε µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας στις 11 ∆εκεµβρίου 2001 και είναι αρµόδια για την αξιολόγηση, αµοιβή
και επιλογή των στελεχών από το επίπεδο των διευθυντών επιχειρηµατικών µονάδων και άνω.
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7.14 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Μέλη του ∆.Σ.
ή
Κύριοι Μέτοχοι

Εταιρία που συµµετέχει

Θέση στη
∆ιοίκηση

ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
ΕΛΑΝ Α.Ε.
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ AEBE
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ Α.Ε.
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε.

Πρόεδρος
Πρόεδρος
Aν/πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ AEBE
ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΥΗ∆ΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Πρόεδρος

Ε. Παπαγεωργίου

FBB-FIRST BUSINESS BANK
SOLID ADVERTISING A.E.

∆/νων Σύµβ.
Μέλος

Γ. ∆αυίδ

COCA COLA HBC SA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.

Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ν. Εµπέογλου

ΑLBA

∆/νων Σύµβ.

Κ. Πετρόπουλος

I. Πετρόπουλος

Ποσοστό
Συµ/ής

20%

Πρόεδρος

Ο κ. Ιωάννης Φιλιώτης µέλος του ∆Σ της Εταιρίας δεν συµµετέχει σε άλλες εταιρίες.
Σηµειώνεται ότι η εταιρία Tetrastar Distribution Overseas Ltd. δεν συµµετέχει σε άλλες εταιρίες πέραν της
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
Τα µέλη του ∆Σ και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στην ∆ιοίκηση ή/και στο
κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10% ούτε ασκούν διοικητική επιρροή ούτε έχουν
οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες πέραν των όσων αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.
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7.14 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
κα. Α. Τσιάγκα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
κ. Σ. Βαϊτσης

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ι. Πετρόπουλος

Κ. Πετρόπουλος

PETROGEN

ΕΠΙΧ/ΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Βιοµηχανικών
Μηχανηµάτων

Ι. Πετρόπουλος

Σ. Καρράς

ΕΠΙΧ/ΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Φορτηγών &
Λεωφορείων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α. Μάνωλης

Γ. Παπαδόπουλος

ΕΠΙΧ/ΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Κινητήρων &
Σκαφών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Κ. Πετρόπουλος

ΕΠΙΧ/ΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

Μ. Μιχαλούτσος
ΕΠΙΧ/ΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
McCormick

ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(FINANCE)
κα. Α. Τοµπούλογλου

∆. ∆ηµοµελέτης
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Κ. Περαντινός

7.16 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Εταιρία απασχολεί 129 άτοµα µόνιµο προσωπικό. Η κατανοµή του προσωπικού της Εταιρίας στις διάφορες
λειτουργίες στο τέλος κάθε έτους κατά την τελευταία διετία απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Κατηγορία
∆ιοίκηση

Επιχειρηµατικές Μονάδες
Λογιστήριο/ MIS/EDP
Κεντρική Υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ
Από τους οποίους απόφοιτοι:
ΤΕΙ – ΑΕΙ / Μεταπτυχιακό

2002
2
67
16
25
110

2003
2
87
16
24
129

55

71

Η Εταιρία διαθέτει Κανονισµό Εργασίας σύµφωνα µε τους συνήθεις όρους.
Η επιτυχία της Εταιρίας οφείλεται κατά το µέγιστο στο καλά εκπαιδευµένο προσωπικό και στα κίνητρα και τις
δυνατότητες που δίδονται για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας σε όλα τα επίπεδα. Τα κίνητρα και οι δυνατότητες
αυτές προέρχονται από την αποκεντρωµένη δοµή της Εταιρίας που στηρίζεται στα σύγχρονα πληροφοριακά
συστήµατα µέτρησης. Κάθε οµάδα ή άτοµο έχει να πετύχει συγκεκριµένους στόχους η επιτυχία των οποίων
αναγνωρίζεται και ανταµοίβεται συστηµατικά.
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7.17 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ 2002-2003
Η Εταιρία κατά την εξεταζόµενη διετία πραγµατοποίησε σειρά επενδύσεων µε στόχο την επέκταση και
εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεών της. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν τα εξής:

Περιγραφή Επένδυσης *
(σε 000 €.)
Γήπεδα – Οικόπεδα
Κτίρια-Τεχνικά Έργα
Μηχανήµατα-Εγκαταστάσεις
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός
ΣΥΝΟΛΟ

2002

2003

Σύνολο

361.180
26.577
213.147
131.406
732.310

169.387
117.281
49.127
289.128
624.923

530.567
143.858
262.274
420.534
1.357.233

* Οι επενδύσεις που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν αγορές παγίων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πωλήσεις και οι
διαγραφές των αντίστοιχων περιόδων.

Η Εταιρία προγραµµατίζει νέες επενδύσεις την τρέχουσα χρήση αξίας περίπου € 300.000 για βελτίωση των
κτιριακών της εγκαταστάσεων.
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8 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εξέλιξη των επιδόσεων της Εταιρίας είναι αποτέλεσµα δύο σηµαντικών πρωτοβουλιών που πήρε στην αρχή
της δεκαετίας του 1990. Πρώτον, της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας σε αυτόνοµες επιχειρηµατικές µονάδες, που
έδωσε τη δυνατότητα εστίασης σε πολλά µέτωπα ταυτόχρονα. ∆εύτερον, της υιοθέτησης του συστήµατος
µέτρησης της συνεισφοράς (ή συµβολής) κάθε δραστηριότητας µε βάση την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία,
που επέτρεψε την αποκέντρωση ουσιαστικά των αποφάσεων και της εξουσίας. Η µέθοδος αυτή µετρά τα κέρδη
κάθε δραστηριότητας µετά την αφαίρεση του κόστους όλων των χρηµατικών πόρων που απασχολεί η
δραστηριότητα αυτή και οδηγεί στην καλύτερη διαχείριση των πόρων. Η ανταµοιβή των στελεχών του Οµίλου
βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην Οικονοµική Προστιθεµένη Αξία που παράγει το τµήµα τους.

8.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν την ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία διετία:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
σε 000 €
Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες
Εµπορικές ∆ραστηριότητες
Σύνολο

2002
16.466
22.532
38.998

2003
36.363
28.191
64.554

Ως % του συνόλου 2003
56,3%
43,7%
100%

Εµπορική ∆ραστηριότητα (σε 000 €)
Εσωτερικού
Εξωτερικού
Σύνολο

2002
20.365
2.167
22.532

2003
28.191
0
28.191

Ως % του συνόλου 2003
100%
0
100%

Η βιοµηχανική δραστηριότητα αφορά κυρίως στις µονάδες Petrogen, φορτηγών – λεωφορείων Scania και
κινητήρων diesel για τις οποίες πραγµατοποιείται κατασκευαστικό έργο. Η δραστηριότητα αφορά σε
κατασκευή µερών και συναρµολόγηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στην περίπτωση της µονάδος Petrogen, και
σε έργο συναρµολόγησης, µετασκευών στο σασσί και την καρότσα και ορισµένων άλλων κατασκευαστικών
δραστηριοτήτων στην περίπτωση των άλλων δύο µονάδων. Η εµπορική δραστηριότητα αφορά τα προιόντα
όλων των Επιχειρηµατικών Μονάδων όπως αυτά αναλύονται στις σελίδες 13 έως 17 του παρόντος δελτίου.
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8.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της Εταιρίας κατά τη περίοδο 2002-2003:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε 000 €)
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων)
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων)
(% στον κύκλο εργασιών)
Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο Μικτών Κερδών
Μείον: Έξοδα διοίκησης
Μείον: Έξοδα διάθεσης
Σύνολο Εξόδων
(% στον κύκλο εργασιών)
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων)
(% στον κύκλο εργασιών)
Πλέον: Έσοδα συµµετοχών
Πλέον: Έσοδα χρεογράφων
Πλέον: Kέρδη πώλησης χρεογράφων
Μείον: Προβλέψεις Υποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων
Μείον: Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων
(% στον κύκλο εργασιών)
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
(% στον κύκλο εργασιών)
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων
(% στον κύκλο εργασιών)
Μείον: Φόροι χρήσης & Λοιποί φόροι
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.
Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ.
(% στον κύκλο εργασιών)
∆ιαφορές φορ/ού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (1)
Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές ∆.Σ. και φόρους φορ/ού
ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Σταθµισµένος Αριθµός µετοχών (2)
Στοιχεία ανά Μετοχή (σε €) (3)
Κέρδη προ Αποσβέσεων και φόρων
Κέρδη προ Φόρων
Κέρδη µετά από Φόρους & Αµοιβές ∆.Σ
Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ & Φόρους Φορολογικού
Ελέγχου
Μέρισµα/Μετοχή (4)

2002
38.997
(31.036)
7.961
20,40%
746
8.707
(1.975)
(3.781)
(5.756)
14,80%
2.951
7,60%
0
58
0
(57)
0
126
(286)
2.792
7,20%
41
(30)
2.803
7,20%
(454)
2.349
6,00%
(911)
(18)
1.420
3,60%
0

2003
64.554
(53.099)
11.455
17,74%
834
12.289
(2.046)
(4.898)
(6.944)
10,76%
5.345
8,28%
30
24
0
(28)
0
105
(66)
5.410
8,38%
73
(582)
4.901
7,59%
(453)
4.447
6,89%
(1.611)
(51)
2.785
4,31%
0

1.420
5.892.000
2002
0,48
0,4
0,24

2.785
5.892.000
2003
0,83
0,75
0,47

0,24

0,47

0,15

0,17

(1) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων εµφανίζονται σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις στη
χρήση την οποία επιβάρυναν.
(2) Για τη στάθµιση του αριθµού µετοχών λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικών και κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.
(3) Για τον υπολογισµό των µετοχών αυτών, πλην µερίσµατος ανά µετοχή, έχει ληφθεί υπόψη ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών.
(4) Για τον υπολογισµό του µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός µετοχών τέλους χρήσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(σε 000 €.)
Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων
Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Αναµορφωµένα κέρδη πριν από φόρους χρήσης
Μείον: φόροι χρήσης και λοιποί φόροι
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.
Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ.

2002
2003
2.349 4.447
(57)
(105)
2.292 4.342
(911) (1.611)
(18)
(51)
1.363 2.680

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
(σε €.) (1)
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές ∆.Σ

2002
0,39
0,23

2003
0,74
0,45

(1) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών
Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της περιόδου 2002-2003 έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που
αναφέρονται στις σηµειώσεις και τα πιστοποιητικά του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρίας
(βλ. Παράρτηµα). Συγκεκριµένα, η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έγινε βάσει των παρακάτω
παρατηρήσεων:
Χρήση 2002
∆εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, επειδή κανείς από το
προσωπικό δεν θεµελειώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως εντός της επόµενης χρήσης. Αν σχηµατιζόταν πρόβλεψη
για το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως χρόνου συνταξιοδοτήσεως, το συσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν
κατά την 31.12.02 στο ποσό των 415 χιλ. €. Από το ποσό αυτό ποσό 57 χιλ. €. αφορά τη χρήση 2002.
Χρήση 2003
Η Εταιρία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµιώσεως για το προσωπικό. Εάν σχηµάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του
προσωπικού αυτή θα έπρεπε να ανέρχεται συνολικά την 31/12/2003 στο ποσό των 520 χιλ €. σε βάρος των ιδίων
κεφαλαίων από το οποίο ποσό 105 χιλ.€ περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί στα αποτελέσµατα της
κλειόµενης χρήσεως.
Ο κύκλος εργασιών τη χρήση 2003 ανήλθε σε 64.554 χιλ. € έναντι 38.997 χιλ € το 2002, σηµειώνοντας
αύξηση της τάξεως του 65,5%.
Το περιθώριο µικτού κέρδους ανήλθε σε 17,7% το 2003, έναντι 20,4% το 2002. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για
τη διακύµανση του περιθωρίου κέρδους της Εταιρίας είναι οι εξής:
•

O κυριώτερος παράγοντας που επηρέασε το µικτό κέρδος ήταν οι σηµαντικές πωλήσεις λεωφορείων, τα
οποία διατίθενται µε χαµηλό µικτό περιθώριο.

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 834 χιλ € το 2003 και αφορούν κυρίως σε προµήθειες που έλαβε η
Εταιρία, από πώληση µηχανηµάτων από τους κατασκευαστές εξωτερικού που αντιπροσωπεύει η Εταιρία προς
το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα.
Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν σε 6.944 χιλ. € το 2003 από 5.756 χιλ. € το 2002. Ως ποσοστό του κύκλου
εργασιών ανήλθαν σε 10,7% το 2003. Ειδικότερα, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν από 1.975 χιλ. € το 2002 σε
2.046 χιλ. € το 2003 ενώ ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών µειώθηκαν στο 3,1% το 2003 από 5% το 2002.
Τα έξοδα διάθεσης µειώθηκαν ως ποσοτό επί του κύκλου εργασιών και διαµορφώθηκαν στο 7,5% από 9,7%
το 2002 και ανήλθαν σε 4.898 χιλ. € το 2003 από 3.781 χιλ. € το 2002.
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Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων την διετία 2002-2003:
Εξέλιξη Εξόδων ∆ιοίκησης & ∆ιάθεσης (προ αποσβέσεων)
(σε 000 €)
2002
2003
Κύκλος Εργασιών
38.997
64.554
Έξοδα ∆ιοίκησης
1.975
2.046
% κύκλου εργασιών
5,0%
3,1%
Έξοδα ∆ιάθεσης
3.781
4.898
% κύκλου εργασιών
9,7%
7,5%
Σύνολο εξόδων
5.756
6.944
% κύκλου εργασιών
14,8%
10,7%

Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν σε 105 χιλ. € το 2003. To ποσό αυτό αναλύεται σε έκτακτα και
ανόργανα έσοδα 73 χιλ € - κυρίως από συναλλαγµατικές διαφορές και λοιπά έκτακτα έσοδα - και έκτακτα
έσοδα ύψους 32 χιλ. € από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων από αποτίµηση µετοχών.
Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν σε 66 χιλ € το 2003. Το ποσό αυτό αναλύεται σε έκτακτα και
ανόργανα έξοδα 46,6 χιλ € από συναλλαγµατικές διαφορές και έκτακτες ζηµίες και 19,4 χιλ. € από ζηµιές
πωλήσεως αχρησιµοποίητων παγίων.
Οι αποσβέσεις κατά την εξεταζόµενη διετία κατανεµήθηκαν στα λειτουργικά αποτελέσµατα ως ακολούθως (σε
000 €) :
Κατανοµή αποσβέσεων
Κόστος Παραγωγής
Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα ∆ιάθεσης
Σύνολο αποσβέσεων ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος
Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
Σύνολο αποσβέσεων

2002

2003

16
260
83
359
94
453

18
224
117
359
94
453

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4.447 χιλ. € το 2003 έναντι 2.349 χιλ. € το 2002, σηµειώνοντας αύξηση της
τάξεως του 89,3%. Ως ποσοστό του κύκλου εργασιών τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,89% από 6% του
2002.
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8.2.1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών δαπανών της Εταιρίας για την
περίοδο 2002-2003:
(σε 000 €)
Τόκοι µακρoπρόθεσµων δανείων
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο
Πιστωτικοί τόκοι και άλλα συναφή έσοδα
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)

2002
0
0
30
30
41
11

2003
0
52
530
582
128
(454)

8.3 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
Τα προ φόρων και αποσβέσεων κέρδη της Εταιρίας τη διετία 2002-2003 διατέθηκαν ως εξής:
∆ιάθεση κερδών προ αποσβέσεων
(σε 000 €.)
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων
χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
Αποσβέσεις
Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικά αποθεµατικά
Μείον: ∆ιάθεση ειδ.αποθ. για κάλυψη ζηµιών
από αποτίµηση Συµµετοχών & Χρεογράφων
Μερίσµατα χρήσης
∆ιαφορές Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων
Φόροι
Αµοιβές ∆.Σ.
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ

2002
2.803

2003
4.900

2.226
5.029

518
5.418

454
76
2.226

453
143
0

(57)
883
0
911
18
518
5.029

3
1.002
0
1.611
51
2.155
5.418

Τα συνολικά κέρδη προς διάθεση το 2003 ανήλθαν σε 5.418 χιλ. €. Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα
το 18,5% των προς διάθεση κερδών θα διανεµηθεί ως µέρισµα, το 29,7% αφορά φόρους χρήσης και λοιπούς
φόρους, το 39,8% θα διακρατηθεί µε τη µορφή κερδών εις νέον, το 2,64% θα διακρατηθεί µε τη µορφή
τακτικού αποθεµατικού και το 8,46% αφορά στη διενέργεια αποσβέσεων.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της οικονοµικής καταστάσεως της Εταιρίας για την περίοδο
2002-2003:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε 000 €)
Έξοδα Εγκαταστάσεως
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως
Ενσώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις-Συµµετοχές
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Αποθέµατα
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα & σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας συµµετοχών & χρεογράφων
∆ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών
στοιχείων
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές – Γραµµάτια πληρωτέα
Τράπεζες
Προκαταβολές πελατών
Φόροι-τέλη
Aσφαλιστικά ταµεία
Μακρ/ες Υποχρεώσεις πληρωτέες την επ. χρήση
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχ/ων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2002
1.148
(772)
376
5.342
(2.628)
2.714
3.303
6.017

2003
1.230
(1.002)
228
5.787
(2.825)
2.962
3.610
6.572

6.576
6.730

11.536
17.681

3.414
566
39
237
17.562
126
24.081

6.863
966
871
1.591
39.508
108
46.416

2002
5.480
1.048
5

2003
5.480
1.048
5

0
5.846
519
12.898
720

0
5.993
2.155
14.681
613

89

128

6.695
0
1.076
1.355
120
0
899
82
10.227
10.316

18.694
4.853
2.541
2.791
168
0
1.017
158
30.222
30.350
772
46.416

147
24.081

Η αξία κτήσεως των εξόδων εγκατάστασης την 31/12/2003 ανήλθε σε 1.230 χιλ. € και αφορά κυρίως
εγκατάσταση προγραµµάτων πληροφορικής. Στο ανωτέρω ποσό περιλαµβάνεται ποσό 470 χιλ. € που αφορά σε
διαφορά ενσωµάτωσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (πλην του µετοχικού κεφαλαίου) της
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ΜΕΚΜΟΤΟΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία απορροφήθηκε µε εξαγορά, βάσει των διατάξεων του Ν.2166/1993. Η
διαφορά αυτή είναι αποσβεστέα εντός πενταετίας, αρχής γενοµένης από τη χρήση 2000.
Η αξία κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 445 χιλ. €., την 31/12/2003 σε
και ανήλθε στο ύψος των 5.787 έναντι 5.342 το προηγούµενο έτος. Ενώ η αναπόσβεστη αξία των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων ανήλθε σε 2.962 χιλ.€.
Οι συµµετοχές και οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρίας ανήλθαν την 31/12/2003 σε 3.610 χιλ. € εκ
των οποίων το ποσό των 2.259 χιλ. € αφορούσε στις συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις όπως αυτές
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Εταιρία
(σε 000 €.)
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ (1)
Petros Petropoulos - Bulgaria EOOD(2)
Teknojen A.S. (3)
Σύνολο

Αποτίµηση
Aξία Κτήσης
Ίδια
Λογιστική Αξία σύµφωνα µε
Συµµετοχής % Συµ/χής Κεφάλαια Συµµετοχής Ν.2190/1920
1.557
100%
1.562
1.562
1.557
700
74,98%
1.511
1.133
700
2
100%
2
2
2
59
20%
144
59
0
2.318
3.219
2.756
2.259

(1) Η ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατά 25,02%.
(2) Ιδρύθηκε το 2000 µε εταιρικό κεφάλαιο 5.000 Λέβα και έχει τεθεί σε αδράνεια.
(3) Ιδρύθηκε το 2001 µε εταιρικό κεφάλαιο 343.600.000.000. λίρες Tουρκίας και δεν έχει συντάξει ακόµη ισολογισµό.

Τα αποθέµατα ανήλθαν σε 11..536 χιλ. € το 2003, έναντι 6.576 χιλ. € το 2002, σηµειώνοντας αύξηση της
τάξεως του 75,4%. Ως ποσοστό του κύκλου εργασιών ανήλθαν σε 17,8% το 2003 έναντι 16,9% το 2002. Ως
αποτέλεσµα, επηρεάστηκε και η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων η οποία παρουσίασε µικρή µείωση
σε 79 ηµέρες από 69 το 2002. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των αποθεµάτων ανά κατηγορία
για τη χρήση 2003:
Αποθέµατα (σε 000 €.)
Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή – Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Αναλώσιµα υλικά –
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

2003
4.631
471
3.137
321
2.976
11.536

Οι απαιτήσεις της Εταιρίας από πελάτες, γραµµάτια εισπρακτέα και σε καθυστέρηση καθώς και επιταγές
εισπρακτέες, ανήλθαν σε 24.544 χιλ € το 2003 έναντι 10.144 χιλ. € το 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά
142%.. Ως αποτέλεσµα, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των πελατών µειώθηκε σε 139 ηµέρες από 96.
Το υπόλοιπο του λογαριασµού πελατών διαµορφώθηκε σε 11.360 χιλ. € το 2003 έναντι 5.142 χιλ. € το 2002.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ενηλικίωση του υπολοίπου του λογαριασµού πελατών την 31/12/2003.
Χρονική Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών 31/12/2003
(σε 000 €)
% επί του συνόλου
Μέχρι 1 µήνα
4.054
35,70%
2 µήνες
3.295
29,00%
2-3 µήνες
6.113
27,40%
3-12 µήνες
898
7,90%
Άνω των 12 µηνών
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
11.360
100%

Tα Χρεώγραφα κατά την 31/12/2003 ανήλθαν στο ποσό των € 871.000 εκ των οποίων € 800.000 είναι
τοποθετηµένα σε repos και τα υπόλοιποα είναι τοποθετηµένα σε 3.225 µετοχές της Alpha Bank.
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Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά την τελευταία χρήση κατά 13,8% και ανήλθαν σε 14.681 χιλ.
€.
Την 31/12/2003 ο λογαριασµός προβλέψεων ανήλθε σε 613 χιλ. € και αφορά κυρίως σε διενεργηθείσες
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.
Ο λογαριασµός προµηθευτών και γραµµατίων πληρωτέων παρουσίασε αύξηση 179% το 2003 έναντι του
2002. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα προµηθευτών µειώθηκε σε 106 ηµέρες το 2003, έναντι 89 ηµερών το 2002.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ωρίµανση του λογαριασµού «Προµηθευτές»:
(σε 000 €)
5.726
2.661
2.134
2.763
1.924
3.553
18.761

Περίοδος Αποπληρωµής
Μέχρι 1 µήνα
1-2 µήνες
2-3 µήνες
3-4 µήνες
4-5 µήνες
5-6 µήνες
ΣΥΝΟΛΟ

%
30,5%
14,2%
11,4%
14,7%
10,3%
18,9%
100%

Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από φόρους και τέλη ανήλθε σε 2.791 χιλ. € την 31/12/2003 και αφορά στις
τρέχουσες οφειλές της Εταιρίας, οι οποίες αποδίδονται µέσα στις νόµιµες προθεσµίες προς το ∆ηµόσιο. Το
υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αναλύεται ως εξής:
31/12/2003
Φ.Π.Α.
Φόροι-τέλη αµοιβών προσωπικού
Φόροι-τέλη αµοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι-τέλη
Φόρος Εισοδήµατος & προκ/λη Φόρου Εισοδήµατος
Φόροι τέλη προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο

(σε 000 €)
814
77
11
8
1.881
0
2.791

Την 31/12/2003 το σύνολο παθητικού ανήλθε σε 46.416 χιλ. € έναντι 24.081χιλ. € την 31/12/2002, σηµείωσε
δηλαδή αύξηση της τάξεως του 92,7%.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η αναµόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων αν ληφθεί υπόψιν η πρόβλεψη
«Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(σε 000 €.)
Ιδια Κεφάλαια δηµοσιευµένου Ισολογισµού
Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Αναµορφωµένα Ιδια Κεφάλαια
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2002
2003
12.898 14.681
(415)
(520)
12.483 14.161

8.4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για την
περίοδο 2002-2003:
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
2002
2003
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
-4,60%
65,5%
Κύκλου Εργασιών
-25,50%
93,8%
Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων
-22,20%
74,8%
Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων
-25,90%
89,3%
Κερδών προ Φόρων
-28,20%
96,1%
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
20,40%
17,74%
Μικτού κέρδους
6,00%
6,33%
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
0,8
2,06
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια
0,01
0,33
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
1,7
1,3
Γενική Ρευστότητα
1,1
0,93
Άµεση Ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
96
139
Απαιτήσεων (επί των πωλήσεων)
89
106
Προµηθευτών (επί των αγορών)
69
79
Αποθεµάτων (επί των αγορών)
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
0,40%
5%
Χρηµατ/κά Εξοδα/Μικτό Κέρδος
1,30%
10,60%
Χρηµατ/κά Έξοδα/Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Κύκλου Εργασιών
Κερδών προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων
Κερδών προ Αποσβέσεων και Φόρων
Κερδών προ Φόρων
Κερδών µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ.
ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
Μικτού κέρδους
Καθαρού Κέρδους (προ φόρων)
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)
Ξένα/Ίδια Κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Γενική Ρευστότητα
Άµεση Ρευστότητα
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες)
Απαιτήσεων (επί των πωλήσεων)
Προµηθευτών (επί των αγορών)
Αποθεµάτων (επί των αγορών)
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)
Χρηµατ/κά Εξοδα/Μικτό Κέρδος
Χρηµατ/κάΈξοδα/Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων
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2002

2003

-4,60%
25,50%
22,20%
25,90%
28,20%

65,5%
93,8%
74,8%
89,4%
96,7%

20,40%
6,00%

17,74%
6,72%

0,8
0,01

2,06
0,33

1,7
1,1

1,3
0,93

96
89
69

139
106
79

0,40%
1,30%

5%
10,60%

8.5 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίων της Εταιρίας κατά την περίοδο 2002-2003 παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
(σε 000 €.)
Πηγές Κεφαλαίων
Κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις (σύνολο)
Αύξηση Κεφαλαίουµε µετρητά ή /και µέσο κεφαλαιοποιήσεων
Μεταβολή Προβλέψεων
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφορά αποθεµατικών λόγω συγχώνευσης
Μεταβολή Επιχoρηγήσεων Επενδύσεων - Αναπρ. Συµµετοχών
Αύξηση µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Αύξηση βραχυπρόθεσµoυ τραπεζικού δανεισµού
ΣΥΝΟΛΟ
Χρήσεις Κεφαλαίων
Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή διαθεσίµων & χρεογράφων
Καθαρή µεταβολή εξόδων εγκατάστασης
Καθαρή µεταβολή παγίων
Αύξηση / (µείωση) συµµετοχών & λοιπών µακρ. απαιτήσεων
Μείωση µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων
Μείωση λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων
∆ιανεµόµενα Μερίσµατα
Αµοιβές ∆.Σ.
Φόροι εισοδήµατος, λοιποί φόροι χρήσης & φόροι φορ. Ελέγχου
προηγούµενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
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2002

2003

2.349
201
293
121
0
0
(288)
0
89

4.448
427
0
(107)
0
0
0
0
39

0

4.853

2.765

9.660

4.426
(4.437)
36
199
719

4.206
2.186
(148)
445
307

0

0

0
9
884
18

0
0
1.002
51

911
2.765

1.611
9.660

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2002-2003 έγινε µε τη µέθοδο της
ολικής ενοποίησης και περιλαµβάνει για κάθε χρήση, πέραν της µητρικής εταιρίας, τις εξής εταιρίες:
2002
ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.(1)
100%
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
100%
(1) Η ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατά 25,02%.

2003
100%
100%

Καθώς τα µεγέθη των θυγατρικών εταιριών ΣΕΜΚΑ και ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ είναι πολύ µικρά τόσο σε απόλυτες
τιµές όσο και σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µεγέθη της µητρικής εταιρίας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις δεν διαφέρουν σηµαντικά από εκείνες της µητρικής. Συνεπώς δε γίνεται κάποια ιδιαίτερη
επισήµανση στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα και οικονοµικά µεγέθη.

9.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρίας την περίοδο 2002-2003 παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε 000 €)
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων)
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων)
(% στον κύκλο εργασιών)
Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο Μικτών Κερδών
Μείον: Έξοδα διοίκησης
Μείον: Έξοδα διάθεσης
Σύνολο Εξόδων
(% στον κύκλο εργασιών)
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
(% στον κύκλο εργασιών)
Πλέον: Έσοδα Συµµετοχών
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων
Πλέον: Κέρδη Πωλήσεως Συµµετοχών & Χρεογράφων
Μείον: Προβλέψεις Υποτιµήσεως συµµετοχών και
χρεογράφων
Μείον : Έξοδα & Ζηµίες Συµµετοχών & Χρεογράφων
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Κέρδη προ Τόκων & Αποσβέσεων
(% στον κύκλο εργασιών)
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
(% στον κύκλο εργασιών)
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων
(% στον κύκλο εργασιών)
Αναλογία µεριδίων µειοψηφίας
Κέρδη πριν από φόρους & µετά από την αναλογία
µειοψηφίας
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2002
39.647
(31.265)
8.382
21,1%
875
9.257
(2.200)
(3.781
(5.981)
15,1%
3.276
8,3%
0
58
4

2003
65.149
(53.229)
11.920
18,3%
964
12.884
(2.445)
(4.887)
(7.332)
11,3%
5.552
8,5%
0
25
4

(58)
0
129
(295)
3.114
7,9%
47
(56)
3.105
7,8%
(462)
2.643
6,7%
0

(28)
0
106
(66)
5.593
8,6%
73
(603)
5.062
7,8%
(488)
4.574
7,0%
0

2.643

4.574

Ενοποιηµένα Στοιχεία ανά Μετοχή (σε €)
Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
Κέρδη προ φόρων και µετά από την αναλογία µειοψηφίας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων
Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Αναµορφωµένα κέρδη πριν από φόρους χρήσης

2002 2003
0,53 0,86
0,45 0,78

2002 2003
2.643 4.574
(66) (105)
2.577 4.469

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε €.) (1)

2002 2003

Κέρδη προ φόρων

0,45

0,76

(1) Με βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών

Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της περιόδου 2002-2003 έχουν ληφθεί υπόψη οι
παρατηρήσεις που αναφέρονται στις σηµειώσεις και τα πιστοποιητικά του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που
διενήργησε τον τακτικό οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο. Συγκεκριµένα, η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων
έγινε βάσει των παρακάτω παρατηρήσεων:
Χρήση 2002
Οι εταιρίες που ενοποιούνται δεν σχηµάτησαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης,
επειδή κανείς από το προσωπικό δεν θεµελειώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως εντός της επόµενης χρήσης. Αν
σχηµατιζόταν σχετική πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως χρόνου συνταξιοδοτήσεως, το
συσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν κατά την 31.12.02 στο ποσό των 465 χιλ. €. Από το ποσό αυτό, ποσό 66 χιλ.
€ αφορά την χρήση 2002.
Χρήση 2003
Οι εταιρίες που ενοποιούναιι δεν σχηµάτησαν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης,
επειδή κανείς από το προσωπικό δεν θεµελειώνει δικαίωµα συνταξιοδοτήσεως εντός της επόµενης χρήσης. «Εάν
σχηµατιζόταν πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού αυτή θα έπρεπε να ανέρχεται συνολικά την 31/12/2003
στο ποσό των 570 χιλ €. σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων από το οποίο ποσό 105 χιλ.€ περίπου θα έπρεπε να είχε
καταλογισθεί στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως»
Tα Χρεώγραφα κατά την 31/12/2003 ανήλθαν στο ποσό των € 1.064.000 εκ των οποίων € 993.000 είναι
τοποθετηµένα σε repos και τα υπόλοιποα είναι τοποθετηµένα σε 3.225 µετοχές της Alpha Bank.
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9.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της ενοποποιηµένης οικονοµικής κατάστασης σε
ενοποιηµένη βάση την περίοδο 2002-2003:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε 000 €)
Έξοδα Εγκαταστάσεως
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Έξοδα Εγκατάστασης (Αναπόσβεστη Αξία)
Ασώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Ενσώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις-Συµµετοχές
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
∆ιαφορές αναπροσαρµογών
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
∆ιαφορές ενοποίησης
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές - Γραµµάτια / Επιταγές πληρωτέα
Τράπεζες
Προκαταβολές πελατών
Φόροι-τέλη
Aσφαλιστικά ταµεία
Μακροπρόθεσµες υποχρ.πληρωτέες την επ.χρήση
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχ/ων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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2002
1.166
(791)
375
0
0
0
8.255
(3.250)
5.005
1.047
6.052
6.773
10.600
655
209
302
18.539
127
25.093
2002
5.480
1.048
7
5.960
732
93
0
13.320

2003
1.249
(1.022)
227
0
0
0
8.733
(3.482)
5.251
1.354
6.605
11.671
25.093
1.136
1.064
1.634
40.598
108
47.538
2003
5.480
1.048
7
6.117
2.460
93
0
15.205

737

614

90

128

6.744
440
979
1.483
140
0
0
929
84
10.799
10.889
147
25.09

18.659
5.297
2.544
2.895
197
0
0
1.017
211
30.820
30.948
771
47.538

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η αναµόρφωση των Ιδίων Κεφαλαίων αν ληφθεί υπόψιν η πρόβλεψη
«Αποζηµιώσεις Προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(σε 000 €.)
Ιδια Κεφάλαια δηµοσιευµένου Ισολογισµού
Μείον: Μη διενεργηθείσες προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Αναµορφωµένα Ιδια Κεφάλαια

2002
13.320
(465)
12.855

2003
15.204
(570)
14.634

10 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ δεν συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής και ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή
µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων
άλλων εταιριών, πλην αυτών που παρουσιάζονται παρακάτω.

10.1 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ συµµετέχει σήµερα στις εξής εταιρίες:
•
•
•
•

Με ποσοστό 100% στη θυγατρική εταιρία ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
Με ποσοστό 74,98% άµεση συµµετοχή και 25,02% έµµεση συµµετοχή στη θυγατρική εταιρία ΣΕΜΚΑ
ΕΠΕ.
Με ποσοστό 100% στην Petros Petropoulos-Bulgaria EOOD
Mε ποσοστό 20% στην Teknojen A.S.

Οι θυγατρικές εταιρίες ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ και ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη
χρήση 1998.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται οι συµµετοχές της Εταιρίας την 31.12.2003, η αξία κτήσεως και η
λογιστική τους αξία:
Εταιρία
(σε 000 €.)
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ (1)
Petros Petropoulos - Bulgaria EOOD(2)
Teknojen A.S. (3)
Σύνολο

Αποτίµηση
Aξία Κτήσης
Ίδια
Λογιστική Αξία σύµφωνα µε
Συµµετοχής % Συµ/χής Κεφάλαια Συµµετοχής Ν.2190/1920
1.557
100%
1.562
1.562
1.557
700
74,98%
1.511
1.133
700
2
100%
2
2
2
59
20%
144
59
0
2.318
3.219
2.756
2.259

(1) Η ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ κατά 25,02%..
(2) Ιδρύθηκε το 2000 µε εταιρικό κεφάλαιο 5.000 Λέβα και έχει τεθεί σε αδράνεια
(3) Ιδρύθηκε το 2001 µε εταιρικό κεφάλαιο 343.600.000.000. λίρες Τουρκίας και δεν έχει συντάξει ακόµη ισολογισµό.

Επίσης, σηµειώνεται ότι η εταιρία PETROS PETROPOULOS Bulgaria ΕΟΟD, ιδρύθηκε στις αρχές της χρήσης
2000 και έκλεισε την πρώτη της εταιρική χρήση τη 31.12.2001. Τα οικονοµικά της µεγέθη δεν παρουσιάζουν
ουσιώδες ενδιαφέρον (αρ.97 παρ.1 του κωδ. Ν. 2190/1920). Εντός της χρήσεως 2002 τέθηκε σε αδράνεια.
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10.1.1 ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1977 (ΦΕΚ 2276/77) και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα έτη. Έδρα της εταιρίας
έχει ορισθεί ο ∆ήµος Αθηναίων, Ιερά Οδός 96, 104 47 Αθήνα.
Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) η αντιπροσωπεία, εισαγωγή, πώληση παντός τύπου και είδους αυτοκινήτων,
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών ως και πάσα εν γένει, εµπορική πράξη σχετική προς τα ανωτέρω, 2) η
αντιπροσωπεία, εισαγωγή, πώληση παντός είδους µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων και η
ενέργεια πάσης εµπορικής πράξεως σχετικής προς τα ανωτέρω, και 3) η ενέργεια πάσης βιοτεχνικής, εν γένει
επιχειρήσεως σχετικής προς την παραγωγή, κατασκευή, συναρµολόγηση και επισκευή των αυτοκινήτων, των
µηχανηµάτων ως και των λοιπών προϊόντων των ως άνω παρ.1 και 2.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται την 31.12.2003 σε € 1.488.440, διαιρούµενο σε 508.000
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστη, εκ των οποίων 481.475 κοινές και 26.525
προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου.
Το ∆.Σ. έχει 3ετή θητεία, εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/6/02 και συγκροτήθηκε σε σώµα
την 1/7/02, ως εξής:
Ιωάννης Π. Πετρόπουλος
Κωνσταντίνος Π. Πετρόπουλος
Κοσµάς Περαντινός
Βασίλειος Καρποδίνης

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος

Η εταιρία είναι ιδιοκτήτρια ακινήτου στο Ρέντη το οποίο ενοικιάζει σε τρίτους. Το οικόπεδο έχει έκταση 11.967
τ.µ. µε κτίσµα 3.237 τ.µ. Το ετήσιο ενοίκιο ανέρχεται περίπου σε € 115.500. Επίσης, η εταιρία συµµετέχει στο
κεφάλαιο της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ µε ποσοστό 25,02%.
Η εταιρία δεν έχει εµπορική δραστηριότητα και εποµένως δεν διαθέτει δίκτυο πωλήσεων.
Στοιχεία Αποτελεσµάτων (σε 000 €)
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο
Μείον: Έξοδα ∆ιοίκησης
Μείον: Έξοδα ∆ιάθεσης
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων)
Πλέον: Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα
Μείον: Έκτακτα Έξοδα
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων
Πλέον: Τόκοι και Συναφή Έσοδα
Κέρδη προ Αποσβέσεων
Μείον: Αποσβέσεις
Κέρδη προ Φόρων
Μείον: Φόροι Χρήσης
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης
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2002

2003

109
109
(12)
0
97
4
0
101
0
101
(1)
100
(38)
62

116
116
(8)
0
108
4
0
112
0
112
(1)
111
(43)
68

Στοιχεία Ισολογισµού (σε 000 €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκαταστάσεως
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Έξοδα Εγκαταστάσεως (Αναπόσβεστη Αξία)
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Ενσώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις-Συµµετοχές
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Πελάτες-Χρεώστες
Χρεόγραφα
∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από µετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα
Φόροι-τέλη
Μερίσµατα Πληρωτέα
Πιστωτές ∆ιάφοροι
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Μεταβατικοί Λογαριασµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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2002
0
0
0
0
1.708
(565)
1.143
293
1.436
33
169
0
202
0
1.638
2002
1.489
2
51
16
1.558
0
5
45
30
0

0
80
0
1.638

2003
0
0
0
0
1.708
(566)
1.142
293
1.435
32
193
2
227
0
1.662
2003
1.489
2
54
17
1.562
0
0
47
0
53
100
100
0
1.662

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ)
Η εταιρία ιδρύθηκε την 31.12.96 (ΦΕΚ 8350/31.12.96) µε την συγχώνευση των εταιριών «Πέτρος
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ Κεντρική Ελλάς ΕΕ» και «ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ» στις οποίες συµµετείχε η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» µε ποσοστά 90% και 49,95% αντίστοιχα. Η συγχώνευση αυτή έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2386/1996 και του Ν. 1297/1972. Η διάρκειά της έχει οριστεί µέχρι την 31.12.2020. Εδρεύει
στο ∆ήµο Αιγάλεω, Οδός Μαρκόνι 3. Η νέα εταιρία ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ δηµιουργήθηκε µε την εισφορά των
περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευθεισών εταιριών, όπως αυτά εκτιµήθηκαν από την επιτροπή του άρθρου
9 του κωδ. Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2386/1996 και του Ν. 1297/1972.
Σκοπός της εταιρίας είναι: 1) η εκτέλεση µηχανουργικών και κάθε άλλης φύσεως εργασιών αυτοκινήτων
παντός τύπου ως επιδιορθώσεις µηχανών, αµαξωµάτων, πλύσεις κ.λπ., 2) η κατασκευή παντός είδους
αµαξώµατος αυτοκινήτων, 3) η εµπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών παντός τύπου και είδους και δ)
κάθε εργασία η οποία ήθελε αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων σύµφωνα µε το Ν. 3190/1955.
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την ίδρυσή της σε 1.153.680 € και διαιρείται σε 9.614
εταιρικά µερίδια αξίας 120 € έκαστο.
Η εταιρία λειτουργεί ως συνεργείο αυτοκινήτων και δεν διαθέτει δίκτυο πωλήσεων. Με βάση το Καταστατικό
της εταιρίας, οι κύριοι εταίροι αυτής είναι οι εξής:
Εταίροι
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
Σύνολο

Εταιρικά Μερίδια
7.209
2.405
9.614

Ποσοστό Συµµετοχής
74,98%
25,02%
100,00%

∆ιαχειριστής της εταιρίας είναι η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, δια των νοµίµων εκπροσώπων της.
Η Εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις υπέρ της θυγατρικής της ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ συνολικού ύψους 500 χιλ. € προς την
τράπεζα Alpha Bank προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί η ΣΕΜΚΑ για τις λειτουργικές της ανάγκες.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας τη διετία 2002-2003:
Στοιχεία Αποτελεσµάτων
(σε 000 €)
Κύκλος Εργασιών
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων)
Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης
Σύνολο Μικτών Κερδών
Μείον: Έξοδα διοίκησης
Μείον: Έξοδα διάθεσης
Σύνολο Εξόδων
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και φόρων
Πλέον : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον : Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων
Κέρδη προ Φόρων
Μείον: Φόροι χρήσης & Λοιποί φόροι
Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ.
∆ιαφορές φορ/ού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (1)
Κέρδη µετά από φόρους φορ/ού ελέγχου
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2002

2003

1.772
(1.351)
421
20
441
(213)
0
(213)
228
4
(9)
223
7
(27)
203
(8)
195
(68)
127
0
127

2.022
(1.524)
498
14
512
(307)
0
(307)
205
1
0
206
0
(22)
184
(34)
150
(53)
97
0
97

Στοιχεία Ισολογισµού
(σε 000 €)
Έξοδα Εγκαταστάσεως

2002

2003

19

19

Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Έξοδα Εγκαταστάσεως (Αναπόσβεστη Αξία)
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Ενσώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Αποθέµατα
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα & σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Χρεώστες
∆ιαθέσιµα
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Mεταβατικοί Λογαριασµοί
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Προβλέψεις
Προµηθευτές - Γραµµάτια και Επιταγές πληρωτέες
Τράπεζες
Προκαταβολές πελατών
Φόροι-τέλη
Aσφαλιστικά ταµεία
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχ/ων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(19)
0
0
1.204
(57)
1.147
1.147
198
458
96
56
65
873
1
2.021
1.154
62
197
1.413
17
44
440
1
84
21
1
591
591
2.021

(19)
0
0
1.238
(91)
1.147
1.147
135
457
175
139
41
947
0
2.094
1.154
70
287
1.511
0
49
444
3
58
29
0
583
583
2.094
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PETROS PETROPOULOS BULGARIA ΕΟΟD
H εταιρία ιδρύθηκε την 17/2/2000 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. Η έδρα της εταιρίας είναι στη
Sofia.
Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, συναρµολόγηση, διάθεση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, χρηµατοδοτική
µίσθωση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών πετρελαίου, µηχανών εσωτερικής καύσεως,
οχηµάτων και κάθε είδος µηχανήµατος που προορίζεται για βιοµηχανική ή ιδιωτική χρήση.
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την ίδρυσή της σε BGL 5.000. Η Εταιρία Πέτρος
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ µετέχει µε ποσοστό 100% στο µετοχικό κεφάλαιο.
Εταίροι
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Ποσοστό Συµµετοχής
100%

Η εταιρία έχει τεθεί σε αδράνεια. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ την 8/1/2004
αποφάσισε την εκκαθάριση και τη λύση της εταιρίας.
ΤEKNOJEN GUC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
H εταιρία ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2001 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη. Η έδρα της εταιρίας είναι
στη Κωνσταντινούπολη.
Σκοπός της εταιρίας είναι η παραγωγή, συναρµολόγηση, διάθεση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, χρηµατοδοτική
µίσθωση, συντήρηση και επισκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών πετρελαίου, µηχανών εσωτερικής καύσεως,
οχηµάτων και κάθε είδος µηχανήµατος που προορίζεται για βιοµηχανική ή ιδιωτική χρήση.
Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την ίδρυσή της σε ΤL 343.6 δις. Με βάση το αρχικό
Καταστατικό της εταιρίας, οι κύριοι εταίροι αυτής είναι οι εξής:
Εταίροι
Temel Insaat Taahut Imalat AS
Petros Petropoulos AEBE
Anonymos Elliniki Geniki Eteria Mihanokiniseos
Serra Taskent
Alp Taskent
Nur Taskent
Sezai Taskent
Σύνολο

Ποσοστό
Συµµετοχής
42%
20%
30%
5%
1%
1%
1%
100,00%

10.1.2 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΚΟΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΕ
∆εν υπάρχουν συγγενείς εταιρίες λοιπού συµµετοχικού ενδιαφέροντος ή εταιρίες µε ενιαία διεύθυνση ή κοινή
διοίκηση µε την Εταιρία.
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10.1.3 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Η εταιρία TETRASTAR DISTRIBUTION LTD µετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µε ποσοστό 19,45
% κατέχοντας 1.146.283 µετοχές της Εταιρίας. Πρόκειται για εταιρία συµµετοχών µε έδρα το Jersey και έτος
ίδρυσης το 1979. Μοναδικός µέτοχος της εταιρίας είναι η εταιρία Oratorio Maritime Inc., ενώ την εταιρία
ελέγχει, σε επίπεδο φυσικού προσώπου, ο κ. Κώστας Π. Πετρόπουλος. Το µετοχικό κεφάλαιο της Tetrastar
Distribution Ltd ανέρχεται σε € 4,090 και δεν έχει εµπορική δραστηριότητα.
Η εταιρία δεν έχει δραστηριότητα και δεν έχει άλλες συµµετοχές πέραν της συµµετοχής της στην Εταιρία.

10.1.4 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Η/ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
Ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Κώστας Πετρόπουλος συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% στην εταιρία:
ΕΛΑΝ Α.Ε. – Ελληνικές Αναπτύξεις Επενδυτική Συµµετοχική Ανώνυµος Εταιρία
Η εταιρία ΕΛΑΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 µε έδρα την Αθήνα, Ιερά Οδός 96. Πρόκειται για εταιρία συµµετοχών
µε µετοχικό κεφάλαιο € 440.205. H Eταιρία δεν έχει εµπορική δραστηριότητα.
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής:
Μέτοχοι

Ποσοστό συµµετοχής

Παύλος Κοντέλλης
Κώστας Πετρόπουλος
Στέλιος Αργυρός
Παύλος Καρακώστας
Σπύρος Φλέγκας

20%
20%
20%
30%
10%

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο:
∆ιοικητικό Συµβούλιο
Κώστας Πετρόπουλος
Παύλος Καρακώστας
Σπύρος Φλέγκας
Αντώνης Μουζάκης

Θέση
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
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∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οι διεταιρικές συναλλαγές κατά την 31/12/2003 είχαν ως εξής:
Πωλήσεις
εταιρίας

ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε 000 €)
Ενδιάµεσες Πωλήσεις Οµίλου

Εταιρία
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΣΥΝΟΛΟ

64.554
2.022
66.576

Πέτρος
Πετρόπουλος
ΑΕΒΕ
-532
-532

ΣΕΜΚΑ
ΕΠΕ
-894
-894

ΛΥΠΑ
∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΒΕ
-

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (σε 000 €)
Σύνολο
Ενδιάµεσα Έσοδα Οµίλου
εσόδων
εταιρίας
Εταιρία
Πέτρος
ΣΕΜΚΑ
ΛΥΠΑ
Πετρόπουλος
ΕΠΕ ∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΒΕ
ΑΕΒΕ
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
834
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
14
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
116
ΣΥΝΟΛΟ
964
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α (σε 000 €)
Πωλήσεις
Ενδιάµεσες Πωλήσεις Οµίλου
εταιρίας
Εταιρία
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ
ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ
ΣΥΝΟΛΟ

186
4
190

Πέτρος
Πετρόπουλος
ΑΕΒΕ
-

Απαίτηση Εταιρίας κατά θυγατρικής της

ΣΕΜΚΑ
ΕΠΕ
-22
-22

ΛΥΠΑ
∆ΙΕΘΝΗΣ
ΑΕΒΕ
-

Σύνολο
Πωλήσεων
Οµίλου

63.659
1.490
65.149
Σύνολο
Εσόδων
Οµίλου

834
14
116
964
Σύνολο
Πωλήσεων
Οµίλου

186
-22
4
168
(σε 000 €)

ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ
ΣΥΝΟΛΟ

-84.387
-84.387

Σηµειώνεται ότι ουδεµία ειδική συµφωνία, συνεργασία ή προνοµιακή µεταχείριση υφίσταται µεταξύ της
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ και των συνδεδεµένων εταιριών και οι τυχόν µεταξύ τους συναλλαγές γίνονται µε
τους ίδιους ακριβώς όρους που διέπουν τις συναλλαγές της Εταιρίας µε τρίτους.
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11 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η στρατηγική της Εταιρίας συνίσταται στη σύναψη µακροχρονίων συµµαχιών µε παγκόσµιας κλάσεως
κατασκευαστές του κλάδου της ευρύτερης αυτοκινητοβιοµηχανίας για την διάθεση και τεχνική υποστήριξη των
προιόντων τους στην ελληνική αγορά και σε τρίτες αγορές. Το συνολικό µέγεθος της αγοράς των ειδών αυτών
στην Ελλάδα εκτιµάται στα € 6 δισεκατοµµύρια. Η Εταιρία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη δραστηριότητά
της σε διεθνές επίπεδο. Αυτό το επιτυγχάνει µε την εµµονή της και την συνεχή συστηµατική επιδίωξη
τεσσάρων ταυτοχρόνως στόχων:
(α) Κατάκτηση υψηλού µεριδίου αγοράς. Στόχος της Εταιρίας είναι η διατήρηση στην Ελλάδα µεριδίου
αγοράς υψηλότερου εκείνου που έχει επιτευχθεί για τα ίδια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(β) Ικανοποίηση πελατών. H Εταιρία επιδιώκει, όσον αφορά στον βαθµό ικανοποίησης των πελατών της από
το κάθε προϊόν που προσφέρει, να ξεπερνάει τους ανταγωνιστές της, καθώς και την ικανοποίηση για το ίδιο
προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό διεξάγει συνεχώς έρευνες µεταξύ των πελατών της για να
εξακριβώσει το επίπεδο ικανοποίησης τους.
(γ) Ικανοποίηση Προµηθευτών. Η Εταιρία στοχεύει σε µια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και εκτίµησης µε
τους προµηθευτές της. Η ικανοποίηση των κυρίων προµηθευτών της Εταιρίας µετράται συστηµατικά. Πέραν
αυτού, η ισχυρή οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας, της επιτρέπει την αξιόπιστη αποπληρωµή των
προµηθευτών της.
(δ) Κερδοφορία. Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα σταθερά έξοδα (Overheads) και στην διαχείριση των
απασχολουµένων κεφαλαίων (Asset Management). Τα σταθερά έξοδα της Εταιρίας, καθώς µοιράζονται σε
πολλές επιχειρηµατικές µονάδες, διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της.
Επίσης, η Εταιρία εφαρµόζει την πρακτική του «just in time» στην διαχείριση των αποθεµάτων της και στην
είσπραξη των απαιτήσεων από πελάτες, πρακτική που την έχει αναβαθµίσει σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της
σε αυτόν τον τοµέα. Η πρακτική just in time αποσκοπεί στην µείωση του επιπέδου αποθεµάτων της Εταιρίας
και εφαρµόζεται κυρίως στον χώρο των ανταλλακτικών, ειδικότερα για βραδέως κινούµενα αποθέµατα.
Ανάλογη εφαρµογή έχει το σύστηµα just in time και στην Επιχειρηµατική Μονάδα Petrogen, όπου η Εταιρία,
µέσω συµµαχιών µε ξένους οίκους, έχει καταφέρει να µειώσει σηµαντικά το επίπεδο των αποθεµάτων της. Η
πολιτική just in time έχει βοηθήσει την Εταιρία να µειώνει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης. Η
αναβάθµιση του συστήµατος µηχανογράφησης της Εταιρίας που εξελίσσεται συνεχώς έχει βοηθήσει την
Εταιρία να εφαρµόσει τα πιο εξελιγµένα µηχανογραφικά συστήµατα για την παρακολούθηση της πολιτικής just
in time.
Η Επιχειρηµατική Μονάδα Petrogen έχει στόχο, πέραν της διατήρησης της ηγετικής της θέσης στην Ελληνική
αγορά προµήθειας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, να επεκταθεί στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων εφεδρικής
ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Το Πρόγραµµα ΚΕΠ (Κάλυψη Ετοιµότητας Πετροτζέν)
δηµιουργήθηκε για να εξασφαλίζει πλήρως τη λειτουργία των εφεδρικών γεννητριών των πελατών. Το
πρόγραµµα παρέχει: 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 365 ηµέρες το χρόνο, άµεση ανταπόκριση σε
βλάβη µε ειδικευµένους τεχνικούς εντός 4 ωρών κατά το µέγιστο στην περιοχή Αττικής, ταχύτατη
αποκατάσταση της εφεδρικής πηγής ρεύµατος ώστε να εξασφαλίζεται ότι ακόµη και σε περίπτωση σοβαρής
βλάβης θα υπάρχει πάλι ετοιµότητα µέσα σε 24 ώρες. Επίσης παρέχεται γενικός λειτουργικός έλεγχος της
γεννήτριας 6 φορές το χρόνο από ειδικευµένα συνεργεία και δωρεάν ετήσια συντήρηση µε έκπτωση στα
απαιτούµενα αναλώσιµα. Η Εταιρία επεκτείνεται, όσον αφορά στην Petrogen, στις αγορές της Τουρκίας και της
Νιγηρίας. Η Εταιρία συµµµετέχει στην Τeknojen Α.S. που ιδρύθηκε το 2001 η οποία έχει αντίστοιχη µε την
Petrogen δραστηριότητα στην Τουρκία. Στη Νιγηρία η Εταιρία έχει προχωρήσει στις απαραίτητες εµπορικές
συνεργασίες για την προώθηση των Η/Ζ και ολοκληρωµένων λύσεων ενέργειας στην τοπική αγορά.
Η Επιχειρηµατική Μονάδα Φορτηγών και Λεωφορείων έχει στόχο την διατήρηση και αύξηση του µεριδίου της
στην Ελληνική αγορά των βαρέων, µεσαίων και ελαφρών φορτηγών και µεγάλων λεωφορείων, ώστε να
επωφεληθεί της µεγάλης ανάπτυξης αυτών των αγορών που αναµένεται στα επόµενα χρόνια. Πέραν αυτού
επιδιώκεται η προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων στο µεταφορικό έργο των πελατών της οργανώνοντας τη
χρηµατοδότηση και ασφάλιση των οχηµάτων τους καθώς επίσης και την υπογραφή συµβολαίων συντήρησης
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και επισκευής, καθιστώντας έτσι το κόστος λειτουργίας των οχηµάτων χαµηλό και προβλέψιµο. Με τον τρόπο
αυτό, η επιχειρηµατική αυτή µονάδα ανταγωνίζεται τελικά περισσότερο µε βάση το κόστος ανά τόνο και
χιλιόµετρο µεταφοράς παρά την τιµή απόκτησης του οχήµατος. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιείται ήδη σε
µεγάλη έκταση σε όλη την Ευρώπη από την Scania και άλλους κατασκευαστές.
Επίσης, η Επιχειρηµατική Μονάδα αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τα µεσαία και ελαφρά φορτηγά Isuzu, του
µεγαλύτερο κατασκευαστή στον κόσµο, και στοχεύει να αποκτήσει ηγετικό µερίδιο σε µία αγορά που
αναµένεται να γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη στα προσεχή χρόνια. Από 1.1.2003 η Μονάδα έχει αναλάβει και την
προώθηση των ελαφρών φορτηγών Pick-up.
Η Επιχειρηµατική Μονάδα Κινητήρων και Σκαφών, στηριζόµενη στα στρατηγικά πλεονεκτήµατα της
πρωτοποριακής τεχνολογίας E-TEC στους εξωλέµβιους κινητήρες και των µοναδικών ονοµάτων και
τεχνολογίας των σκαφών Zodiac, Avon και Bombard και Sea-Doo θα επεκτείνει το δίκτυο σηµείων πώλησης
και εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα προσφέροντας στην πελατεία της µοναδική, απροβληµάτιστη θαλάσσια
αναψυχή. Επίσης, η Επιχειρηµατική Μονάδα διαθέτει ένα µοναδικό δίκτυο πωλήσεων και τεχνικής
υποστήριξης δηζελοκινητήρων θαλάσσης, µέσω του οποίου διατηρεί ένα σταθερό µερίδιο της αγοράς σε
συνεργασία µε τους καθιερωµένους και πρωτοπόρους κατασκευαστές Perkins, Scania, Lombaridni και Isuzu. Η
Επιχειρηµατική Μονάδα θα συνεχίσει την απορροφηθείσα δραστηριότητα της Mecmotors, που διαθέτει τους
κινητήρες Ruggerini, γεννήτριες και αντλητικά συγκροτήµατα µέσω ενός εκτενούς δικτύου εµπόρων σε όλη την
Ελλάδα.
Η Επιχειρηµατική Μονάδα McCormick αντιπροσωπεύει τα αγροτικά τρακτέρ McCormick, που καλύπτουν όλο
το φάσµα ιπποδυνάµεων από 35 έως 280 ίππους και είναι ιδιαίτερα κατάληλα για τις ανάγκες των ελλήνων
αγροτών. ∆ιαθέτει δίκτυο 60 αντιπροσώπων σ’ όλη την Ελλάδα για την πώληση και τεχνική υποστήριξη των
µηχανηµάτων που διαθέτει. Ο τοµέας των αγροτικών µηχανηµάτων αναµένεται να γνωρίσει άνθηση µέχρι το
2006-2007, περίοδο κατά την οποία θα πραγµατοποιηθούν οι επιδοτήσεις του Γ’ Κοινοτικού Πλάισιου
Στήριξης για επενδύσεις στη γεωργία. Πρόσφατα ανέλαβε και την αντιπροσωπεία των γεωργικών ελκυστήρων
Belarus, το κόστος κτήσεως των οποίων είναι σηµαντικά χαµηλότερο από όλα τα διατιθέµενα στην ελληνική
αγορά τρακτέρ.
Η Επιχειρηµατική Μονάδα Βιοµηχανικών Μηχανηµάτων στοχεύει στην συνδυασµένη προσφορά
ολοκληρωµένων λύσεων στη βιοµηχανία στους τοµείς του πεπιεσµένου αέρα µε τους αεροσυµπιεστές Ingersoll
Rand, των περονοφόρων οχηµάτων, µε τα µηχανήµατα ενός από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές στον
κόσµο Hyster και της συντήρησης δαπέδων µε τα µηχανήµατα Tennant. Οι αγορές των µηχανηµάτων αυτών
στην Ελλάδα αναµένεται να έχουν µεγάλη ανάπτυξη στα προσεχή χρόνια.
Ο Όµιλος θα συνεχίσει και στο µέλλον την πολιτική της αναδιάρθρωσης των εργασιών του κατά τρόπο ώστε οι
κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται να καλύπτουν ευρύ φάσµα αγορών και να είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί.
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12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κατά τη διετία 2002-2003 η διανοµή µερισµάτων της Εταιρίας διαµορφώθηκε ως εξής:
(σε 000 €)
Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.
Συνολικό Μέρισµα
% επί των Κερδών µετά από φόρους &
αµοιβές ∆Σ

2002
1.420
883
62,1%

2003
2.785
1.002
35,9%

Κατά την Ελληνική Νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους µετόχους της Εταιρίας δεν
µπορεί να είναι µικρότερο του 35% των προ φόρων κερδών της, αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του
τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου,
όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο. Για το µέλλον η Εταιρία προτίθεται να διανέµει στους µετόχους της µέρισµα, το
οποίο ως ποσοστό επί των προ φόρων κερδών της, αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού
αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου, ανάλογα και µε την εξέλιξη του επενδυτικού της προγράµµατος,
σε επίπεδα ανώτερα του 35%, ή του 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
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13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»
(Α.Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14)
ΣΕ TAKTIΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, µε απόφασή του σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της,
καλεί τους µετόχους της σε τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Απριλίου 2004, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00,
στα γραφεία της έδρας της, Ιερά οδός 96, Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων
θεµάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του ∆.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας γιά τα πεπραγµένα της
διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2003.
2. Εγκριση του Ισολογισµού της 31/12/2003, του λογαριασµού «Αποτελέσµατα
Χρήσεως» και του «Πίνακα ∆ιανοµής Κερδών» 2003 της εταιρίας.
3. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά την
περίοδο 1/1 – 31/12/2003.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών ελεγκτών γιά τη χρήση 1/1 – 31/12/2004 και καθορισµός της
αµοιβής τους.
5. Καθορισµός των αµοιβών των µελών του ∆.Σ. και των µισθών αυτών που
προσφέρουν πραγµατικές υπηρεσίες στην εταιρία µε σύµβαση µισθώσεως
εξηρτηµένης εργασίας.
6. ΄Εγκριση συναλλαγών µε συνδεδεµένες εταιρίες.
7. ∆ιάφορα θέµατα επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Οσοι µέτοχοι επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστού τους στο Σύστηµα
Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν
βεβαίωση γιά την δέσµευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
ηµεροµηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρίας, Ιερά οδός 96, Αθήνα. Σε περίπτωση που δεν έχει
ορισθεί χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών θα
χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσµατζόγλου 1).
Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα 20/2/2004
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
14.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ KΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2003
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14.1.1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
ΠΡΟΣΑ ΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΗΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2359 / 06 / Β / 86 / 14 ( βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει )

§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α) Άρθρο 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια,
της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
- ∆εν έγινε.
(β) Άρθρο 42β § 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφάνισης του Ισολογισµού και του λογαριασµού « Αποτελέσµατα Χρήσεως ».
- ∆εν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3 : Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική της επιχειρήσεως το απαιτεί.
- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε)
Άρθρο 42β § 4 : Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως
αυτής.
- ∆εν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
-

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.
(α) Άρθρο 43α § 1-α : Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού
των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία
είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
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(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως σε αυτά.
(3) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως µε βάση το άρθρο 28
παρ. 5γ του Κ.Β.Σ.,εκτός από µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α. που αποτιµήθηκαν στην µέση
χρηµατιστηριακή τιµή ∆εκεµβρίου 2003 (τράπεζα ALPHA BANK τεµάχια 3.225).
(4) Έγινε πρόβλεψη υποτίµησης των συµµετοχών µας στην εταιρεία TEKNOJEN
GÜC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET S.A., για ποσό € 28.486.75 ώστε η
αποτίµηση να γίνει στην χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της
τρέχουσας αξίας.
Οι συµµετοχές στις λοιπές επιχειρήσεις αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως.
(5) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες),
αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος µέση τιµή κτήσεως, εκτός από µη κινούµενα είδη γιά τα οποία
αναφερόµαστε στην παράγραφο 5β.
(6) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, αποτιµήθηκαν στην κατ’
είδος ιστορική τιµή του κόστους παραγωγής τους.
(β) Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων
εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των
συναλλαγµατικών διαφορών.
(1)

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που

χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή
του Ξ.Ν. κατά την 31/12/2003 (τελευταία εργάσιµη) και

προέκυψαν πιστωτικές

συναλλαγµατικές διαφορές € 324,34 που επηρέασαν τα αποτελέσµατα χρήσεως (λογ/µός
81.01.04)
(2) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων
δεν υπάρχουν.
(3) Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στην επίσηµη τιµή (αγοράς) του Ξ.Ν. της
31/12/2003 και προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές € 952,54 που βάρυναν τα
αποτελέσµατα χρήσεως (λογ/σµός 81.00.04).
(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτίµησης.
-

∆εν έγινε.
(δ) Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
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-

∆εν έγινε.
(ε) Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτίµησης των
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι
αξιόλογη.

-

Για τα αποθέµατα δεν υφίσταται αξιόλογη διαφορά.

-

Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως, σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις του
Κ.Β.Σ., η οποία είναι µικρότερη από την αξία που θα προέκυπτε µε βάση την κατ’ είδος
χαµηλότερη αξία τους κατά την 31.12.2003, εκτός από την συµµετοχή µας στην εταιρία
TEKNOJEN GÜC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET S.A., για την οποία έγινε πρόβλεψη
υποτιµήσεως ποσού € 28.486,75, το οποίο επιβάρυνε τα «Αποθεµατικά Συµµετοχών και
Χρεογράφων».

-

Τα χρεόγραφα ( µετοχές ) αποτιµήθηκαν στην µέση χρηµατιστηριακή τιµή
∆εκεµβρίου 2003 και προέκυψε ανατίµηση αυτών κατά € 31.605,00, η οποία

παρουσιάζεται ως « Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων».
(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση,
µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού « ∆ιαφορές
αναπροσαρµογής ».
-

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε στη χρήση
2000 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92.

§ 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
απόσβεσης) .
-

Οι µεταβολές παγίων, στη χρήση, έχουν ως ο ακόλουθος πίνακας σε χιλ. ευρώ:
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α/α

Κατηγορία παγίων

Αξία
2003
31.12.02 Προσθήκες Πωλήσεις Αποσβ/ντα

1 Γήπεδα - Οικόπεδα
2 Κτίρια
3 Μηχανήµατα
4 Μεταφορικά µέσα
5 Λοιπός εξοπλισµός
6 Εξοδα πολ. αποσβ.
ΣΥΝΟΛΟ

1.322
886
85
237
185
375

170
117
49
289
82

3.090

707

Αξία
31.12.03

155

70
23
20
109
230

1.322
986
179
111
365
227

155

452

3.190

(β) Αρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
- ∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.
(γ) Άρθρο 43 § 5-ε :

Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων

περιουσιακών στοιχείων.
-

∆εν σχηµατίστηκαν τέτοιες προβλέψεις.

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση.
Περιγραφή εξόδων
- Εξοδα κτήσεως ακινητ/σεων

Αξία κτήσεως

Αποσβεσθέντα

Αναπόσβεστα

576,56

576,55

0,01

- Εξοδα αναδιοργάνωσης

327.538,56

238.945,98

88.592,58

- Εξοδα εισαγωγής στο Χ.Α.Α.

332.178,10

331.009,48

1.168,62

- Λοιπά έξοδα πολυετ. Απόσβεσης 569.273,46

431.935,66

137.337,80

1.002.467,67

227.099,01

Σύνολο

1.229.566,68

Οι προσθήκες της χρήσης αναλύονται ως εξής:
•

Έξοδα αναδιοργάνωσης (Λογιστικά προγράµµατα Η/Υ)

•

Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης
(ανάπτυξη & έρευνα φορτηγών ISUZU)
65

€ 52.203,40
€ 30.200.00

€ 82.403.40
Σηµειώνεται ότι τα λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης περιλαµβάνουν ποσό ευρώ
470.439,27 που αφορούν την προκύψασα διαφορά εξαγοράς, µέσα στην χρήση, της
εταιρείας ΜΕΚΜΟΤΟΡΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. βάσει των διατάξεων Ν. 2166/93. Ειδκότερα η ανωτέρω
διαφορά αναλύεται ως εξής:
Τίµηµα εξαγοράς

€ 1.936.903,89

Μείον: -Μερίσµατα πληρωτέα µη αναληφθέντα €
-Κεφάλαιο ΜΕΚΜΟΤΟΡΣ

303.324,49

€ 1.163.140,13

€ 1.466.464,62
€

470.439,27

Η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας, βάσει του ισολογισµού ανασχηµατισµού της
29.2.2000, ανερχόταν σε ποσό € 1.785.088,71.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων)
και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων),
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
- ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
« Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως », « Παραχωρήσεις και δικαιώµατα
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας » και « Υπεραξία επιχείρησης (GOOD WILL)».
-

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
§ 4. Συµµετοχές
(α) Άρθρο 43α § 1- β : Συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων µε ποσοστό
µεγαλύτερο από 10%.
Η εταιρεία συµµετέχει στο κεφάλαιο των παρακάτω εταιρειών:
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- ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που έχει έδρα την Αθήνα και η συµµετοχή σ’ αυτήν
ανέρχεται σε ποσοστό 100% µε αξία κτήσεως € 1.556.805,87 και αντίστοιχη
λογιστική αξία € 1.561.937,92.
- ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. πού έχει έδρα το Αιγάλεω Αττικής και η συµµετοχή σ’ αυτήν
ανέρχεται σε ποσοστό 75% µε αξία κτήσεως € 700.299,19 και αντίστοιχη
λογιστική αξία € 1.133.101,13.
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συµµετέχει στο κεφάλαιο
της εταιρείας ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. σε ποσοστό 25% µε αξία κτήσεως € 292.209,53
και αντίστοιχη λογιστική αξία € 377.700,38.
•

PETROS PETROPOULOS – BULGARIA Go Ltd που έχει έδρα την Σόφια

Βουλγαρίας και η συµµετοχή σ’αυτήν ανέρχεται σε ποσοστό 100% µε αξία
κτήσης € 1.448,03 (ΛΕΒΑ 3.000). Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε στις αρχές της
χρήσης 2000 µε εταιρικό κεφάλαιο 5.000 ΛΕΒΑ και έχει τεθεί σε αδράνεια.
Ήδη στην συνεδρίαση της 8/1/2004 του ∆.Σ. της εταιρείας, αποφασίσθηκε η
εκκαθάριση της εταιρείας αυτής.
•

TEKNOJEN GÜC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI που

έχει έδρα στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας και η συµµετοχή σ’ αυτήν
ανέρχεται σε ποσοστό 20%, µε αξία κτήσης € 59.344,52 (Τουρκικές λίρες
102.049.108.070). Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 µε εταιρικό
κεφάλαιο Τουρκικές λίρες 343.600.000.000 και µέχρι την ηµεροµηνία
υπογραφής του παρόντος δεν έχει δηµοσιευθεί Ισολογισµός, λόγω µη ύπαρξης
σχετικής υποχρέωσης. Η συµµετοχή αυτής έχει υποτιµηθεί συνολικά κατά
ποσό € 59.126,98, από το οποίο µέρος € 28.486,75 αφορά την χρήση 2003 και
στον Ισολογισµό της 31/12/2003 εµφανίζεται στην τρέχουσα αξία της µε ποσό
€ 217,54 το οποίο προέκυψε από τις λογιστικές καταστάσεις της 31/12/2003.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι
απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.
-

∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-iε : Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις
οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

-

Η εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στις οποίες
περιλαµβάνονται και τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών:
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α. ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε., έδρα Αθήνα, Αρ.Μ.Α.Ε. 2952/01/Β/86/2951
β. ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε., έδρα Αιγάλεω Αττικής
Σηµειώνεται ότι στην ενοποίηση δεν περιλαµβάνονται τα Οικονοµικά Στοιχεία των
εταιρειών:
•

PETROS PETROPOULOS – BULGARIA Co Ltd, σύµφωνα µε το άρθρο 97
παρ.1 του κωδ. Ν. 2190/1920, αφού παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον,

•

TEKNOJEN GÜC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI η
οποία δεν έχει δηµοσιεύσει Ισολογισµό, λόγω µη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης.
§ 5. Αποθέµατα
(α) Άρθρο 43α § 1-iα : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους
κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
- ∆εν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-i : ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
Τα µη κινούµενα αποθέµατα της εταιρείας ανέρχονται σε € 168.167,00
αποτιµήθηκαν σε € 150.588,00 ήτοι έγινε απαξίωση αυτών κατά € 17.979,00.
Τα αποθέµατα αυτά είχαν να κινηθούν πάνω από τρία (3) έτη.
§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ : Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό
κεφάλαιο.
Αριθµός
- Κοινές ονοµαστικές µετοχές

5.892.000

Ονοµ. Αξία
0,93

Συνολική αξία
5.479.560,00

(β) Άρθρο 43α § 1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου.
- ∆εν εκδόθηκαν στην χρήση.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε
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αυτούς δικαιώµατα.
- ∆εν εκδόθηκαν στη χρήση ούτε υπάρχουν τίτλοι µε ενσωµατωµένα δικαιώµατα.
(δ) Άρθρο 43α § 1-iστ : Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
- ∆εν αποκτήθηκαν.
§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογαριασµού « Λοιπές προβλέψεις»,
αν το ποσό του είναι σηµαντικό.
- Προβλέψεις γιά επισφαλείς απαιτήσεις

€ 779.004,09

- Μείον εµφάνιση στο κυκλοφορούν ενεργητικό € 238.702,97 € 540.301,12
-

- Γιά εξαιτερικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

€

44.020,54

Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

€

29.347,03

Σύνολο

€ 613.668,69

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ : Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών
µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
- ∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-iβ : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά
φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των
προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις
προβλέψεις.
- ∆εν υπάρχουν. Ολες οι υποχρεώσεις από φόρους περιέχονται στον Ισολογισµό.
-

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999. Οι διαφορές του

φορολογικού ελέγχου 1992 έως 1997 έχουν επιβαρύνει τη διάθεση κερδών της χρήσεως
1998, και του ελέγχου των χρήσεων 1998 έως 1999 τα κέρδη της χρήσης 2001.
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
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- ∆εν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
- ∆εν υπάρχουν.
§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών :
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα εποµένων χρήσεων:
- Μη δουλεµένoι φόροι-τέλη

€

- Μη δουλεµένα ασφάλιστρα

2.904,00

€ 100.263,44

€ 103.167,44

Εκπτώσεις αγορών υπό διακ/µο
- PERKINS

€
Σύνολο

5.249.11

€ 108.416.55

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα χρήσης δουλεµένα
-

Προβλέψεις ΟΤΕ

€

15.454,34

-

Προβλέψεις τόκων τραπεζών

€

4.617.32

-

Λοιπές προβλέψεις εξόδων

€

2.194,67

Σύνολο

€

22.266,33

€

22.266,33

§ 9. Λογαριασµοί Τάξεως
Άρθρο 42ε § 11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης § 10.
-

Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία (γιά χρήση ή φύλαξη)
Αξιόγραφα (Γραµ/α – Επιταγές) γιά εξασφάλιση απαιτήσεων
Εγγυητικές επιστολές “
“
υποχρεώσεων
Προαγορές Ξ.Ν. για εξασφάλιση υποχρεώσεων
Εµπορεύµατα σε τρίτους γιά επίδειξη
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων
Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
Σύνολο
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€ 147.210,03
€
48.575,00
€ 10.582.020,35
€ 5.060.716,91
€ 2.145.908,87
€
500.139,50
€
30.878,28
€ 18.515.448,94

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.
- Παραχωρηµένες εγγυήσεις υπέρ τρίτων

€ 3.811.350,44

§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-iγ : όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994 : Αµοιβές
µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
- Τα ποσά (µισθοί) που καταβλήθηκαν στη χρήση, µε προέγκριση της Γ.Σ. των µετόχων, σε
µέλη του ∆.Σ. που προσφέρουν πραγµατικές υπηρεσίες βάσει συµβάσεων εξηρτηµένης
εργασίας ανήλθαν στο ποσό των € 142.625,00.
(β) Άρθρο 43α § 1-iγ : Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα
σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
-

∆εν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α § 1-iδ : ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
-

∆εν υπάρχουν

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως.
(α) Άρθρο 43α § 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και γεωγραφικές
αγορές (όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α΄ ).
(1) Βιοµηχανικής δραστηριότητας
-- εσωτερικού
-- εξωτερικού
(2) Εµπορικής δραστηριότητας
-- εσωτερικού
-- εξωτερικού

€ 36.362.775,29
-

€ 36.362.775,29

€ 28.191.144,19
-

€ 28.191.144,19

Σύνολο

€ 64.553.919,48

(β) Άρθρο 43α § 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.
(1) Μέσος όρος προσωπικού:
-- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό, άτοµα : 119
-- Εργατοτεχνικό προσωπικό, άτοµα :
8
Σύνολο, άτοµα:
127
(2) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού :
-- ∆ιοικητικού (υπαλληλικού):
- Μισθοί

€ 2.581.824,82

- Εργοδοτικές εισφορές

€
71

597.256,92

€ 3.179.081,74

-- Εργατοτεχνικού:
- Ηµεροµίσθια
- Εργοδοτικές εισφορές
-- Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο

€ 128.049,30
€
36.310,81

€
164.360,11
€ 3.343.441,85

€

€
30.235,73
€ 3.373.677,58

30.235,73

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β :Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων:
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (Λ/ 81.00) :
-- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
-- Συναλλαγµατικές διαφορές
-- ∆ιάφορα
Σύνολο
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Λ/ 81.01):
-- Συναλλαγµατικές διαφορές
-- ∆ιάφορα
Σύνολο
(3) Έκτακτες Ζηµιές (Λ/81.02) :
-- Ζηµιές από εκποίηση παγίων

€
92,00
€ 20.191,81
€ 4.594,01
€ 24.877,82
€ 16.000,00
€ 46.544,02
€ 62.544,11
€ 19.399,67

(4) Έκτακτα κέρδη (Λ/ 81.03)
(5) -- κέρδη από εκποίηση παγίων

€ 10.492,38
Σύνολο
€ 10.492,38
(6) (δ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των λογαριασµών « Έσοδα προηγούµενων
χρήσεων », « Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων » και « Έξοδα
προηγούµενων χρήσεων ».
(1) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων (Λ/ 82.01) :
(2) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (Λ/8200):
-Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων
-Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων

€

_

€

24,47
€

-Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων
-∆ιάφορα
Σύνολο

571,78

€
€
€

5.182,94
16.263,32
22.042,51

(3) Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων (Λ/84.00)
- Αποτίµηση µετοχών ALPHA BANK
§

13.

€

31.605,00

Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και

εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.
Άρθρο 43α § 1-iζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις
ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και
εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.
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-

Η εταιρεία, µε βάση σχετική γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Νοµικού

Συµβουλίου της ∆ιοίκησης και το άρθρο 10 του Ν.2065/1992, δεν σχηµάτισε
πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, επειδή κανείς
από το προσωπικό δεν θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης εντός της εποµένης χρήσης.
Αν σχηµατιζόταν σχετική πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως του
χρόνου συνταξιοδότησης, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν κατά την 31/12/2003 σε
ποσό € 521 χιλ. Περίπου.
Αθήνα 20.2.2004

Κων. Π. Πετρόπουλος Ιωάν. Π. Πετρόπουλος Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος
Πρόεδρος του ∆.Σ.
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
∆/ντής Οικον. Υπηρεσιών
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες, είναι αυτό
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ισολογισµού που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία
21.2.2004.
Αθήνα 21.2.2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής

∆ανούσης Σωτήριος
Σ.Ο.Λ. A.E.
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14.1.2 ΕΚΘΕΣΗ ∆.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ»
(ΑΜΑΕ 2359/06/Β/86/14)

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2003
Α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2003:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 2003 ήταν η καλύτερη χρονιά στην 80ετή ιστορία του Οµίλου. Οι πωλήσεις
ανήλθαν σε €71,5 εκ. (€42,4 εκ. το 2002). Οι τιµολογηθείσες πωλήσεις ανήλθαν σε € 65,1 εκ.
(39,6). Τα κέρδη του Οµίλου προ φόρων ανήλθαν σε € 4,6 εκ. (2,6), αυξηµένα κατά 74%
έναντι του 2002.
Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις οφείλονται στην πραγµατοποίηση ευκαιριών στις οποίες
η Εταιρία είχε στοχεύσει από καιρό: Η αντικατάσταση των υπεραστικών λεωφορείων, οι
επιδοτήσεις των αγροτών για επενδύσεις σε εξοπλισµό, η ανάκαµψη του προµηθευτή µας
εξωλέµβιων κινητήρων, κατόχου της νέας τεχνολογίας άµεσου ψεκασµού Fitch και η
επιστροφή του µεγαλύτερου κατασκευαστή ελαφρών φορτηγών του κόσµου Isuzu στην
Ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, η αύξηση των πωλήσεων και των κερδών το 2003 προήλθε από
τους κλάδους λεωφορείων, αγροτικών ελκυστήρων, εξωλεµβίων κινητήρων και ηµιφορτηγών
Isuzu.
Οι επενδύσεις στη βιοµηχανία ήσαν χαλαρότερες από το 2002, ενώ ο ανταγωνισµός
τιµών στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εντάθηκε. Στους αντίστοιχους κλάδους βιοµηχανικών
µηχανηµάτων και γεννητριών τα κέρδη µειώθηκαν.
Κυριότερα γεγονότα
Επενδύθηκαν €500.000 περίπου σε µηχανήµατα παραγωγής, σε εξοπλισµό και
προγράµµατα πληροφορικής καθώς και σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων στη δυτική
πλευρά του συγκροτήµατος της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, εξασφαλίζοντας έτσι τους
απαραίτητους χώρους για την επέκταση των δραστηριοτήτων της.
Συµπληρώθηκαν 50 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας µε την Εταιρία Perkins Company
Ltd, στον τοµέα των κινητήρων καθώς επίσης και 23 χρόνια συνεργασίας µε την Isuzu. Η
συνεργασία αυτή ολοκληρώθηκε φέτος µε την ανάληψη της αντιπροσωπίας και διανοµής
στην Ελλάδα των νέων µοντέλων pick up, Isuzu D-Max.
Περισσότερα για τις σηµαντικές εξελίξεις στις Επιχειρηµατικές Μονάδες περιγράφονται
στις επόµενες σελίδες.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2004
Tα κέρδη του Οµίλου προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15% περίπου το 2004. Οι πωλήσεις
προβλέπεται να παραµείνουν στο ίδιο επίπεδο µε το 2003.
Παρ’ όλη την αύξηση των πωλήσεων κατά το 2003, ο τραπεζικός δανεισµός
παραµένει σε χαµηλό επίπεδο, ο δε δείκτης φερεγγυότητας εξακολουθεί να είναι υψηλός.
Γι΄αυτό θα συνεχισθεί η επιδίωξη εισόδου σε νέες, σηµαντικού µεγέθους δραστηριότητες,
ιδιαίτερα στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, µέσα στα πλαίσια πάντοτε της ικανότητος
της οργανωτικής µας δοµής να τις διαχειριστεί άνετα.
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Οι επιτυχίες του 2003 δεν περιορίζονται µόνο στις οικονοµικές επιδόσεις. Η Εταιρία έλαβε τη
χρονιά που πέρασε σηµαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τοµέα της τεχνικής εξυπηρέτησης
των πελατών της. Έχοµε αφοσιωµένους πελάτες, αφοσιωµένους προµηθευτές και υψηλά
µερίδια σ’ όλες τις αγορές των δραστηριοτήτων µας. Όλα αυτά οφείλονται στον ενθουσιασµό
και τον επαγγελµατισµό του προσωπικού που εργάζεται στον Όµιλο. Σε όλους τους
συναδέλφους που ώθησαν για ακόµη µια χρονιά µε τόση επιτυχία τον εταιρικό µας
σφόνδυλο*, απευθύνοµε εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα συγχαρητήρια και τις
ευχαριστίες µας.
Β. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα ακίνητα:
α. Κτίριο εργοστασίου και γραφείων στην έδρα της, Ιερά οδός 96 –102, συνολικού εµβαδού 5.804 µ2
επί οικοπέδου 6.125 µ2.
Αξία απόκτηση (βιβλίων ) € 2.740.333.
Αντικειµενική αξία € 3.333.411 τρέχουσα αξία πώλησης € 4.960.000 περίπου.
β) ∆ιαµέρισµα στο Σούνιο εµβαδού 176 µ2 που χρησιµοποιείται σαν ξενώνας.
Αξία απόκτησης (βιβλίων) € 76.427.
Αντικειµενική αξία € 58.390. Τρέχουσα αξία πώλησης € 194.000 περίπου.
γ) Ακίνητο στη θέση Βουτάκος Πάρου εµβαδού 150 µ2 πλέον γκαράζ 20 µ2 επί
οικοπέδου 4.050 µ2, που χρησιµοποιείται σαν ξενώνας.
Αξία απόκτησης (βιβλίων) € 87.270.
Αντικειµενική αξία € 100.004. Τρέχουσα αξία πώλησης € 279.000 περίπου.

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Στην κατοχή της η εταιρεία την 31/12/2003 είχε τα ακόλουθα χρεώγραφα:
α. ALPHA BANK µετοχές τεµάχια 3.225
β. REPOS µε συµφωνηµένη απόδοση 2,10

€ 70.917,75
€ 800.000,00

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ:

•

∆ολλάρια USA

$ 482,19

€

381,78

•

Λιρες Αγγλίας

£ 603,41

€

856,14

•

ΓΙΕΝ

¥ 78,00

€

0,58

Σύνολο

€ 1.238,50

• Ο σφόνδυλος είναι ένας µεταλλικός τροχός µεγάλου βάρους που συνδέεται µε τον κύριο άξονα του κινητήρα
συσσωρεύοντας και εξοµαλύνοντας την παραγόµενη από τα παλινδροµούντα έµβολα ενέργεια.
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Αθήνα 20.2.2004
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ακριβές αντίγραφο
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

Κων/νος Πετρόπουλος
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ που αποτελείται από (4) τέσσερεις σελίδες, είναι
αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ισολογισµού που χορηγήσαµε µε
ηµεροµηνία 21/02/2004.
Αθήνα 21/2/2004
Ο Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής

∆ανούσης Σωτήριος
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14.2 ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΤΗΣΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Kατάσταση Ταµιακών Ροών
Της Ανώνυµης Εταιρίας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
της χρήσεως 2003 (περίοδος 1.1.2003 έως 31.12.2003)
( Μ.Α.Ε. 2359 / 06 / B / 86 / 14 )

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Α/Α
Α

Ανάλυση

Χρήση 2003

Προηγούµ.
χρήση 2002

64.553.919,48

38.997.243,69

834.316,62

746.077,80

62.544,11

78.597,02

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες

A

100 Ταµιακές Εισροές
101 Πωλήσεις
102 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
103 Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
104 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

--

105 Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)
106 Έσοδα χρεογράφων

2.393,99

96.324,13

95.471,74

1.290,00

2.934,75

107 Πώληση χρεογράφων

--

108 Μείωση απαιτήσεων

--

-672.645,88

Αφαιρούνται :
109 Αγορά χρεογράφων

--

--

110 Αύξηση απαιτήσεων

(14.906.302,81)

(1.599.119,14)

50.642.091,53

38.996.245,73

53.098.752,94

31.033.926,27

2.049.223,22

1.976.712,86

Σύνολο Ταµιακών Εισροών ( Α100 )
Α

200 Ταµιακές Εκροές
201 Κόστος Πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις & προβλέψεις)
202 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως
203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως

--

204 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως

4.896.088,34

205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως / Αδράνειας

--

206 Άλλα έξοδα
207 Αύξηση αποθεµάτων

-3.780.451,44
--

46.920,33

78.801,53

4.960.696,78

1.625.253,30

208 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού

--

18.911,91

209 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού

--

11.862,47

210 Μείωση βραχ/µων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

--

2.051.537,88

Αφαιρούνται :
211 Μείωση αποθεµάτων

--

212 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού

(17.802,10)

213 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
214 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Σύνολο ταµιακών εκροών ( Α200 )
Α

(286.314,46)
(2.577,50)

(624.259,85)

(89.805,64)

(13.588.065,20)

(392.387,90)

50.821.554,46

39.806.372,16

300 Ταµιακές Εκροές φόρων
301 Φόροι Εισοδήµατος
302 Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

1.592.028,73

891.824,56

18.614,09

18.614,09

303 ∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου

--

304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

--

-635.996,63

Αφαιρούνται :
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη

(1.435.832,38)

Σύνολο Ταµιακών Εκροών φόρων ( Α300 )

174.810,44
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-1.546.435,28

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες

(354.273,37)

(2.356.561,71)

(αλγεβρικό άθροισµα Α100 - Α200- Α300 = Α)

Β
Β

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
100 Ταµιακές Εισροές
101 Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων

--

102 Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων

309.075,55

103 Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων

--

--

104 Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων

--

--

105 Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων

30.480,00

--

106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ. Απαιτήσεων)

--

--

Σύνολο Ταµιακών Εισροών ( Β100 )
Β

--

145.498,38

175.978,38

309.075,55

200 Ταµιακές Εκροές
201 Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων

--

202 Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων

624.924,92

732.310,95

410,86

14.167,20

334.956,10

737.958,63

82.403,40

47.372,36

1.042.695,28

1.531.809,14

203 Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων (πλέον έξοδα)
204 Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων
205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών ( Β200 )
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

--

(866.716,90)

(1.222.733,59)

(αλγεβρικό άθροισµα Β100 - Β200 = Β)

Γ
Γ

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
100 Ταµιακές Εισροές
101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και διαφοράς
υπέρ το άρτιο
102 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων
103 Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

---

38.587,76

104 Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογ/µοί Τραπεζών)
Σύνολο Ταµιακών Εισροών ( Γ100 )
Γ

--4.852.946,33
4.891.534,09

89.457,00
-89.457,00

200 Ταµιακές Εκροές
201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου

--

--

202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων

--

--

203 Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

--

--

204 Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογ/µοί Τραπεζών)

--

8.970,00

205 Τόκοι πληρωθέντες

581.738,21

28.398,25

206 Μερίσµατα πληρωθέντα

883.555,49

865.210,69

207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό

--

208 Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών ( Γ200 )
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--

51.486,30

17.500,00

1.516.780,00

920.078,94

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

3.374.754,09

(830.621,94)

2.153.763,82

(4.409.917,24)

237.433,27

4.647.350,51

2.391.197,09

237.433,27

(αλγεβρικό άθροισµα Γ 100 - Γ 200 = Γ)

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(αλγεβρικό άθροισµα Α + Β + Γ)
ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σηµειώση:
Για τους σκοπούς της καταστάσεως Ταµιακών Ροών, όλα του υψηλού βαθµού ρευστοποιήσιµα
χρηµατικά στοιχεία ( REPOS ), µε λήξη µέχρι δύο µηνών, που περιλαµβάνονται στο κονδύλι του Ισολογισµού
της κλειόµενης χρήσης " Λοιπά χρεόγραφα " και ανέρχονται σε ποσό € 800.00,00 θεωρήθηκαν από την
εταιρία ως χρηµατικά διαθέσιµα. Ανάλογος χειρισµός έγινε και για τα αντίστοιχα έσοδα, τα οποία θεωρήθηκαν
ως πιστωτικοί τόκοι.

Αθήνα 5 Μαρτίου 2004

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆/ντής Οικον. Υπηρεσιών

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Κων. Π. Πετρόπουλος
Α.Τ. Ι 180708/Κ∆΄Αθηνών

Ιωάννης Π. Πετρόπουλος

Γεώργ. Β. Παπαδόπουλος

Α.Τ. Ν 090702/Κ∆΄Αθηνών

Α.Τ. Ι 136936/Ζ΄ Π.Α. Αθηνών

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρίας "ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Β.Ε." της χρήσεως 2003 και κατά τη γνώµη µας, η προαναφερόµενη Κατάσταση απεικονίζει
τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας στη διάρκεια της
χρήσεως 2003.
Αθήνα 10 Μαρτίου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σωτήριος Ι. ∆ανούσης
ΑΜ ΣΟΕΛ 10441
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
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14.3 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2003
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14.4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2003
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14.4.1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.Β.Ε. ΤΗΣ31/12/2003 ΑΡ.Μ.Α.Ε.2359/06/Β/86/14
( βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει )
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου των εταιρειών που
ηγείται η εταιρεία “ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” περιελήφθησαν
οι παρακάτω επιχειρήσεις:
α. Η εταιρεία ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει έδρα την Αθήνα και στην οποία
η “ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” συµµετέχει σε ποσοστό 100%.
β. Η εταιρεία ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. που έχει έδρα την Αθήνα (Αιγάλεω) στην οποία η
“ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.”συµµετέχει σε ποσοστό 74,98% και
σε ποσοστό 25,02% η εταιρεία ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ετσι η συµµετοχή
σ’ αυτήν ανέρχεται συνολικά στο 100%.
∆εν περιελήφθηκαν στην ενοποίηση οι εταιρείες:
• PETROS PETROPOULOS – BULGARIA Co. Ltd., που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας,
στην οποία η συµµετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 100%, µε αξία κτήσης 1.448,03 (ΛΕΒΑ
3.000), γιατί τα οικονοµικά της µεγέθη δεν παρουσιάζουν ουσιώδες ενδιαφέρον (άρ.97
παρ.1 του κωδ. Ν.2190/1920).
Εξ΄άλλου η παραπάνω εταιρεία είναι σε αδράνεια και το ∆.Σ. της “ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” την 8/1/2004 αποφάσισε την εκκαθαρισή της.
• TEKNOJEN GÜC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
που έχει
έδρα στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας και η συµµετοχή σ’ αυτήν ανέρχεται σε ποσοστό
20%, µε αξία κτήσης € 59.344,52 (Τουρκικές
λίρες 102.049.108.070). Η εταιρεία
αυτή
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2001 µε εταιρικό
κεφάλαιο Τουρκικές λίρες
343.600.000.000 και µέχρι την ηµεροµηνία uπογραφής του παρόντος δεν έχει
δηµοσιευθεί Ισολογισµός, λόγω µη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης. Στον Ισολογισµό της
µητρικής εταιρείας και στον ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31/12/2003, εµφανίζεται στην
τρέχουσα αξία της, µε ποσό € 217.54, το οποίο προέκυψε από τις λογιστικές καταστάσεις
της 31/12/03 και η διαφορά υποτίµησης ποσού € 59.126,98 έχει επιβαρύνει τα
αποθεµατικά από «Αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων». Μέρος της υποτίµησης
ανερχοµένης σε ποσό € 28.486,75 προέκυψε και επιβάρυνε την χρήση 2003.
Γιά τις εταιρείες που συµπεριελήφθησαν συντρέχουν αθροιστικά οι περιπτώσεις
των παραγράφων 5α του άρθρου 42ε και 1 του άρθρου 96 του κωδ. Ν.2190/1920.
§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α) Άρθρο 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια,
της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
- ∆εν έγινε.
(β) Άρθρο 42β § 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφάνισης του Ισολογισµού και του λογαριασµού « αποτελέσµατα χρήσεως ».
- ∆εν έγινε.
(γ) Άρθρο 42β § 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
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(δ) Άρθρο 42β § 3 : Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική της επιχειρήσεως το απαιτεί.
- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε)
Άρθρο 42β § 4 : Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως
αυτής.
- ∆εν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
-

∆εν χρειάστηκε να γίνουν.

§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.
(α) Άρθρο 43α § 1-α : Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού
των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία
είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως σε αυτά.
(3) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως µε βάση το άρθρο
28 παρ. 5γ του Κ.Β.Σ.,εκτός από µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α.
(ALPHA BANK τεµάχια
3.225) που αποτιµήθηκαν στη µέση χρηµατηστηριακή τιµή ∆εκεµβρίου 2003.
(4) Έγινε πρόβλεψη υποτίµησης των συµµετοχών της µητρικής εταιρείας στην
εταιρεία TEKNOJEN GÜC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET S.A., για ποσό
€ 28.486,75 ώστε η αποτίµηση να γίνει στην χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής
κτήσεως και της τρέχουσας αξίας.
Οι συµµετοχές στις λοιπές επιχειρήσεις αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως.
(5)Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες),
αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος µέση τιµή κτήσεως, εκτός από µη κινούµενα είδη γιά τα οποία
αναφερόµαστε στην παράγραφο 4β.
(6) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα,

αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος

ιστορική τιµή του κόστους παραγωγής τους.
(β) Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων
σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
(1)

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός των υποχρεώσεων που

χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων, αποτιµήθηκαν µε βάση την επίσηµη τιµή
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του Ξ.Ν. κατά την 31/12/2003 (τελευταία εργάσιµη) και

προέκυψαν πιστωτικές

συναλλαγµατικές διαφορές € 324,34 που επηρέασαν τα αποτελέσµατα χρήσεως (λογ/µός
81.01.04)
(4) Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., που χρησιµοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων στοιχείων
δεν υπάρχουν.
(5) Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στην επίσηµη τιµή (αγοράς) του Ξ.Ν. της
31/12/2003 και προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές € 952,54 που βάρυναν τα
αποτελέσµατα χρήσεως (λογ/σµός 81.00.04).
(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτίµησης.
- ∆εν έγινε.
(δ)

Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους

παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
(ε)

∆εν έγινε.
Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτίµησης των

αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
-

Για τα αποθέµατα δεν υφίσταται αξιόλογη διαφορά.

-

Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως, σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις του
Κ.Β.Σ., η οποία δεν διαφέρει ουσιαστικά από την αξία που θα προέκυπτε µε βάση την κατ’
είδος χαµηλότερη αξία τους κατά την 31.12.2003, εκτός από την συµµετοχή µας στην
εταιρία TEKNOJEN GÜC SISTEMLERI SANAYI VE TICARET S.A., για την οποία έγινε
πρόβλεψη υποτιµήσεως ποσού € 28.486,75, το οποίο εβάρυνε τα «Αποθεµατικά
Συµµετοχών και Χρεογράφων».

-

Τα χρεόγραφα ( µετοχές ) αποτιµήθηκαν στην µέση χρηµατιστηριακή τιµή
∆εκεµβρίου 2003 και προέκυψε ανατίµηση αυτών κατά € 31.605,00 η οποία
παρουσιάζεται ως «Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων».
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(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού « ∆ιαφορές αναπροσαρµογής ».
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Η τελευταία αναπροσαρµογή έγινε στη χρήση

-

2000 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992.
§ 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
απόσβεσης) .
Οι µεταβολές παγίων, στη χρήση, έχουν ως ο ακόλουθος πίνακας σε χιλ. ευρώ:

-

α/α

Κατηγορία παγίων

Αξία
2003
31.12.02 Προσθήκες Πωλήσεις Αποσβ/ντα

1 Γήπεδα - Οικόπεδα
2 Κτίρια
3 Μηχανήµατα
4 Μεταφορικά µέσα
5 Λοιπός εξοπλισµός
6 Εξοδα πολ. αποσβ.
ΣΥΝΟΛΟ

2.976
1.510
92
236
189
376
5.379

172
241
49
291
82
835

155

155

71
148
20
110
230
579

Αξία
31.12.03
2.976
1.611
185
110
370
228
5.480

(β) Αρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
- ∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.
(γ)

Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών

στοιχείων.
- ∆εν σχηµατίστηκαν τέτοιες προβλέψεις.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών σε ευρώ των εξόδων
εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση.
Περιγραφή εξόδων
- Εξοδα κτήσεως ακινητ/σεων

Αξία κτήσεως
576,56
88

Αποσβεσθέντα
576,55

Αναπόσβεστα
0,01

- Εξοδα αναδιοργάνωσης

327.538,56

238.945,98

88.592,58

- Εξοδα εισαγωγής στο Χ.Α.Α.

332.178,10

331.009,48

1.168,62

- Λοιπά έξοδα πολυετ. Απόσβεσης 569.273,46

431.935,66

137.337,80

1.002.467,67

227.099,01

Σύνολο

1.229.566,68

Οι προσθήκες της χρήσης αναλύονται ως εξής:
•

Έξοδα αναδιοργάνωσης (Λογιστικά προγράµµατα Η/Υ)

•

Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης

€ 52.203,40

(ανάπτυξη & έρευνα φορτηγών ISUZU)

€ 30.200.00
€ 82.403.40

(ε)

Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών

που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση
στο τέλος της χρήσεως δανείων

(ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για

κτήσεις πάγιων στοιχείων.
-

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
« Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως »,

« Παραχωρήσεις

και δικαιώµατα βιοµηχανικής

ιδιοκτησίας » και « Υπεραξία επιχείρησης (GOOD WILL)».
-

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

§ 4. Αποθέµατα
(α)

Άρθρο 43α § 1-iα : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες

αποτίµησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
- ∆εν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-i : ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
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-

Τα µη κινούµενα αποθέµατα της µητρικής εταιρείας αξίας €168.167,00 περίπου

αποτιµήθηκαν σε € 150.588,00 περίπου ήτοι έγινε απαξίωση αυτών κατά € 17.979,00
περίπου. Τα αποθέµατα αυτά είχαν να κινηθούν πάνω από τρία (3) έτη.
§ 5. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ : Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο της
µητρικής εταιρείας.
-- Κοινές ονοµαστικές µετοχές
(β)

Αριθµός

Ονοµ. Αξία

Συνολική αξία

5.892.000

0,93

5.479.560,00

Άρθρο 43α § 1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού

κεφαλαίου.
∆εν εκδόθησαν στην χρήση.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς
δικαιώµατα.
- ∆εν εκδόθηκαν στη χρήση ούτε υπάρχουν τίτλοι µε ενσωµατωµένα δικαιώµατα.
(δ) Άρθρο 43α § 1-iστ : Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
- ∆εν αποκτήθηκαν.
§ 6. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογαριασµού « Λοιπές προβλέψεις», σε χιλ.
ευρώ.
-- Προβλέψεις γιά επισφαλείς απαιτήσεις

€ 808.596,77

Μείον εµφάνιση στο κυκλοφουρούν ενεργητικό € 268.295,65

€ 540.301,12

-- Γιά εξαιτερικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα

€

44.020,54

-- Λοιπές έκτακτες προβλέψεις

€

29.347,03

Σύνολο

€ 613.668,69
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(β)

Άρθρο 43α § 1-ζ : Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν

εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.
- ∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-iβ : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων,
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
- ∆εν υπάρχουν. Ολες οι υποχρεώσεις από φόρους περιέχονται στον Ισολογισµό.
Σηµειώνεται ότι οι εταιρείες ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά
µέχρι την χρήση 1999 (οικ.έτος 2000) και ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. έχει
ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998 (οικον. έτος 1999).

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
- ∆εν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
-

∆εν υπάρχουν.

§ 7. Μεταβατικοί λογαριασµοί
Άρθρο 42ε§12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών σε χιλ. ευρώ :
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Εξοδα εποµένων χρήσεων:
- Μη δουλεµένoι φόροι-τέλη

€

- Μη δουλεµένα ασφάλιστρα

2.904,00

€ 100.263,44

€ 103.167,44

Εκπτώσεις αγορών υπό διακ/µο
- PERKINS

€
Σύνολο

5.249.11

€ 108.416.55

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
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Εξοδα χρήσης δουλεµένα
-

Προβλέψεις ΟΤΕ

€

15.454,34

-

Προβλέψεις τόκων τραπεζών

€

4.617.32

-

Λοιπές προβλέψεις εξόδων

€

2.194,67

Σύνολο

€

22.266,33
€

22.266,33

§ 8. Λογαριασµοί Τάξεως
Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης §10 σε χιλ. ευρώ:
-

Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία (γιά χρήση ή φύλαξη)
Αξιόγραφα (Γραµ/α – Επιταγές) γιά εξασφάλιση απαιτήσεων
υποχρεώσεων
Εγγυητικές επιστολές “
“
Προαγορές Ξ.Ν. για εξασφάλιση υποχρεώσεων
Εµπορεύµατα σε τρίτους γιά επίδειξη
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων
Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
Σύνολο

€
147.211,04
€
48.575,00
€ 10.582.020,35
€ 5.060.716,91
€ 2.145.908,87
€
500.139,50
€
929.887,10
€ 19.414.458,77

§ 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία σε χιλ. ευρώ:
- Παραχωρηµένες εγγυήσεις υπέρ τρίτων

€ 3.811.350,44

§ 10. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-iγ : όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994 : Αµοιβές
µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
-

Τα ποσά (µισθοί) που καταβλήθηκαν στη χρήση, µε προέγκριση της Γ.Σ. των µετόχων της
µητρικής εταιρείας, σε µέλη του ∆.Σ. που προσφέρουν πραγµατικές υπηρεσίες βάσει
συµβάσεων εξηρτηµένης εργασίας ανήλθαν στο ποσό των €142.625,00. Τα ως άνω µέλη
του ∆.Σ. δεν έλαβαν άλλες αµοιβές από τις υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ούτε ανέλαβαν ή δηµιούργησαν υποχρεώσεις γιά
συντάξεις σε αποχωρήσαντα µέλη.

(β) Άρθρο 43α § 1-iγ : Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα
σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως του
οµίλου.
- ∆εν υπάρχουν.
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(γ) Άρθρο 43α § 1-iδ : ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
- ∆εν υπάρχουν.
§ 11. Αποτελέσµατα χρήσεως.
(α) Άρθρο 43α § 1-η : Κύκλος εργασιών σε € κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και
γεωγραφικές αγορές (όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε §15 εδάφιο α΄) σε χιλ.ευρώ
(1) Βιοµηχανικής δραστηριότητας
-- εσωτερικού
-- εξωτερικού
Εµπορικής δραστηριότητας
-- εσωτερικού
-- εξωτερικού

€ 38.385.074,92
€ 28.191.144,19
-

€ 38.385.074,92 (2)
€ 28.191.144,19
€ 66.576.219,11

- Μείον ενδοεταιρικές πωλήσεις

€

14.4.1.1 - Καθαρές πωλήσεις

1.426.863,45

€ 65.149.355,66

(β) Άρθρο 43α § 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους, σε χιλιάδες ευρώ.

(1) Μέσος όρος προσωπικού:
-- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό, άτοµα :
-- Εργατοτεχνικό προσωπικό, άτοµα :
Σύνολο, άτοµα:

128
24
152

(2) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού :
- ∆ιοικητικού (υπαλληλικού):
- Μισθοί

€ 2.737.966,50

- Εργοδοτικές εισφορές

€

636.918,49

€ 3.374.884,99

- Εργατοτεχνικού:

- Ηµεροµίσθια
- Εργοδοτικές εισφορές

€ 406.332,28
€ 110.557,37

- Λοιπά έξοδα προσωπικού
Γενικό Σύνολο

€

44.261,55

€

516.889,65
3.891.774,64
44.261,55
€ 3.936.036,19

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων σε ευρώ.
(1)Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (Λ/ 81.00) :
-- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις
-- Συναλλαγµατικές διαφορές
-- ∆ιάφορα
Σύνολο
(7) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα (Λ/ 81.01):
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€
92,00
€ 20.191,81
€ 4.594,01
€ 24.877,82

-- Συναλλαγµατικές διαφορές
-- ∆ιάφορα

€ 16.000,00
€ 46.544,02
€ 62.544,11

Σύνολο
(8) Έκτακτες Ζηµιές (Λ/81.02) :
-- Ζηµιές από εκποίηση παγίων

€ 19.399,67

(9) Έκτακτα κέρδη (Λ/ 81.03)
(10) -- κέρδη από εκποίηση παγίων

€ 10.492,38
€ 10.492,38

Σύνολο

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των λογαριασµών « Έσοδα προηγούµενων χρήσεων », «
Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων » και
« Έξοδα προηγούµενων
χρήσεων », σε ευρώ:
(2) Έσοδα προηγούµενων χρήσεων (Λ/ 82.01) :
- ∆ιάφορα
€
1.445,00
(2) Έξοδα προηγούµενων χρήσεων (Λ/8200):
-Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων
€
24,47
-Φόροι τέλη προηγούµενων χρήσεων

€

-Εισφορές ασφαλιστικών ταµείων
-∆ιάφορα
Σύνολο

571,78

€
€
€

5.182,94
16.263,32
22.042,51

§ 12. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της
αρχής της πιστής εικόνας.

Άρθρο 43α § 1-iζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις
ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και
εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.
- Ο όµιλος µε βάση σχετική γνωµοδότηση της ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου της
∆ιοίκησης και το άρθρο 10 του Ν.2065/1992, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, επειδή κανείς από

το προσωπικό δεν θεµελιώνει

δικαίωµα συνταξιοδότησης εντός της εποµένης χρήσης. Αν σχηµατιζόταν σχετική πρόβλεψη
για το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως του χρόνου συνταξιοδότησης, το σωρευµένο
ύψος της θα ανερχόταν κατά την 31/12/2003 σε ποσό ευρώ 570 χιλ. περίπου.

Αθήνα 20.2.2004
Κων. Π. Πετρόπουλος
Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ιωάν. Π. Πετρόπουλος
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Γεώργιος Β. Παπαδόπουλος
∆/ντής Οικον. Υπηρεσιών

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από δέκα (10) σελίδες,
ειναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ισολογισµού που χορηγήσαµε µε
ηµεροµηνία 21.2.2004
Αθήνα 21.2.2004

Ο Ορκωτός Ελεγκτής
∆ανούσης Σωτήριος
Σ.Ο.Λ. A.E.
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14.4.2 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆.Σ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ»
(ΑΜΑΕ 2359/06/Β/86/14)
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
31.12.2003
Α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2003:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το 2003 ήταν η καλύτερη χρονιά στην 80ετή ιστορία του Οµίλου. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε
€71,5 εκ. (€42,4 εκ. το 2002). Οι τιµολογηθείσες πωλήσεις ανήλθαν σε € 65,1 εκ. (39,6). Τα κέρδη του
Οµίλου προ φόρων ανήλθαν σε € 4,6 εκ. (2,6), αυξηµένα κατά 74% έναντι του 2002.
Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις οφείλονται στην πραγµατοποίηση ευκαιριών στις οποίες η
Εταιρία είχε στοχεύσει από καιρό: Η αντικατάσταση των υπεραστικών λεωφορείων, οι επιδοτήσεις
των αγροτών για επενδύσεις σε εξοπλισµό, η ανάκαµψη του προµηθευτή µας εξωλέµβιων κινητήρων,
κατόχου της νέας τεχνολογίας άµεσου ψεκασµού Fitch και η επιστροφή του µεγαλύτερου
κατασκευαστή ελαφρών φορτηγών του κόσµου Isuzu στην Ευρωπαϊκή αγορά. Έτσι, η αύξηση των
πωλήσεων και των κερδών το 2003 προήλθε από τους κλάδους λεωφορείων, αγροτικών
ελκυστήρων, εξωλεµβίων κινητήρων και ηµιφορτηγών Isuzu.
Οι επενδύσεις στη βιοµηχανία ήσαν χαλαρότερες από το 2002, ενώ ο ανταγωνισµός τιµών στα
ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη εντάθηκε. Στους αντίστοιχους κλάδους βιοµηχανικών µηχανηµάτων και
γεννητριών τα κέρδη µειώθηκαν.

Κυριότερα γεγονότα
Επενδύθηκαν €500.000 περίπου σε µηχανήµατα παραγωγής, σε εξοπλισµό και προγράµµατα
πληροφορικής καθώς και σε βελτιώσεις των εγκαταστάσεων στη δυτική πλευρά του συγκροτήµατος
της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, εξασφαλίζοντας έτσι τους απαραίτητους χώρους για την επέκταση των
δραστηριοτήτων της.
Συµπληρώθηκαν 50 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας µε την Εταιρία Perkins Company Ltd, στον
τοµέα των κινητήρων καθώς επίσης και 23 χρόνια συνεργασίας µε την Isuzu. Η συνεργασία αυτή
ολοκληρώθηκε φέτος µε την ανάληψη της αντιπροσωπίας και διανοµής στην Ελλάδα των νέων
µοντέλων pick up, Isuzu D-Max.
Περισσότερα για τις σηµαντικές εξελίξεις στις Επιχειρηµατικές Μονάδες περιγράφονται στις
επόµενες σελίδες.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 2004
Tα κέρδη του Οµίλου προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15% περίπου το 2004. Οι πωλήσεις
προβλέπεται να παραµείνουν στο ίδιο επίπεδο µε το 2003.
Παρ’ όλη την αύξηση των πωλήσεων κατά το 2003, ο τραπεζικός δανεισµός παραµένει σε
χαµηλό επίπεδο, ο δε δείκτης φερεγγυότητας εξακολουθεί να είναι υψηλός. Γιαυτό θα συνεχισθεί η
επιδίωξη εισόδου σε νέες, σηµαντικού µεγέθους δραστηριότητες, ιδιαίτερα στον τοµέα της
αυτοκινητοβιοµηχανίας, µέσα στα πλαίσια πάντοτε της ικανότητος της οργανωτικής µας δοµής να τις
διαχειριστεί άνετα.
Οι επιτυχίες του 2003 δεν περιορίζονται µόνο στις οικονοµικές επιδόσεις. Η Εταιρία έλαβε τη
χρονιά που πέρασε σηµαντικές διεθνείς διακρίσεις στον τοµέα της τεχνικής εξυπηρέτησης των
πελατών της. Έχοµε αφοσιωµένους πελάτες, αφοσιωµένους προµηθευτές και υψηλά µερίδια σ’ όλες
τις αγορές των δραστηριοτήτων µας. Όλα αυτά οφείλονται στον ενθουσιασµό και τον επαγγελµατισµό
του προσωπικού που εργάζεται στον Όµιλο. Σε όλους τους συναδέλφους που ώθησαν για ακόµη µια
χρονιά µε τόση επιτυχία τον εταιρικό µας σφόνδυλο*, απευθύνοµε εκ µέρους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες µας.
* Ο σφόνδυλος είναι ένας µεταλλικός τροχός µεγάλου βάρους που συνδέεται µε τον κύριο άξονα του κινητήρα
συσσωρεύοντας και εξοµαλύνοντας την παραγόµενη από τα παλινδροµούντα έµβολα ενέργεια.
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Β. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα ακίνητα:
α. Κτίριο εργοστασίου και γραφείων στην έδρα της, Ιερά οδός 96 –102, συνολικού εµβαδού 5.804 µ2
επί οικοπέδου 6.125 µ2.
Αξία απόκτηση (βιβλίων ) € 2.740.333.
Αντικειµενική αξία € 3.333.411 τρέχουσα αξία πώλησης € 4.960.000 περίπου.
β) ∆ιαµέρισµα στο Σούνιο εµβαδού 176 µ2 που χρησιµοποιείται σαν ξενώνας.
Αξία απόκτησης (βιβλίων) € 76.427.
Αντικειµενική αξία € 58.390. Τρέχουσα αξία πώλησης € 194.000 περίπου.
γ) Ακίνητο στη θέση Βουτάκος Πάρου εµβαδού 150 µ2 πλέον γκαράζ 20 µ2 επί οικοπέδου 4.050 µ2,
που χρησιµοποιείται σαν ξενώνας.
Αξία απόκτησης (βιβλίων) € 87.270.
Αντικειµενική αξία € 100.004. Τρέχουσα αξία πώλησης € 279.000 περίπου.

ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
Στην κατοχή της η εταιρεία την 31/12/2003 είχε τα ακόλουθα χρεώγραφα:
α. ALPHA BANK µετοχές τεµάχια 3.225
β. REPOS µε συµφωνηµένη απόδοση 2,10

€ 70.917,75
€ 800.000,00

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ:
•

∆ολλάρια USA

$ 482,19

€ 381,78

•

Λιρες Αγγλίας

£ 603,41

€ 856,14

•

ΓΙΕΝ

¥ 78,00

€ 0,58
1.238,50

Σύνολο

Γ. ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
1. ΑΚΙΝΗΤΑ
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο στην περιοχή Αγ.Ι.Ρέντη (πάροδος Θηβών 222)
εµβαδού 3.237 µ2 επί οικοπέδου 11.967 µ2. Ο χώρος αυτός είναι µισθωµένος σε τρία µεγάλα
συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.
Αξία αποκτήσεως (βιβλίων) € 1.690.000. Αντικειµενική αξία € 1.826.000.
Τρέχουσα αξία πώλησης € 6.181.000 περίπου.
2. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Στην κατοχή της εταιρεία την 31/12/2003 υπήρχαν REPOS µε
συµφωνηµένη
απόδοση 1,97%, € 193.000.
∆. ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε.
1. ΑΚΙΝΗΤΑ
Η εταιρεία έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο εµβαδού 3.279 µ2 περίπου επί οικοπέδου 3.577 µ2
επί της οδού Μαρκόνι 6 στο Αιγάλεω, που χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της, του συνεργείου
επισκευής αυτοκινήτων και των γραφείων της.
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Αξία αποκτήσεως (βιβλίων) € 1.147.159. Αντικειµενική αξία € 658.874. Τρέχουσα αξία πώλησης €
2.629.000 περίπου.
Αθήνα 20.2.2004
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ακριβές αντίγραφο
Ο πρόεδρος του ∆.Σ.

Κων/νος Πετρόπουλος
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ που αποτελείται από (4) τέσσερεις σελίδες, είναι αυτή
που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου Ισολογισµού που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 21/02/2004
Αθήνα 21/2/2004
Ο Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής
∆ανούσης Σωτήριος
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14.5 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003
Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών
Της Ανώνυµης Εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της
της χρήσεως 2003 (περίοδος 1.1.2003 έως 31.12.2003)
( Μ.Α.Ε. 2359 / 06 / Β / 86 / 14 )
Α/Α

Α

A

Α

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Ταµιακές Εισροές
Πωλήσεις
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεων κ.λ.π.)
Έσοδα χρεογράφων
Πώληση χρεογράφων
Μείωση απαιτήσεων
Αφαιρούνται :
109 Αγορά χρεογράφων
110 Αύξηση απαιτήσεων
Σύνολο Ταµιακών Εισροών ( Α100 )

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Α

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Προηγούµ.
Χρήση 2003
χρήση 2002

Ανάλυση

300
301
302
303
304

Ταµιακές Εκροές
Κόστος Πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις & προβλέψεις)
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Έξοδα Υποαπασχολήσεως / Αδράνειας
Άλλα έξοδα
Αύξηση αποθεµάτων
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
Μείωση βραχ/µων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Αφαιρούνται :
Μείωση αποθεµάτων
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Σύνολο ταµιακών εκροών ( Α200 )
Ταµιακές Εκροές φόρων
Φόροι Εισοδήµατος
Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου
Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
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65.149.355,66
964.232,01
63.978,72
-100.200,21
1.290,00
---

39.646.898,99
874.976,29
78.597,02
2.393,99
105.632,43
2.934,75
-558.802,35

-(15.096.248,82)
51.182.807,78

-(1.510.524,30)
39.759.711,52

53.230.690,60
2.329.708,69
-4.896.088,34
-46.920,33
4.898.025,23
----

31.262.987,28
2.202.463,42
-3.780.451,44
-78.801,53
1.530.423,70
19.543,35
11.862,47
2.059.700,90

-(18.433,54)
(624.259,85)
(13.664.360,52)
51.094.379,28

(106.262,73)
(2.577,50)
(89.805,64)
(405.207,80)
40.342.380,42

1.687.324,20
29.690,81
836,00
--

998.410,45
29.690,81
-593.705,81

Αφαιρούνται :
305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη
Σύνολο Ταµιακών Εκροών φόρων ( Α300 )
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
(αλγεβρικό άθροισµα Α100 - Α200- Α300 = Α)

Β
Β

Β

-1.621.807,07

(217.399,34)

(2.204.475,97)

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
100
101
102
103
104
105
106

200
201
202
203
204
205

Ταµιακές Εισροές
Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων
Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων
Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων
Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων
Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ. Απαιτήσεων)
Σύνολο Ταµιακών Εισροών ( Β100 )
Ταµιακές Εκροές
Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων
Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων
Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων (πλέον έξοδα).
Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων
Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών ( Β200 )
Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
(αλγεβρικό άθροισµα Β100 - Β200 = Β)

Γ

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Γ

100 Ταµιακές Εισροές
101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και διαφοράς
υπέρ το άρτιο
102 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων
103 Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
104 Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογ/µοί Τραπεζών)
Σύνολο Ταµιακών Εισροών ( Γ100 )

Γ

(1.412.023,17)
305.827,84

200
201
202
203
204
205
206
207
208

Ταµιακές Εκροές
Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου
Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων
Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων (λογ/µοί Τραπεζών)
Τόκοι πληρωθέντες
Μερίσµατα πληρωθέντα
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως

100

-145.498,38
----

-312.597,19
----

145.498,38

312.597,19

-658.517,83
410,86
334.956,10
82.403,40
1.076.288,19

-740.024,52
14.167,20
737.958,63
47.887,36
1.540.037,71

(930.789,81)

(1.227.440,52)

--38.587,76
4.856.902,65
4.895.490,41

--89.457,00
-89.457,00

----603.385,45
883.555,49
-104.486,30

---8.970,00
53.935,40
865.210,69
-17.500,00

Σύνολο Ταµιακών Εκροών ( Γ200 )

1.591.427,24

945.616,09

Ταµιακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(αλγεβρικό άθροισµα Γ 100 - Γ 200 = Γ)

3.304.063,17

(856.159,09)

ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(αλγεβρικό άθροισµα Α + Β + Γ)

2.155.874,02

(4.288.075,58)

471.487,56

4.759.563,14

2.627.361,58

471.487,56

ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σηµειώση:
Για τους σκοπούς της καταστάσεως Ταµιακών Ροών, όλα του υψηλού βαθµού ρευστοποιήσιµα
χρηµατικά στοιχεία ( REPOS ), µε λήξη µέχρι δύο µηνών, που περιλαµβάνονται στο κονδύλι του Iσολογισµού
" Λοιπά χρεόγραφα " και ανέρχονται κατά την 31.12.2003 σε ΕΥΡΩ 993.000,00 και κατά την 31.12.2002 σε
ΕΥΡΩ 169.500,00, θεωρούνται από την εταιρία ως χρηµατικά διαθέσιµα. Ανάλογος χειρισµός έγινε και για τα
αντίστοιχα έσοδα, τα οποία θεωρήθηκαν ως πιστωτικοί τόκοι.

Αθήνα 5 Μαρτίου 2004

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Κων. Π. Πετρόπουλος
Α.Τ. Ι 180708/Κ∆΄Αθηνών

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ιωάννης Π. Πετρόπουλος
Α.Τ. Ν 090702/Κ∆΄Αθηνών

Ο ∆/ντής Οικον. Υπηρεσιών

Γεώργ. Β. Παπαδόπουλος
Α.Τ. Ι 136936/Ζ΄ Π.Α. Αθηνών

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ελέγξαµε την ανωτέρω Eνοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρίας "ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε." και των θυγατρικών της, χρήσεως 2003 και κατά τη γνώµη µας, η
προαναφερόµενη Κατάσταση απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις δραστηριότητες της
χρήσεως του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2003.
Αθήνα 10 Μαρτίου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σωτήριος Ι. ∆ανούσης
ΑΜ ΣΟΕΛ 10441
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
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14.6 ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2003
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103

104

14.7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2003
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14.8 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2003
ΠΡΟΣΑ ΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΤΗΣ «ΛΥΠΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 2952 / 01 / Β / 86 / 2951 ( βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει )

§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.
(α) Άρθρο 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια,
της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του άρθρου αυτού.
- ∆εν έγινε.
(β) Άρθρο 42β § 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφάνισης του Ισολογισµού και του λογαριασµού « αποτελέσµατα χρήσεως ».
- ∆εν έγινε
(γ) Άρθρο 42β § 2 : Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(δ) Άρθρο 42β § 3 : Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική
αρίθµηση, όταν η ειδική της επιχειρήσεως το απαιτεί.
- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
(ε)
Άρθρο 42β § 4 : Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως
αυτής.
- ∆εν έγινε.
(στ) Άρθρο 42β § 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.
- ∆εν χρειάστηκε να γίνουν.
§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.
(α) Άρθρο 43α § 1-α : Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού
των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως ή του κόστους
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία
είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.
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(3) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως µε βάση το
άρθρο 28 παρ. 5γ του Κ.Β.Σ.
(4) Οι συµµετοχές σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε.) αποτιµήθηκαν επίσης στην
τιµή κτήσεως.
(β) Άρθρο 43α § 1-α : Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων
σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.
- ∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43 § 2 : Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίµησης.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτίµησης.
- ∆εν έγινε.
(δ)

Άρθρο 43 § 7-β : Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους

παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.
- ∆εν έγινε.
(ε)

Άρθρο 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτίµησης των

αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη.
-

∆εν υπάρχουν

(στ) Άρθρο 43 § 9 : Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της
κινήσεως του λογαριασµού « ∆ιαφορές αναπροσαρµογής ».
-

∆εν έγινε καµία αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στην παρούσα χρήση.

§ 3. Πάγιο Ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.
(α) Άρθρο 42ε § 8 : Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
απόσβεσης) .
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- Οι µεταβολές παγίων, στη χρήση, έχουν ως ο ακόλουθος πίνακας σε χιλ. ευρώ.:

α/α

Κατηγορία παγίων

Αξία
31.12.2002

1 Γήπεδα - Οικόπεδα
2 Κτίρια – Τεχνικά έργα
ΣΥΝΟΛΟ

Αγορές

2003
Πωλήσεις Αποσβ/ντα

Αξία
31.12.03

1.126
17

1

1.126
16

1.143

1

1.142

(β) Αρθρο 43 § 5-δ : Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.
- ∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις.
(γ)

Άρθρο 43 § 5-ε : Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών

στοιχείων.
- ∆εν σχηµατίστηκαν τέτοιες προβλέψεις.
(δ) Άρθρο 43 § 3-ε : Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως
(πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν τη χρήση.
- ∆εν υπάρχουν.
(ε)

Άρθρο 43 § 3-γ : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών

που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση
στο τέλος της χρήσεως δανείων

(ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για

κτήσεις πάγιων στοιχείων.
- ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων
« Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως »,

« Παραχωρήσεις

ιδιοκτησίας » και « Υπεραξία επιχείρησης (GOOD WILL)».
- ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
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§ 4. Συµµετοχές
(α)

Άρθρο 43α § 1- β : Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό

µεγαλύτερο από 10%.
- Η εταιρεία συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας:
ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. πού έχει έδρα το Αιγάλεω Αττικής και η συµµετοχή σ’ αυτήν ανέρχεται σε
ποσοστό 25% µε αξία κτήσεως 292.209,53 ευρώ. Η εσωτερική λογιστική αξία της
συµµετοχής κατα την 31.12.2003 ανέρχεται σε ποσό 377.700,38 ευρώ.
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα
ευθυνόµενος εταίρος.
(γ)

∆εν υπάρχουν.
Άρθρο 43α § 1-iε : Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες

περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.
-

Η εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αλλά συµµετέχει στις

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.,
έδρα Αθήνα, Αρ. Μ.Α.Ε. 2359/06/Β/86/14, στις οποίες περιλαµβάνονται και η εταιρεία
ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε., έδρα Αιγάλεω Αττικής.
§ 5. Αποθέµατα
(α)

Άρθρο 43α § 1-iα : Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες

αποτίµησης του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.
- ∆εν έγινε παρέκκλιση.
(β) Άρθρο 43α § 1-i : ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
λόγοι στους οποίους οφείλονται.
-

∆εν υπάρχουν.
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§ 6. Μετοχικό Κεφάλαιο
(α) Άρθρο 43α § 1-δ : Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.
α. Κοινές ονοµαστικές µετοχές
β. Προνοµιούχες µετοχές

(β)

Αριθµός

Ονοµ. Αξία

Συνολική αξία

481.475

2,93

1.410.721,75

26.525

2,93

77.718,25

508.000

2,93

1.488.440,00

Άρθρο 43α § 1-γ : Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού

κεφαλαίου.
-∆εν εκδόθησαν νέες µετοχές µέσα στη χρήση.
(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10 : Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς
δικαιώµατα.
- ∆εν εκδόθηκαν στη χρήση ούτε υπάρχουν τίτλοι µε ενσωµατωµένα δικαιώµατα.
(δ) Άρθρο 43α § 1-iστ : Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.
- ∆εν αποκτήθηκαν.
§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ : Ανάλυση του λογαριασµού

« Λοιπές προβλέψεις», αν το

ποσό του είναι σηµαντικό.
- ∆εν έγινε.
(β)

Άρθρο 43α § 1-ζ : Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν

εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.

Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων

παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις.
- ∆εν υπάρχουν.
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(γ) Άρθρο 43α § 1-iβ : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων,
εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.
- ∆εν υπάρχουν. Ολες οι υποχρεώσεις από φόρους περιέχονται στον Ισολογισµό.
(δ) Άρθρο 43α § 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
- ∆εν υπάρχουν.
(ε) Άρθρο 43α § 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.
-

∆εν υπάρχουν.

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί
-- Άρθρο 42ε § 12 : Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών
« Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα » και « Έξοδα χρήσεως δουλευµένα ».
- ∆εν υπάρχουν.
§ 9. Λογαριασµοί Τάξεως
-- Άρθρο 42ε § 11 : Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης § 10.
- ∆εν υπάρχουν λογαριασµοί τάξεως.
§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
-- Άρθρο 42ε § 9 : Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την
εταιρεία.
- ∆εν υπάρχουν.
§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(α) Άρθρο 43α § 1-iγ : όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994 : Αµοιβές
µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
-

∆εν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α § 1-iγ : Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα
σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της
εταιρείας.
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- ∆εν υπάρχουν.
(γ) Άρθρο 43α § 1-iδ : ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).
- ∆εν υπάρχουν.
§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως.
(α) Άρθρο 43α § 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και γεωγραφικές
αγορές (όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α΄ ).
-∆εν πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις.
(β) Άρθρο 43α § 1-θ : Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους.
-∆εν αποσχολεί προσωπικό.
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων:
- ∆εν υπάρχουν.
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β : Ανάλυση των λογαριασµών « Έσοδα προηγούµενων χρήσεων », «
Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων » και
« Έξοδα προηγούµενων
χρήσεων ».
- ∆εν υπάρχουν.

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

Άρθρο 43α § 1-iζ : Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές

διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των
τρίτων και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.

1. Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσεως.

α. ∆ιάφορα έσοδα.

115.881,00

β. Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού .
γ. Εξοδα διοικητικής λειτουργείας

710,20
7.319,52
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-8.029,72

δ. Πλέον κέρδη πωλήσεως χρ/φων

3.873,18

ε. Πλέον πιστωτικοί τόκοι

2,90

στ. Μείον χρεωστικοί τόκοι

-

-12,00

Κέρδη Χρήσεως 2003 προ φόρων

111.715,36

- Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998.

Αθήνα 20.2.2004

Πρόεδρος του ∆.Σ.

ΙΩΑΝ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

ΚΩΝ. Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Επί του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΕΦ. ∆. ΒΑΙΤΣΗΣ
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