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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 28Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007



ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ



ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01.01.2006 ΕΩΣ 31.12.2006



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01.01.2006 ΕΩΣ 31.12.2006
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1.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ENHMEΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ & ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέρχονται οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 8 της απόφασης
5/204/14.11.2000 και το άρθρο 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σκοπό έχει την παροχή
τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους σχετικά µε την περιουσία, την

χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τις προοπτικές και τις δραστηριότητες της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIMΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E.» (στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρία»).
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της
έδρας της Εταιρίας:
o

56ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας, Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ.320 11,Τηλ.22620-32202 (υπεύθυνος κος Ντάνος Αντώνιος).

o

Στα γραφεία της Εταιρείας στην Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 48, Τ.Κ.14231, τηλ.210-2799231 (υπεύθυνη κ.
Ζαβαλάρη Σοφία).

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη
σύνταξη του παρόντος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται είναι:
Ο κ. Λιµπαρέτ Τζιρακιάν, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εντεταλµένος Σύµβουλος της Εταιρίας, 56ο χλµ. της Εθνικής Οδού
Αθηνών – Λαµίας και ο κ. Αντώνιος Ντάνος, Οικονοµικός ∆ιευθυντής , 56ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαµίας, τηλ.22620-32202.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου και µαζί
µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
•

όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο είναι πλήρη αληθή και ακριβή.

•

δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να
καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων ή πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

•

σε βάρος της Εταιρίας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες , η
έκβαση των οποίων θα µπορούσε να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση.

Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2006 της µητρικής Εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
διενήργησε η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γιαννακουλοπούλου -∆άρα Ελευθερία

(Αριθµός Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ. 10341) της εταιρίας

Ορκωτών Ελεγκτών B.D.O. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (∆ιεύθυνση: Πατησίων 81 & Χέϋδεν,Τ.Κ.10434 Αθήνα) και της θυγατρικής «ΑΛΜΕ
ΑΒΕΕ» ο Ορκωτός Ελεγκτής Μπατσούλης Γεώργιος (Αριθµός Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ. 14001) της ίδιας Ελεγκτικής Εταιρίας.Τα πιστοποιητικά
ελέγχου των τακτικών ορκωτών λογιστών και οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και της θυγατρικής εταιρίας «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ»
παρατίθονται στο παράρτηµα του Παρόντος Ενηµερωτικού ∆ελτίου και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.tzirakian.com.
Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2005 για όλες τις φορολογικές της υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος,
Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ κλπ.) τα δε οικονοµικά στοιχεία της κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Την 23η Νοεµβρίου 2006 εκδόθηκε κατά της
µητρικής Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. οριστικό φύλλο ελέγχου των χρήσεων 2003-2004 και 2005. Σύµφωνα
µε αυτό προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού 363.396,00 €. Η εταιρία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για τις αντίστοιχες
χρήσεις ύψους 47.734,00 € και η διαφορά ύψους 315.662,00 € εµφανίζεται στα «Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης» της χρήσης που λήγει
την 31η ∆εκεµβρίου 2006.

2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η Εταιρία βεβαιώνει ότι, όσον αφορά την κλειόµενη και την τρέχουσα χρήση µέχρι και την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρίας δεν υπήρξαν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από πλευράς τρίτων για τις µετοχές της Εταιρίας καθώς
και δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής που έκανε η Εταιρία για µετοχές άλλης Εταιρίας.
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3.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

3.1

Επωνυµία – Έδρα - ∆ιάρκεια

Η ακριβής Επωνυµία της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 1 του αρχικού καταστατικού της είναι «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

PROFIL A.E».
Η έδρα της Εταιρίας ,σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της ,έχει ορισθεί ο ∆ήµος Οινοφύτων Βοιωτίας, 56ο χλµ. Εθνικής Οδού
Αθηνών–Λαµίας ,στα Οινόφυτα Βοιωτίας Τ.Κ.32011 όπου βρίσκονται και οι κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και τα κεντρικά της
γραφεία.
Η Εταιρία λειτουργεί µε την σηµερινή της νοµική µορφή, ως Ανώνυµος Εταιρία από το 1967 (ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 310/27.04.67AΦΜ.094022888) και το νοµικό πλαίσιο που διέπει όλες τις εγχώριες Ανώνυµες Εταιρίες.
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίστηκε σε ενενήντα (90) έτη από τη νόµιµη ίδρυσή της, ήτοι µέχρι το 2057.
Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αριθµό:9615/06/Β/86/41 και µε την ακριβή
επωνυµία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»

3.2

Σκοπός & Αντικείµενο Εργασιών

Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι:
α)Η οργάνωση & λειτουργία πλήρους βιοµηχανικής µονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου.
β)Η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισµένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και συναρµολόγησης σωλήνων εξ οιανδήποτε
µορφής πρώτης ύλης .
γ)Η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής ιδίων µορφών σωλήνων.
δ)Η συµµετοχή αυτής υφ’οιανδήποτε µορφήν ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικόν της Συµβούλιον, εις παροµοίας, οµοειδής ή και παραλλήλους
επιχειρήσεις, µη αποκλειοµένης προς τον σκοπόν τούτον της παροχής εγγυήσεων υπέρ ή και εις βάρος τρίτων.
ε)Η αναδοχή χρεών επί τω τέλει της αξιοποιήσεως οιανδήποτε παραγωγικής και εµπορικής δραστηριότητας της συγχωνευόµενης
επιχειρήσεως ή του δηµιουργούµενου νέου παραγωγικού φορέως ανάγονται εις τους σκοπούς της Εταιρίας.
στ)Η συµµετοχή ή η ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή την αγορά, την πώληση και την καθ’ οιονδήποτε τρόπον
αξιοποίηση ακινήτων.
ζ)Η εισαγωγή και η εµπορία παντός τύπου µετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού
Καµία τροποποίηση δεν έχει επέλθει στο άρθρο 3 του καταστατικού της Εταιρίας µετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της
30.06.2005.
Σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Ε.Σ.Υ.Ε (ΣΤΑΚO∆-2003), το αντικείµενο της δραστηριότητας της Εταιρίας εµπίπτει στους εξής κλάδους
δραστηριότητας:

Περιγραφή ∆ραστηριότητας

ΚΩ∆.

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

272.2

Χονδρικό εµπόριο µετάλλων & µεταλλευµάτων

515.2

Παραγωγή πλατεών προϊόντων έλασης από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα

271.0

3.3

Εργατικό ∆υναµικό & εξέλιξή του

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλιξη του µέσου όρου (Μ.Ο.) των απασχολούµενων κατά την τελευταία τριετία , ανά κατηγορία.
∆ιευκρινίζεται ότι στην κατηγορία Έµµισθοι περιλαµβάνεται το υπαλληλικό προσωπικό που αµείβεται µε µηνιαίο µισθό, ενώ στην κατηγορία
Ηµεροµίσθιοι το εργατοτεχνικό προσωπικό που αµείβεται µε ηµεροµίσθιο.
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1/1/2004-

1/1/2005-

1/1/2006-

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2006

Μέσος Όρος Προσωπικού ανά Κατηγορία : Έµµισθοι

55

57

57

Μέσος Όρος Προσωπικού ανά Κατηγορία : Ηµεροµίσθιοι

48

44

43

Μέσος όρος Απασχοληθέντος Προσωπικού
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ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2004-

1/1/2005-

1/1/2006-

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2006

Μέσος Όρος Προσωπικού ανά Κατηγορία : Έµµισθοι

66

67

67

Μέσος Όρος Προσωπικού ανά Κατηγορία : Ηµεροµίσθιοι

66

62

59

Μέσος όρος Απασχοληθέντος Προσωπικού

4.
4.1.

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Γενικά

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 ότι προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της Εταιρίας

συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή, από τον κύριο αυτής, του καταστατικού και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων
των µετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρίας από την
εισαγωγή τους στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες.

4.2.

Ευθύνη Μετόχων

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται µέχρι το ύψος της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που αυτοί κατέχουν και συµµετέχουν στη διοίκηση
και τα κέρδη της Εταιρίας ανάλογα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.

4.3.

∆ικαίωµα Προτίµησης

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας όπως ορίζεται στο άρθρο 13,
παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.

4.4.

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν της Γενικής Συνέλευσης µόνο µε την άδειά της. Μέτοχοι που κατέχουν το
5% του Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα:
•

Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο, το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα
40 & 40ε του Κ.Ν.2190/1920.

•

Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη
Συνέλευση αυτή εντός (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι
αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις
σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας.

4.5.

Συµµετοχή στη Γ.Σ. και ∆ικαίωµα Ψήφου

Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε την διοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε µετοχή παρέχει
το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών µετοχών, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν εκπρόσωπο που θα τους
εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθαρισµό αυτό αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. Κάθε µέτοχος,
οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην
Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω
πληρεξουσίου. Για να µετάσχουν οι κ.κ. µέτοχοι ή πληρεξούσιοι τους στις Γενικές Συνελεύσεις θα πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον µέρες πριν
την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους, εφόσον δεν
βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, µέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών, την
οποία στην συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας µέσα στην ίδια προθεσµία. Εάν οι µετοχές βρίσκονται στον Ειδικό
Λογαριασµό θα πρέπει να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν
και να παραλάβουν από το Κ. Α .Α. την σχετική Βεβαίωση ∆έσµευσης Μετοχών την οποία στην συνέχεια θα πρέπει να καταθέσουν στα
γραφεία της Εταιρίας µέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

4.6.

Μέρισµα

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους της Εταιρίας, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα ανακοινώνεται εγκαίρως στους µετόχους
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µέσω του ηµερησίου Τύπου µε την δηµοσίευση των αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Τα µερίσµατα που δεν έχουν
ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου.

4.7.

Φορολογία Μερισµάτων

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2238/1994 άρθρο 109) οι ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών, πλην των τραπεζών, βαρύνονται µε φόρο επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Τα
µερίσµατα λοιπόν διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική
υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η
ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από την 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 εάν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς
περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης.

4.8.

∆ιαδοχή / ∆ικαστική ∆ιανοµή

Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν
οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.

4.9.

∆ικαστικές ∆ιαφορές

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και
υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, µεταξύ της Εταιρίας αφενός και των µετόχων ή
οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων ,η δε Εταιρία ενάγεται µόνο ενώπιον
των δικαστηρίων της έδρας της.
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5.
5.1.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ
Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 5.715.000,00 € διαιρούµενο σε 12.700.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,45

€ έκαστη. Η ιστορική εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας αποτυπώνεται στον επόµενο πίνακα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Γ.Σ.

Ι∆ΡΥΣΗ
30.11.1968

ΑΡ. ΦΕΚ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

310/27.4.67

ΠΟΣΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(σε δρχ.)

ΤΙΜΗ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ
(σε δρχ.)

ΜΕ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ
(σε δρχ.)

ΜΕ ΚΕΦ/ΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
Ή ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(σε δρχ.)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(σε δρχ.)

ΟΝΟΜ/ΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ
(σε δρχ.)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.000

1.100

1167/18.12.68

5.000.000

5.000.000

10.500.000

5.000

2.100

12.7.1972

221/8.3.74

3.000.000

3.000.000

13.500.000

5.000

2.700

24.4.1974

867/14.5.74

8.750.000

8.750.000

22.250.000

5.000

4.450

26.7.1975

3190/24.10.77

6.930.000

6.930.000

29.180.000

5.000

5.836

27.6.1978

2755/12.9.78

1.805.000

1.805.000

30.985.000

5.000

6.197

29.5.1981

2769/23.6.81

69.015.000

69.015.000

100.000.000

5.000

20.000

∆.Σ. /1.6.1983

2493/30.8.83

48.000.000

148.000.000

5.000

29.600

30.6.1983

2493/30.8.83

41.625.000

24.10.1983

3143/16.12.83

6.000.000

29.6.1984

2883/2.10.84

7.2.1987

2933/21.12.87

33.925.000

30.6.1989

300/9.2.90

34.285.000

17.5.1990

3007/12.7.90

6.165.000

17.5.1990

3007/12.7.90

17.5.1990

3008/12.7.90

48.000.000
41.625.000

189.625.000

5.000

37.925

195.625.000

5.000

39.125

195.625.000

5.000

39.125

33.925.000

229.550.000

5.000

45.910

34.285.000

263.835.000

5.000

52.767

270.000.000

5.000

54.000

270.000.000

160

1.687.500

337.500.800

160

2.109.380

337.500.800

160

2.109.380

194.063.800

531.564.600

210

2.531.260

202.500.800

734.065.400

290

2.531.260

6.000.000

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΠΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

6.165.000

ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ 5.000 ∆ΡΧ ΣΕ 160 ∆ΡΧ
67.500.800

1.700

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

30.6.1994
& 18.7.1994

6037/27.10.94

30.6.1994
& 18.7.1994

6037/27.10.94

194.063.800

30.6.1998

7016/1.9.98

202.500.800

30.6.1998

7016/1.9.98

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ
ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

734.065.400

290

2.531.260

5.11.1999 &
21.03.2000

2461/3.4.2000

ΜEΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ 290 ∆ΡΧ ΣΕ 145 ∆ΡΧ

734.065.400

145

5.062.520

5.11.1999 &
21.03.2000

2461/3.4.2000

367.032.700

1.101.098.100

145

7.593.780

5.11.1999 &
21.03.2000

5996/30.6.2000

734.065.400

1.000

734.065.400

1.835.163.500

145

12.656.300

5.11.1999 &
21.03.2000

5996/30.6.2000

6.336.500

1.000

6.336.500

1.841.500.000

145

12.700.000

5.404.255,32 €

0,43 €

12.700.000

5.715.000,00 €

0,45 €

12.700.000

5.404.255,32 €

0,43 €

12.700.000

5.715.000,00 €

0,45 €

12.700.000

28.6.2002

8180/1.8.2002

28.06.2002

8180/1.8.2002

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΑΠΟ 160 ∆ΡΧ ΣΕ 210 ∆ΡΧ

367.032.700

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Μ.Κ. ΣΕ EURO
310.744,68 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΕ EURO
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ EURO
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5.2.

Είδος Μετοχών και εξέλιξη Μετοχικής Σύνθεσης Τριετίας

Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυµες έτσι η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας προκύπτει από τους µετόχους που παραβρίσκονται και
παίρνουν µέρος είτε οι ίδιοι είτε οι αντιπρόσωποί τους στις Γενικές Συνελεύσεις της τελευταίας 3ετίας, και είχαν δικαίωµα ψήφου την
30/6/2006.Παρακάτω εµφανίζεται η ιστορική εξέλιξη της µετοχικής σύνθεσης της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία όπως αυτή
παρουσιάστηκε στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας ή µας γνωστοποιήθηκε µε ανακοινώσεις στο Χ.Α.Α .

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2004-2006
30/6/2004

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

30/6/2005

30/6/2006

Αριθµός
µετοχών

%

Αριθµός
µετοχών

%

Αριθµός
µετοχών

%

7.724.190

60,82%

7.726.780

60,84%

7.726.780

60,84%

Αννούς συζ. Λιµπαρέτ Τζιρακιάν

289.000

2,28%

307.240

2,42%

307.240

2,42%

Μάιντα Τζιρακιάν

302.230

2,38%

304.130

2,39%

304.130

2,39%

Aριστακές Τζιρακιάν

234.900

1,85%

234.900

1,85%

234.900

1,85%

1.275.130

10,04%

1.275.130

10,04%

1.269.080

9,99%

EUROPA PROFIL ALUΜΙΝΙΟΝ Α.Β.Ε.

240.980

1,90%

366.790

2,89%

366.790

2,89%

DURAXOL A.B.E.E

206.200

1,62%

206.200

1,62%

206.200

1,62%

2.427.370

19,11%

2.278.830

17,95%

2.284.880

18,00%

12.700.000

100%

12.700.000

100%

12.700.000

100%

Λιµπαρέτ Τζιρακιάν

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε

Λοιποί µικροµέτοχοι µε ποσοστό <
από 3%
ΣΥΝΟΛΟ Μ.Κ.

Σηµειώνεται ότι κατά την 30.06.2006 τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας κατείχαν συνολικά 7.961.680 µετοχές, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν 62,69 % του µετοχικού κεφαλαίου.
Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται αναλυτικά οι µέτοχοι – µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας:

Μέτοχος

Ιδιότητα

Λιµπαρέτ Τζιρακιάν

Πρόεδρος & Εντεταλµένος Σύµβουλος

Aριστακές Τζιρακιάν

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

Σύνολο

5.3.

Αριθµός Μετοχών

% Συµµετοχής

7.726.780

60,84%

234.900

1,85%

7.961.680

62,69%

Εξέλιξη Χρηµατιστηριακής τιµής της Μετοχής

Στον πίνακα και το γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής την τελευταία συνεδρίαση κάθε µήνα, η τιµή
κλεισίµατος του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κάθε µήνα καθώς και η πορεία της τιµής της µετοχής σε σχέση µε τον γενικό
δείκτη για την χρονική περίοδο από 1.1.2006 έως 31.03.2007.
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(1)

ΤΙΜΗ (1)
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΙΜΕΣ (1) ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ

Ιανουάριος 2006

1,43

251.037

3.977,84

Φεβρουάριος 2006

1,26

187.799

4.202,85

Μάρτιος 2006

1,15

89.412

4.122,34

Απρίλιος 2006

1,09

74.143

4.139,96

Μάϊος 2006

1,13

104.090

3.753,21

Ιούνιος 2006

1,12

79.494

3.693,75

Ιούλιος 2006

1,04

30.668

3.747,98

Αύγουστος 2006

1,04

59.918

3.868,62

Σεπτέµβριος 2006

1,08

63.084

3.931,05

Οκτώβριος 2006

1,15

135.324

4.128,60

Νοέµβριος 2006

1,16

265.797

4.220,50

∆εκέµβριος 2006

1,21

98.556

4.394,13

Ιανουάριος 2007

1,15

171.127

4.710,24

Φεβρουάριος 2007

1,15

308.124

4.503,96

Μάρτιος 2007

1,15

99.810

4.643,14

Ως τιµές κλεισίµατος αναφέρονται οι τιµές της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα.

4.710,24
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1.000,00
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ Χ.Α.

ΜΗΝΑΣ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
6.1.

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας είναι πενταµελές αποτελούµενο βάσει του Νόµου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης από τρία (3)
εκτελεστικά και δύο (2) ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη και συγκεκριµένα απαρτίζεται από τους:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.

Λυµπαρέτ Τζιρακιάν του Τακβώρ, Πρόεδρος ∆.Σ. και Εντεταλµένος Σύµβουλος.

2.

Αριστακές Τζιρακιάν του Λιµπαρέτ, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

3.

Αντώνιος Ντάνος του Σωτηρίου, Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
4.

Σπήλιος Σπανός του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.

5.

Χρίστος Παπαγεωργίου του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.

Η θητεία του παραπάνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 30.06.2007,σύµφωνα µε το από 28.06.2002 πρακτικό
συγκρότησης σε σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 10379/10.10.2002).
Την Εταιρία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος κ.Λιµπάρετ Τακβώρ Τζιρακιάν και η κ. Μάιντα Τζιρακιάν, οι οποίοι είτε
από κοινού είτε ξεχωριστά ο καθένας και µε µόνη την υπογραφή τους δεσµεύουν την Εταιρία σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό.
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6.2.

Οργανόγραµµα Εταιρείας
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6.3.

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Ο Όµιλος συµµορφώνεται πλήρως µε τις ισχύουσες διατάξεις της εταιρικής και χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας και των διατάξεων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Στα πλαίσια της συµµόρφωσης µε τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ο Όµιλος έχει συντάξει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, ο
οποίος συντάχθηκε σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της Εταιρικής και Χρηµατιστηριακής Νοµοθεσίας και στον οποίον περιλαµβάνονται
µεταξύ άλλων τα εξής θέµατα:
•

Οργανωτική ∆οµή της Εταιρίας

•

Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των ∆ιευθύνσεων και Υπηρεσιών της Εταιρίας καθώς και της ∆ιοίκησης,

•

Οι αρµοδιότητες των εκτελεστικών και µη µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

•

Οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των ∆ιευθυντικών Στελεχών

•

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Εταιρίας

•

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

•

Οι διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των ∆ιευθυντικών Στελεχών και
άλλων προσώπων που σχετίζονται µε την Εταιρία, οι διαδικασίες δηµόσιας γνωστοποίησης των συναλλαγών των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τρίτων προσώπων,

•

Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών

Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας τέθηκε σε ισχύ µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 19-1-2003 και η τήρησή του
παρακολουθείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.

∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η εταιρεία διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο ασκεί τις αρµοδιότητές του και προασπίζει τα εταιρικά συµφέροντα σε
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Εταιρικής Νοµοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρίας.
Σε εκτέλεση του Ν.3016/2002 έχουν οριστεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, δύο (2) µέλη ως µη εκτελεστικά και τρία
(3) ως εκτελεστικά.
Τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασχολούνται µε τα τρέχοντα θέµατα διοίκησης και γενικής διεύθυνσης της λειτουργίας της
Εταιρίας, όπως αυτά εξειδικεύονται στις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ τα µη εκτελεστικά είναι επιφορτισµένα µε την
εντός του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εποπτεία του συνόλου των εταιρικών θεµάτων που υπάγονται στην δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και
να βελτιώνει τις λειτουργίες του Οµίλου. Προσφέρει µια συστηµατική προσέγγιση για την αποτίµηση και την βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διακυβέρνησης του Οµίλου.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει την πιστή εφαρµογή της νοµοθεσίας, την τήρηση του Καταστατικού της Εταιρίας και του συνόλου
των πολιτικών και διαδικασιών του Οµίλου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διόρισε ως εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρίας τον κ. Αναγνώστου Παναγιώτη.
Ειδικότερα η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη για τα εξής:
•

Την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς λειτουργίας της Εταιρίας, τις διαδικασίες, την ισχύουσα νοµοθεσία και
τις ρυθµιστικές διατάξεις

•

Την εξακρίβωση περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων ανάµεσα στα ιδιωτικά συµφέροντα των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας και των συµφερόντων της.

•

Την διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πληρότητας των οικονοµικών και λειτουργικών πληροφοριών που παράγονται και των
µέσων που χρησιµοποιούνται.

•

Την υποβολή εκθέσεων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή τουλάχιστον µία φορά ανά τρίµηνο.

•

Την παρακολούθηση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων.

•

Την συνεργασία, µετά από έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις Εποπτικές Αρχές και την διευκόλυνση τους στο έργο
ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.
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Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άµεσης και ισότιµης ενηµέρωσης των µετόχων της και εξυπηρέτησής τους σχετικά
µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους.
Ειδικότερα οφείλει να µεριµνά για την ενηµέρωση των µετόχων σχετικά µε τα ακόλουθα:
•

∆ιανοµή µερισµάτων, εγγραφής, παραιτήσεως και µετατροπής, χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων ή µεταβολές
στα αρχικά χρονικά περιθώρια

•

Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις και τις σχετικές αποφάσεις.

•

∆ιαθεσιµότητα του Ετήσιου ∆ελτίου και των Οικονοµικών Καταστάσεων κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.

•

Τήρηση και ενηµέρωση του Μετοχολογίου της Εταιρίας εφόσον είναι ονοµαστικές οι µετοχές

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων
Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
και το Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Ειδικότερα είναι αρµόδια για τα ακόλουθα:
•

Την συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όπως αυτές προβλέπονται από τα άρθρα της απόφασης
5/204/14-11-2000 όπως αυτά ισχύουν

•

6.4.

Την επικοινωνία της Εταιρίας µε τις αρµόδιες αρχές

Υπόχρεα Πρόσωπα

Η Εταιρία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί χειραγώγισης της Αγοράς και πρόσβαση σε προνοµιακή
πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση 2/347/12.07.2005 και τον Ν.3340/2005.
Συγκεκριµένα τα υπόχρεα πρόσωπα είναι :
•

Τζιρακιάν Λιµπαρέτ - Μέλος ∆.Σ./Πρόεδρος

•

Τζιρακιάν Αριστακές - Μέλος ∆.Σ./Αντιπρόεδρος

•

Ντάνος Αντώνιος - Eκτελεστικό µέλος ∆.Σ. & Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•

Σπανός Σπήλιος - Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.

•

Παπαγεωργίου Χρίστος - Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.

•

Νασούλας Στέφανος - Προϊστάµενος Λογιστηρίου

•

Αναγνώστου Παναγιώτης - Εσωτερικός Ελεγκτής

•

Γιαννακουλοπούλου - ∆άρα Ελευθερία - Ορκωτή Ελεγκτής

•

Γιαννακουλόπουλος Βασίλειος - Ορκωτός Ελεγκτής

•

Κουτροµάνης Γεώργιος - Ορκωτός Ελεγκτής

•

Ζαβαλάρη Σοφία - Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων

•

Μάϊντα Τζιρακιάν - ∆ιεύθυνση Γραφείων Ν.Ιωνίας

•

Ο Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρίας εφόσον συνδέεται µε σχέση έµµισθης εντολής

•

Κάθε µέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής πάνω από 10%

•

Κάθε συνδεδεµένη εταιρία εφόσον δεν αποτελεί θεσµικό επενδυτή

•

Τα συγγενή πρόσωπα όλων των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντών
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ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
7.1.

Πίνακες & Χρονοδιάγραµµα Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η Εταιρία κατά την χρήση 2002 ολοκλήρωσε το επενδυτικό της πρόγραµµα ύψους 15.000.000,00 € περίπου, που αφορούσε την αγορά
οικοπέδου, τον εκσυγχρονισµό του µηχανολογικού της εξοπλισµού, την ανανέωση του δικτύου διανοµής της και την ανεύρεση και ανέγερση
αποθηκευτικών χώρων για την ορθολογικότερη ενδυνάµωση της παραγωγικής της δραστηριότητας.

7.2.

Συµµετοχές Εταιρίας

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συµµετοχές της Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ε∆ΡΑ

AΛΜΕ Α.Β.Ε.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

81,72 %

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

12,30 %

EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε
7.3.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή Συµµετοχής σε ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε και µέθοδος ενοποίησης

Η Εταιρία προέβη στην απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού συµµετοχής (ήτοι 249.900 µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €) της εταιρείας
ΑΛΜΕ Α.B.Ε.E τον Οκτώβριο του 1999.Η συµµετοχή της Εταιρείας ανερχόταν σε ποσοστό 51,01 % και προήλθε όταν η εταιρεία, µέσω της
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, απέκτησε το ως άνω ποσοστό καταβάλλοντας ποσό 1.438.162,58 €.
Την 15η Μαΐου 2004 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ως άνω θυγατρικής Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της
κεφαλαίου κατά 1.435.407,00 € µε καταβολή µετρητών και έκδοση 489.900 κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστη 2,93 €.Η
εταιρία αποφάσισε να καλύψει εν συνόλω την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της αυξάνοντας το ποσοστό συµµετοχής
της σε 75,50 % ,ήτοι 739.800 κοινές ανώνυµες µετοχές επί συνόλω 979.800, ονοµαστικής αξίας 2,93 €.Η ως άνω αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ολοκληρώθηκε την 28η Ιουνίου 2004 και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.1372/07-06-2004 απόφαση της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής - ∆/ νση Εµπορίου (Φ.Ε.Κ. απόφασης τροποποίησης καταστατικού 6285/17-06-2004) και
(Φ.Ε.Κ. πιστοποίησης αύξησης Μ.Κ.11763/22-09-2004).Την 29η Αυγούστου 2005 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ως άνω
θυγατρικής Εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.435.407,00 € µε καταβολή µετρητών και έκδοση 489.900
κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστη 2,93 €.Έτσι το µετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε σε 4.306.221 €, ήτοι 1.469.700 κοινές
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €.
Η ως άνω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.3804/16.11.2005 απόφαση της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής - ∆/ νση Εµπορίου (Φ.Ε.Κ. απόφασης τροποποίησης καταστατικού 12154/24.11.2005) και (Φ.Ε.Κ.
πιστοποίησης αύξησης Μ.Κ.12164/24.11.2005). Η εταιρία κάλυψε ποσοστό της νέας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αυξάνοντας το
ποσοστό συµµετοχής της σε 81,72% ήτοι 1.201.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 €.
Η ως άνω θυγατρική εταιρεία περιλαµβάνεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Ο Όµιλος δηµοσίευσε τα πρώτα του ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία για την χρήση 1999.

ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.E
Η Εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.E.» ιδρύθηκε το 1991.
Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 24180/03/B/41/96, η δε διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50)
έτη έως το 2041.
Έδρα της έχει την Λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο Αττικής .
Αντικείµενο εργασίων της σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η κατασκευή και εµπορία παραδοσιακών κυγκλιδωµάτων, η
εκτέλεση πάση φύσεως οικοδοµικών εργασιών η κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, η συµµετοχή µε οιονδήποτε
τρόπο και µορφή σε άλλες εταιρικές επιχειρήσεις των ιδίων σκοπών τοις αυτοίς ή παρεµφερείς, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και
η άσκηση εν γένει κάθε είδους εργασίας που είναι συναφή ή παρεµφερείς ως προς αυτούς της Εταιρίας.
Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται κατά την 31/12/2006 σε 4.306.221,00 € ολοσχερώς καταβληµένο , διαιρούµενο 1.469.700 κοινές
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 € η κάθε µία.
Στο µετοχικό της κεφάλαιο το ποσοστό της Εταιρείας ανέρχεται σε 81,72 %.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας όπως εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση την 25/06/2004 και συγκροτήθηκε σε σώµα µε το
πρακτικό ∆.Σ της 25/06/2004 είναι πενταµελές και η θητεία του λήγει την 30.06.2009.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι:
Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006
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Λιµπαρέτ Τζιρακιάν , Πρόεδρος και εντεταλµένος ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Λογαρίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ .
Βλάχος Ιωάννης ,Μέλος ∆.Σ.
Ντάνος Αντώνιος ,Μέλος ∆.Σ.
Νασούλας Στέφανος ,Μέλος ∆.Σ.
Την εταιρία δεσµεύουν µε την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυµία οι κ.κ. Τζιρακιάν Λιµπαρέτ και Ντάνος Αντώνιος από κοινού
και χωριστά.Η εταιρεία κατά την χρήση 2006 απασχόλησε κατά µέσον όρο είκοσι πέντε (25) άτοµα.
Η εταιρία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την µητρική εταιρεία από το 1999 και η µέθοδος που ακολουθείται είναι της
ολικής ενοποίησης. Τα κυριότερα Οικονοµικά στοιχεία της «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ –
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» βάσει του Ισολογισµού της 31/12/2006 που δηµοσιεύτηκε µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Πληροφόρησης είναι τα εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

:2.328.264

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

:5.145.867

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

:3.895.655

ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

:

56.456

7.4.
Άλλες Συµµετοχές
EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε
Η Εταιρεία µε την επωνυµία «EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε» ιδρύθηκε το 1974.Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων
Εταιρειών µε αριθµό 9617/11/Β/86/22, η δε διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη έως το 2024
Έδρα της έχει το 56ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας
Αντικείµενο εργασιών της σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
•

Η οργάνωση και λειτουργία βιοµηχανικής µονάδος καθέτου παραγωγής προϊόντων εξ αλουµινίου και ιδία σωλήνων πάσης µορφής

•

Η έρευνα επί προϊόντων αλουµινίου και η µελέτη και εξέλιξη µεθόδων εκµετάλλευσης των εξ αλουµινίου προϊόντων, ως και πάσης

και µορφοποιηµένων επιφανειών.
ετέρας παραπλήσιας πρώτης ύλης.
•

Η ανάληψη αντιπροσωπειών & η εκπροσώπηση ηµεδαπών και αλλοδαπών οίκων επί προϊόντων αλουµινίου, ως και η
εκµετάλλευση πάσης συναφούς ευρεσιτεχνίας.

•

Η αγορά προς µεταπώληση επί κέρδους κατόπιν κατεργασίας ή αυτούσιων προϊόντων από αλουµίνίο µη αποκλειόµενης και της
ασκήσεως και εισαγωγικού εµπορίου.

•

Η αγορά ή προµήθεια πάσης αναγκαίας πρώτης ύλης αλουµινίου για την παραγωγή νέων ειδών µε την ανάθεση έργου σε τρίτους.

•

Η εκµετάλλευση και εµπορία υποπροϊόντων της ιδίας αυτής παραγωγής είτε τρίτων.

•

Η συµµετοχή σε οµοειδείς επιχειρήσεις ή σχετιζόµενες µε την εµπορία και εκµετάλλευση του αλουµινίου και παντός προϊόντος εκ
αυτού.

•

H Εταιρία δύναται να εγκαταστήσει και ίδιον µηχανογραφικόν τµήµα προκειµένου να εξυπηρετήσει τας ιδίας αυτής ανάγκας, ως
και να αναλαµβάνει επ’ αµοιβής την διεκπεραίωσιν δια λογαριασµόν τρίτων µηχανογραφικών εργασιών εν τη ευρεία έννοια του
όρου.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας την 31/12/2006 ανέρχονται σε 47.502.342,83 € και το µετοχικό της κεφάλαιο σε
6.103.800,00 € ολοσχερώς καταβληµένο ,διαιρούµενο σε 305.190 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 20,00 € η κάθε µία.
Η λογιστική αξία της µετοχής σύµφωνα µε τον ισολογισµό της 31/12/2006 ανέρχεται σε 155,65 €.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
όπως εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση την 28.6.2002 και συγκροτήθηκε σε σώµα µε το πρακτικό ∆.Σ της 28/06/2002 είναι πενταµελές
και η θητεία του λήγει την 28.06.2007.Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους κάτωθι:
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λιµπαρέτ Τζιρακιάν , Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Κρικόρ Τζιρακιάν,Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Μάιντα Τζιρακιάν , Μέλος ∆.Σ.
Αντώνιος Ντάνος, Μέλος ∆.Σ.
Αννούς Τζιρακιάν, Μέλος ∆.Σ.
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8.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3041/2005

Ανακοινώσεις που αφορούν την Εταιρία και τις µετοχές της οι οποίες δηµοσιεύτηκαν κατά την διάρκεια της Οικονοµικής
χρήσης 2006 κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας και είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.
www.ttzi
zirrak
akiian.
an.com
com)) ή
στο site του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr).
Εταιρικές Ανακοινώσεις
Ηµεροµηνία

Θέµα

Περίληψη Ανακοίνωσης

1/2/2006

Σχολιασµός ορθής επανυποβολής

H Eταιρία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E."
γνωστοποιεί ότι θα επαναδηµοσιεύσει τα στοιχεία και τις
πληροφορίες της περιόδου 01/01/2006-31/03/2005 στην
εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ"την 03/02/2006.(Η αρχική δηµοσίευση
έγινε στην εφηµερίδα «ΚΕΡ∆ΟΣ" την 30/06/2005).
Κατά την ορθή επανάληψη των στοιχείων και πληροφοριών και
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 31/3/2005 έγιναν
οι κάτωθι τροποποιήσεις και διορθώσεις :
1.Mεταβλήθηκε το σύνολο του Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
της Εταιρείας της περιόδου 31/3/2005 από € 24.291.739 σε €
22.714.615,
2.∆ιορθώθηκε το ποσό του κονδυλίου της Εταιρείας
«Αποθεµατικά»της περιόδου 31/3/2005 από € 24.660.849 σε €
23.057.081, καθώς και το ποσό του κονδυλίου «Αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις" από € 3.232.201 σε € 3.258.844,
3.Μεταβλήθηκε το σύνολο του Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
του Οµίλου της περιόδου 31/3/2005 από € 23.648.109 σε €
22.127.506,
4.∆ιορθώθηκε το ποσό του κονδυλίου του Οµίλου «Χρεώστες &
άλλοι λογ/σµοί" της περιόδου 31/3/2005 από € 20.183.069 σε €
20.171.905, καθώς και το ποσό του κονδυλίου «Αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις" από € 3.232.201 σε € 3.258.844,
5.Μεταβλήθηκε το σύνολο της Καθαρής Θέσης του Οµίλου της
περιόδου 31/3/2005 από € 29.202.352 σε € 27.643.948,
6.Στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης µεταβλήθηκαν τα
σύνολα της Καθαρής Θέσης Εταιρείας περιόδου 31/3/2004 και
31/3/2005 από € 17.060.107 σε € 16.689.965 και από €
30.375.849 σε € 28.772.081 αντίστοιχα,
7.Επίσης, στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
µεταβλήθηκαν τα σύνολα της Καθαρής Θέσης Οµίλου περιόδου
31/3/2004 και 31/3/2005 από € 10.231.364 σε € 8.694.677 και
από € 28.958.845 σε € 27.389.331 αντίστοιχα,
8.Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων διορθώθηκαν τα Μικτά Κέρδη
της Μητρικής των περιόδων 31/3/2004 και 2005 από € 2.057.869
σε € 1.904.011 και από € 1.008.597 σε € 845.864 αντιστοίχως,
καθώς και τα Μικτά Κέρδη του Οµίλου των ίδιων περιόδων από €
2.310.292 σε € 2.156.434 και από € 945.116 σε € 1.008.773,
9.Επίσης, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων διορθώθηκαν τα
Καθαρά Κέρδη µετά φόρων της Μητρικής των περιόδων
31/3/2004 και 2005 από € 1.192.764 σε € 822.621 και από €
165.322 σε € 138.680 αντιστοίχως, καθώς και τα Καθαρά Κέρδη
µετά φόρων του Οµίλου των ίδιων περιόδων από € 1.182.502 σε
€ 812.359 και από € 96.151 σε € 114.866 (ως εκ τούτου
µεταβλήθηκαν και τα ∆ικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας και
της Μειοψηφίας).

Οικονοµικών Καταστάσεων Α΄ Τριµήνου
2005 και Α’ Εξαµήνου 2005.

H Eταιρία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E."
γνωστοποιεί ότι θα επαναδηµοσιεύσει τα στοιχεία και τις
πληροφορίες της περιόδου 01/01/2006-30/06/2005 στην
εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ"την 03/02/2006.(Η αρχική δηµοσίευση
έγινε στην εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ την 30/09/2005)
Κατά την ορθή επανάληψη των στοιχείων και πληροφοριών και
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30/6/2005 έγιναν
οι κάτωθι τροποποιήσεις και διορθώσεις :
1.Στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης µεταβλήθηκαν τα
σύνολα της Καθαρής Θέσης Οµίλου περιόδου 30/6/2004 από €
10.019.564 σε € 10.785.234,
2.Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων διορθώθηκαν τα Μικτά Κέρδη
του Οµίλου της περιόδου 30/6/2004 από € 5.251.880 σε €
5.237.214, καθώς επίσης, διορθώθηκαν τα Καθαρά Κέρδη µετά
φόρων του Οµίλου της ίδιας περιόδου από € 2.404.303 σε €
2.375.724 (ως εκ τούτου µεταβλήθηκαν και τα ∆ικαιώµατα των
Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006
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7/2/2006

Σχολιασµός ορθής επανυποβολής
Οικονοµικών Καταστάσεων Γ΄ Τριµήνου
2005.

µετόχων της Εταιρείας και της Μειοψηφίας).
3.Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 -30/6/2004
της Μητρικής το Μικτό Κέρδος µεταβλήθηκε από € 2.532.356 σε €
2.686.214, ενώ για την περίοδο 1/4 - 30/6/2005 µεταβλήθηκε από
€ 107.192 σε € 269.925,
4.Επίσης, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 30/6/2004 της Μητρικής τα Καθαρά Κέρδη µετά φόρων
µεταβλήθηκαν από € 1.097.468 σε € 1.467.611, ενώ οι Καθαρές
Ζηµιές µετά φόρων για την περίοδο 1/4 - 30/6/2005
µεταβλήθηκαν από € -455.815 σε €-429.173,
5.Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 - 30/6/2004
του Οµίλου το Μικτό Κέρδος µεταβλήθηκε από € 3.218.462 σε €
3.080.780, ενώ για την περίοδο 1/4 - 30/6/2005 µεταβλήθηκε από
€ 329.807 σε € 487.331 (ως εκ τούτου µεταβλήθηκαν και τα
∆ικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας και της Μειοψηφίας).
6.Επίσης, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 30/6/2004 του Οµίλου τα Καθαρά Κέρδη µετά φόρων
µεταβλήθηκαν από € 1.221.801 σε € 1.563.365, ενώ οι Καθαρές
Ζηµιές µετά φόρων για την περίοδο 1/4 - 30/6/2005
µεταβλήθηκαν από €-553.033 σε €-405.495 (ως εκ τούτου
µεταβλήθηκαν και τα ∆ικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας και
της Μειοψηφίας).
Λόγω της ορθής επανάληψης των στοιχείων και πληροφοριών των
ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της 30/06/2005 έγιναν οι
κάτωθι τροποποιήσεις και διορθώσεις και στις ενδιάµεσες
Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2005:
1.Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 01/07/200430/09/2004 του Οµίλου µεταβλήθηκαν τα Μικτά Κέρδη από
2.024.686 € σε 2.079.352 €, οι φόροι από 420.001 € σε 391.422 €
καθώς επίσης διορθώθηκαν τα Καθαρά Κέρδη µετά φόρων του
Οµίλου της ίδιας περιόδου από 1.008.940 € σε 1.037.519 (ως εκ
τούτου µεταβλήθηκαν και τα ∆ικαιώµατα Μετόχων της Εταιρίας
και της µειοψηφίας).
2.Στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου από 01/0730/09/2005 του Οµίλου µεταβλήθηκαν οι Ζηµίες προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
από -283.219 € σε -183.218 € και
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3.στις δηµοσιευθείσες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της
30/09/2005 και συγκεκριµένα στην περίοδο 01/01-30/09/2004
στα κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους του Οµίλου το ορθό
είναι 3.362.359 € αντί 3.363.359 €.
Κατά την ορθή επανάληψη των στοιχείων και πληροφοριών και
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 31/3/2005 έγιναν
οι κάτωθι τροποποιήσεις και διορθώσεις :
1.µεταβλήθηκε το σύνολο του Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
της Εταιρείας της περιόδου 31/3/2005 από € 24.291.739 σε €
22.714.615, λόγω διαγραφής εγγραφής αντιλογισµού της
Πρόβλεψης Υποτίµησης της θυγατρικής του Οµίλου ποσού €
1.577.124, η οποία εκ παραδροµής δεν είχε διαγραφεί.
2.διορθώθηκε το ποσό του κονδυλίου «Αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις» της Εταιρείας από € 3.232.201 σε €
3.258.844, διότι εκ παραδροµής δεν είχε γίνει η πρόβλεψη φόρου
ποσού € 26.643 της περιόδου και ως εκ τούτου µεταβλήθηκε και
το ποσό του κονδυλίου της Εταιρείας «Αποθεµατικά» της
περιόδου 31/3/2005 από € 24.660.849 σε € 23.057.081, λόγω της
διορθώσεως της περιπτώσεως Νο 1 και επιπλέον της µεταβολής
στην παραπάνω περίπτωση της ίδιας παραγράφου.
3.µεταβλήθηκε το σύνολο του Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
του Οµίλου της περιόδου 31/3/2005 από € 23.648.109 σε €
22.127.506, διότι α) εκ παραδροµής δεν είχε γίνει η εγγραφή
διαγραφής αποσβέσεων άϋλων και µη περιουσιακών στοιχείων
στην θυγατρική του Οµίλου ποσού € 45.358 ,β) λόγω της
διορθώσεως της περιπτώσεως Νο 1 και γ) µεταφέρθηκε ποσό €
11.163 από τον λογ/σµό «Χρεώστες & άλλοι λογ/σµοί» στον
λογ/σµό «Μακρ/σµες Απαιτήσεις».
4.διορθώθηκε το ποσό του κονδυλίου του Οµίλου
«Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις» από € 3.232.201 σε €
3.258.844, λόγω της πρόβλεψης φόρου της περιόδου που δεν είχε
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γίνει στην Μητρική εταιρεία ποσού € 26.643.
5.λόγω των ως άνω περιπτώσεων (1-4), µεταβλήθηκε το σύνολο
της Καθαρής Θέσης του Οµίλου της περιόδου 31/3/2005 από €
29.202.352 σε € 27.643.948.
6.στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης µεταβλήθηκε το
σύνολο της Καθαρής Θέσης Εταιρείας της περιόδου 31/3/2004
από € 17.060.107 σε € 16.689.965, λόγω της πρόσθετης
εγγραφής φόρου της Μητρικής εταιρείας ποσού € 370.142 που
δεν είχε γίνει, ενώ για την περιόδου 31/3/2005 µεταβλήθηκε το
σύνολο της Καθαρής Θέσης Εταιρείας από € 30.375.849 σε €
28.772.081, λόγω της περιπτώσεως Νο 2.
7.επίσης, στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
µεταβλήθηκαν τα σύνολα της Καθαρής Θέσης Οµίλου περιόδου
31/3/2004 και 31/3/2005 από € 10.231.364 σε € 8.694.677, λόγω
α) της διαγραφής της εγγραφής αντιλογισµού της Πρόβλεψης
υποτίµησης της θυγατρικής του Οµίλου ποσού € 1.425.815, β) της
πρόσθετης εγγραφής των δικαιωµάτων µειοψηφίας ποσού €
33.134, γ) της µείωσης των κερδών της περιόδου κατά € 219.427
και δ) της διαγραφής ποσού των διαφορών φορολογικού ελέγχου
€ 1.836.
8.στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης µεταβλήθηκαν τα
σύνολα της Καθαρής Θέσης Οµίλου περιόδου 31/3/2005 και από €
28.958.845 σε € 27.389.331 αντίστοιχα, λόγω της µεταβολής που
επήλθε στο Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό της περιπτ.Νο 3 και της
εγγραφής της πρόβλεψης φόρου της περιόδου που δεν είχε γίνει
στην Μητρική εταιρεία καθώς, επίσης, και της µεταβολής που
επήλθε στα δικαιώµατα µειοψηφίας ποσού € 11.110 ως συνέπεια
των αλλάγων.
9.λόγω ορθής επανακατανοµής των αποσβέσεων στο κόστος
πωληθέντων, διορθώθηκαν, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, τα
Μικτά Κέρδη της Μητρικής των περιόδων 31/3/2004 και
31/3/2005 από € 2.057.869 σε € 1.904.011 και από € 1.008.597
σε € 845.864 αντιστοίχως, καθώς και τα Μικτά Κέρδη του Οµίλου
των ίδιων περιόδων από € 2.310.292 σε € 2.156.434 και από €
945.116 σε € 1.008.773.
10.επίσης, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, λόγω της πρόβλεψης
των φόρων που έγινε ποσών € 370.143 και € 26.642,
διορθώθηκαν τα Καθαρά Κέρδη µετά φόρων της Μητρικής των
περιόδων 31/3/2004 και 2005 από € 1.192.764 σε € 822.621 και
από € 165.322 σε € 138.680 αντιστοίχως, καθώς και τα Καθαρά
Κέρδη µετά φόρων του Οµίλου της περιόδου που έληξε την
31/3/2004 από € 1.182.502 σε € 812.359.
11.στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, λόγω της πρόσθετης
εγγραφής διαγραφής αποσβέσεων άϋλων και µη περιουσιακών
στοιχείων στην θυγατρική του Οµίλου ποσού € 45.358 και της
εγγραφής της πρόβλεψης φόρου της περιόδου που δεν είχε γίνει
στην Μητρική εταιρεία ποσού € 26.643, διορθώθηκαν τα Καθαρά
Κέρδη µετά φόρων του Οµίλου την 31/3/05 από € 96.151 σε €
114.866 (ως εκ τούτου µεταβλήθηκαν και τα ∆ικαιώµατα των
µετόχων της Εταιρείας και της Μειοψηφίας).
12.
από τις προαναφερθείσες ορθές κατανοµές των
αποσβέσεων στα κέντρα κόστους των εταιρειών του Οµίλου,
διορθώθηκαν και τα κονδύλια της Κατάστασης των Ταµιακών
Ροών της περιόδου 31/3/2005 α) «Καθαρά Κέρδη χρήσεως πριν τη
φορολογία» από € 72.599 σε € 141.509 και β) «αποσβέσεις
παγίων» € 33.652 σε € 198.905. Επίσης, διορθώθηκαν και τα
«Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών κατά την 1η Ιανουαρίου» και
«Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών κατά την 31η Μαρτίου» από €
775.687 σε € 3.574.823 και από € 561.044 σε € 3.480.756
αντίστοιχα, λόγω του ότι το κονδύλι «Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές
υποχρεώσεις» της θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου
περιλαµβανόταν εκ παραδροµής, κατά την αρχική δηµοσίευση,
στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιποί λογαριασµοί». Το ίδιο ισχύει
και για την περίοδο 31/3/2004.
Με βάση τα ανωτέρω αναφερόµενα η Εταιρεία προς διευκόλυνση
και ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού προχώρησε κατά την
03/02/2006 σε γνωστοποίηση ότι υπήρξαν αναµορφώσεις των
Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε
την 31η Μαρτίου 2005, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
εταιρείας την ίδια ηµεροµηνία, αφού, την 31/1/2006, είχε εγκριθεί
από το ∆.Σ. της εταιρείας. Η εταιρεία έχει προβεί, δε, σε
επαναδηµοσίευση των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών των
Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006
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ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε
την 31/03/2005 στην οικονοµική εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» την
03/02/2006.
Κατά την ορθή επανάληψη των στοιχείων και πληροφοριών και
των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30/6/2005 έγιναν
οι κάτωθι τροποποιήσεις και διορθώσεις :
1.στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης µεταβλήθηκαν τα
σύνολα της Καθαρής Θέσης Οµίλου της περιόδου 30/6/2004 από €
10.019.564 σε € 10.785.234, λόγω της αλλαγής που επήλθε στα
Καθαρά Κέρδη µετά φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του
Οµίλου κατά ποσό € -28.579 (µη διενέργειας της εγγραφής της
πρόβλεψης φόρου της περιόδου που δεν είχε γίνει στην θυγατρική
εταιρεία), καθώς και της µεταβολής στο «Συµφέρον µειοψηφίας»
κατά ποσό € 794.249 µετά από διόρθωση λάθους κατά τον
υπολογισµό των δικαιωµάτων τρίτων στον Όµιλο .
2.στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων διορθώθηκαν τα Μικτά Κέρδη
του Οµίλου της περιόδου 30/6/2004 από € 5.251.880 σε €
5.237.214, λόγω εκ παραδροµής λανθασµένου επιµερισµού
αποσβέσεων στο Κόστος Πωληθέντων της θυγατρικής του
Οµίλου, καθώς επίσης, διορθώθηκαν τα Καθαρά Κέρδη µετά
φόρων του Οµίλου της ίδιας περιόδου από € 2.404.303 σε €
2.375.724 λόγω µη διενέργειας, εκ παραδροµής, της εγγραφής της
πρόβλεψης φόρου της περιόδου που δεν είχε γίνει στην θυγατρική
εταιρεία ποσού € 28.579 (ως εκ τούτου µεταβλήθηκαν και τα
∆ικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας και της Μειοψηφίας).
3.Λόγω ορθής επανακατανοµής των αποσβέσεων στο κόστος
πωληθέντων του 1ου τριµήνου 2004 και 2005, στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 - 30/6/2004 της Μητρικής
διορθώθηκε το Μικτό Κέρδος από € 2.532.356 σε € 2.686.214,
ενώ για την περίοδο 1/4 - 30/6/2005 µεταβλήθηκε από € 107.192
σε € 269.925.
4.για το ίδιο ως άνω λόγο, καθώς και της µη ορθής κατανοµής των
αποσβέσεων στα κέντρα κόστους της θυγατρικής του Οµίλου,
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 - 30/6/2004
του Οµίλου, το Μικτό Κέρδος µεταβλήθηκε από € 3.218.462 σε €
3.080.780, ενώ για την περίοδο 1/4 - 30/6/2005 µεταβλήθηκε από
€ 329.807 σε € 487.331 (ως εκ τούτου µεταβλήθηκαν και τα
∆ικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας και της Μειοψηφίας).
5.επίσης, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 30/6/2004 της Μητρικής τα Καθαρά Κέρδη µετά φόρων
µεταβλήθηκαν από € 1.097.468 σε € 1.467.611, ενώ οι Καθαρές
Ζηµιές µετά φόρων για την περίοδο 1/4 - 30/6/2005
µεταβλήθηκαν από € -455.815 σε € -429.173, διότι εκ
παραδροµής δεν είχε γίνει η εγγραφή της πρόβλεψης φόρων
ποσών € 370.143 και € 26.642 στα 1α τρίµηνα των αντίστοιχων
περιόδων.
6.επίσης, στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/4 30/6/2004 του Οµίλου τα Καθαρά Κέρδη µετά φόρων
µεταβλήθηκαν από € 1.221.801 σε € 1.563.365, λόγω µη
διενέργειας, εκ παραδροµής, της εγγραφής της πρόβλεψης φόρου
της περιόδου που δεν είχε γίνει στο 1ο τρίµηνο του 2004 στον
Όµιλο, ενώ οι Καθαρές Ζηµιές µετά φόρων για την περίοδο 1/4 30/6/2005 µεταβλήθηκαν από € -553.033 σε € -405.495, διότι α)
εκ παραδροµής δεν είχε γίνει η εγγραφή της πρόβλεψης φόρου
στο 1ο τρίµηνο του 2005 στην Μητρική εταιρεία ποσού € 26.642
και β) λόγω µη ορθής κατανοµής των αποσβέσεων στα κέντρα
κόστους του 1ου τριµήνου του 2005 (ως εκ τούτου
µεταβλήθηκαν και τα ∆ικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας και
της Μειοψηφίας).
7.λόγω της µη ορθής κατανοµής των αποσβέσεων στα κέντρα
κόστους της Μητρικής εταιρείας, διορθώθηκαν και τα κονδύλια της
Κατάστασης των Ταµιακών Ροών του Οµίλου της περιόδου
30/6/2005 «αποσβέσεις παγίων» € 413.456 σε € 391.022 και
«αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων» από € 7.203 σε €
9.263. Επίσης, διορθώθηκαν και τα «Μετρητά και ισοδύναµα
µετρητών κατά την 1η Ιανουαρίου» και «Μετρητά και ισοδύναµα
µετρητών κατά την 30η Ιουνίου» από € 775.687 σε € 3.574.823
και από € 1.767.547 σε € 1.720.234 αντίστοιχα, λόγω του ότι το
κονδύλι «Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις» της
θυγατρικής εταιρείας του Οµίλου περιλαµβανόταν εκ παραδροµής,
κατά την αρχική δηµοσίευση, στο κονδύλι «Προµηθευτές και
λοιποί λογαριασµοί».
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Προαναγγελία Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων
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Με βάση τα ανωτέρω αναφερόµενα η Εταιρεία προς διευκόλυνση
και ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού προχώρησε κατά την
03/02/2006 σε γνωστοποίηση ότι υπήρξαν αναµορφώσεις των
Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε
την 30η Ιουνίου 2005, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
εταιρείας την ίδια ηµεροµηνία, αφού, την 31/1/2006, είχε εγκριθεί
από το ∆.Σ. της εταιρείας. Η εταιρεία έχει προβεί, δε, σε
επαναδηµοσίευση των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών των
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε
την 30/06/2005 στην οικονοµική εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» την
03/02/2006. Επιπροσθέτως, την 31/01/2006, έχει ληφθεί σχετική
έγγραφη βεβαίωση της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ελευθερία
Γιαννακουλοπούλου - ∆άρα.
Λόγω της ορθής επανάληψης των στοιχείων και πληροφοριών των
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30/6/2005 έγιναν οι
κάτωθι τροποποιήσεις και διορθώσεις και στις ενδιάµεσες
οικονοµικές καταστάσεις της 30/9/2005 :
1.λόγω µη ορθής κατανοµής των αποσβέσεων στα κέντρα
κόστους της θυγατρικής του Οµίλου, στην Κατάσταση
Αποτελεσµάτων της περιόδου 1/7 - 30/9/2004 του Οµίλου
µεταβλήθηκαν τα Μικτά Κέρδη από € 2.064.686 σε € 2.079.352
καθώς επίσης, διορθώθηκαν και τα Καθαρά Κέρδη µετά φόρων
του Οµίλου της ίδιας περιόδου από € 1.008.940 σε € 1.037.519
λόγω, εκ παραδροµής, µη διενέργειας της εγγραφής της
πρόβλεψης φόρου της περιόδου που δεν είχε γίνει στην θυγατρική
εταιρεία ποσού € 28.579 την 30/6/2004 (ως εκ τούτου
µεταβλήθηκαν και τα ∆ικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας και
της Μειοψηφίας),
2.λόγω της ορθής επανακατανοµής των αποσβέσεων στα κέντρα
κόστους του 1ου τριµήνου 2005 στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων
της περιόδου 1/7 - 30/9/2005 του Οµίλου µεταβλήθηκαν οι Ζηµιές
προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων από € -283.219 σε € -183.218,
3.στις δηµοσιευθείσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της
30/9/2005, στην περίοδο 1/1- 30/9/2004, στα κέρδη που
αναλογούν στους Μετόχους του Οµίλου το ορθό είναι €
3.362.359 αντί € 3.363.359.
Με βάση τα ανωτέρω αναφερόµενα η Εταιρεία προς διευκόλυνση
και ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού προχώρησε κατά την
03/02/2006 σε γνωστοποίηση ότι υπήρξαν αναµορφώσεις των
Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου που έληξε
την 30η Σεπτεµβρίου 2005, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
της εταιρείας την ίδια ηµεροµηνία, αφού, την 31/1/2006, είχε
εγκριθεί από το ∆.Σ. της εταιρείας.
Σύµφωνα µε το Π∆ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας
γνωστοποιούµε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για
∆ιεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγµατοποιηθεί
την 30η Ιουνίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 µ.µ. στην έδρα
της Εταιρίας στο 56ο.χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας στα
Οινόφυτα Βοιωτίας µε θέµατα ηµερησίας διάταξης:
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
της χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) έπειτα από ακρόαση
των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού
Ελεγκτή.
2.Υποβολή και έγκριση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων της χρήσης 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005) έπειτα
από ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του
Ορκωτού Ελεγκτή.
3.Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την
διαχείριση της εταιρείας, τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
4.Έγκριση αµοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στη χρήση 2005 και προέγκριση για τις αµοιβές των,
που θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2006.
5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού
ελεγκτή για τη χρήση 2006 και έγκριση αµοιβής των.
6.∆ιάφορα άλλα θέµατα και ανακοινώσεις.
Για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως
είτε µε αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσµεύσουν στο
Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), µέσω του χειριστή τους τον
αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν.

20

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον Ειδικό
Λογαριασµό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσµεύσουν στο Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές
βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία
(Τµήµα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.Στο ίδιο χρονικό διάστηµα
πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των
αντιπροσώπων τους.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 1 Ιουνίου 2006

13/6/2006

Ανακοίνωση για διανοµή Ετησίου ∆ελτίου
χρήσης 2005

28/6/2006

Ανακοίνωση περί ορθής επανυποβολής
Οικον.Καταστάσεων του 2005 βάσει
διευκρινιστικής Οδηγίας ΕΛΤΕ

Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E., ενηµερώνει
το επενδυτικό κοινό ότι το Ετήσιο ∆ελτίο της χρήσης 2005, το
οποίο συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπ' αριθµ.
5/204/14.11.2000 & 7/372/15.2.2006 Αποφάσεων του ∆.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,θα διατίθεται από την Τετάρτη 14
Ιουνίου 2006 σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
http://www.tzirakian.com και σε έντυπη µορφή από τα γραφεία
της Εταιρίας στο 56ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαµίας
Οινόφυτα.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στo Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της
Εταιρίας, τηλ: 22620-32280.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. : Προσαρµογή
λογιστικών µεγεθών προηγουµένων δηµοσιεύσεων
Η Εταιρεία σύµφωνα µε την διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ µε
αριθµό ΑΠ118/23-3-2006 και την από 24-3-2006 σχετική
ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε απάντηση στην
µε αριθ.πρωτ. 2587 /22-06-20056 επιστολή της ανακοινώνει τα
ακόλουθα :
(α) στον Πίνακα προσαρµογών, έγινε αύξηση της καθαρής θέσης
έναρξης περιόδου του Οµίλου µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων (ΕΛΠ) και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) διότι,
εκ παραδροµής, στην Καθαρή θέση έναρξης περιόδου του Οµίλου
κατά την 1.1.2004 και 1.1.2005 αντί να φαίνονται τα ίδια
κεφάλαια βάσει ΕΛΠ εµφανίστηκαν τα αποθεµατικά όπως αυτά
είχαν διαµορφωθεί βάσει των ∆ΛΠ, και
(β) στην προσαρµογή των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου και της
Εταιρείας υπήρξε µείωση και αντίστοιχα ισόποση αύξηση των
µακροπροθέσµων υποχρεώσεων κατά € 95.000,00 δεδοµένου ότι
την 31/12/2005 σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού η οποία αφορούσε τις προηγούµενες χρήσεις.
Κατά συνέπεια τα σύνολα καθαρής θέσης έναρξης (σύµφωνα µε
τα ∆ΛΠ) της 1.1.2004 και 1.1.2005 του Οµίλου και της Εταιρείας
παρουσιάζονται αναµορφωµένα σε σχέση µε αυτά που
περιλαµβάνονταν στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που
δηµοσιεύτηκαν για τα τρίµηνα 2004 και 2005.
Η επίδραση των ανωτέρω προσαρµογών για τις προαναφερόµενες
περιόδους έχει ως εξής :
Στην Εταιρεία, τα σύνολα καθαρής θέσης έναρξης (σύµφωνα µε
τα ∆ΛΠ) της 1.1.2004 και 1.1.2005 µειώθηκαν κατά € 95.000,
δηλαδή από € 15.867.343 σε € 15.772.344 και από € 22.794.418
σε € 22.699.418 αντίστοιχα.
Στον Όµιλο, τα σύνολα καθαρής θέσης έναρξης (σύµφωνα µε τα
∆ΛΠ) της 1.1.2004 και 1.1.2205 αυξήθηκαν κατά € 5.790.135 και
170.074 αντίστοιχα, δηλαδή από € 8.204.190 σε € 13.994.325 και
από € 21.443.830 σε € 21.613.904 αντίστοιχα.
Η επίδραση των ανωτέρω προσαρµογών στα τρίµηνα της χρήσης
2004 και 2005 αντίστοιχα για τις προαναφερόµενες περιόδους έχει
ως εξής : Τα σύνολα καθαρής θέσης περιόδου της 31.3.2004 και
31.3.2005 α) στην Εταιρεία µειώθηκαν κατά € 95.000, δηλαδή από
€ 16.689.965 σε € 16.594.965 και από € 28.772.081 σε €
28.677.081 αντίστοιχα, ενώ β) στον Όµιλο αυξήθηκαν κατά €
5.790.135 και € 170.074 αντίστοιχα, δηλαδή από € 8.694.677 σε €
14.484.812 και από € 27.389.331 σε € 27.559.405 αντίστοιχα.
Τα σύνολα καθαρής θέσης περιόδου της 30.6.2004 και 30.6.2005
α) στην Εταιρεία µειώθηκαν κατά € 95.000, δηλαδή από €
18.157.576 σε € 18.062.576 και από € 22.495.024 σε €
22.400.024 αντίστοιχα, ενώ β) στον Όµιλο αυξήθηκαν κατά €
5.790.135 και € 170.074 αντίστοιχα, δηλαδή από € 10.019.564 σε
€ 15.809.699 και από € 20.574.790 σε € 20.744.864 αντίστοιχα.
Τα σύνολα καθαρής θέσης περιόδου της 30.9.2004 και 30.9.2005
α) στην Εταιρεία µειώθηκαν κατά € 95.000, δηλαδή από €
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30/6/2006

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων

11/7/2006

Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού
Μετόχων της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

12/7/2006

Ανακοίνωση Εταιρίας για µείωση ποσοστού
συµµετοχής σε EUROPA ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ

31/8/2006

Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου µη
διαπραγµατεύσιµου στο Χ.Α.Α

27/11/2006

Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσεων

Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006

19.072.852 σε € 18.977.852 και από € 19.400.898 σε €
19.305.898 αντίστοιχα, ενώ β) στον Όµιλο αυξήθηκαν κατά €
5.790.135 και € 170.074 αντίστοιχα, δηλαδή από € 11.566.549 σε
€ 17.356.684 και από € 17.455.330 σε € 17.625.404 αντίστοιχα.
Οι απλές & ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του 2005 (Α
Τρίµηνο - Β Τρίµηνο & Γ Τρίµηνο) θα αναρτηθούν στο site της
Εταιρίας (www.tzirakian.com)
Η εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 15.00
µ.µ πραγµατοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων στην έδρα της Εταιρίας, στο 56ο.xλµ. της Εθνικής Οδού
Αθηνών-Λαµίας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στην οποία
παρέστησαν 6 µέτοχοι της εταιρίας (φυσικά και νοµικά πρόσωπα )
εκπροσωπούντες συνολικά 9.146.040 µετοχές, δηλαδή ποσοστό
72,02 % του µετοχικού κεφαλαίου. ∆ιαπιστωθείσης της ύπαρξης
νοµίµου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των
θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης:
Θέµα 1ο: Εγκρίθηκαν παµψηφεί και οµοφώνως (ήτοι µε ψήφους
9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) οι Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις επί της 38ης Εταιρικής χρήσης από 1/1/2005 έως
31/12/2005 µετά της Εκθέσεως ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και της Έκθεσης Επισκόπησης των Ελεγκτών της
Εταιρίας.
Θέµα 2ο: Εγκρίθηκαν παµψηφεί και οµοφώνως (ήτοι µε ψήφους
9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) οι Ετήσιες Ενοποιηµένες
Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1/1/2005 έως
31/12/2005 µετά της ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Έκθεσης Επισκόπησης των
Ελεγκτών της Εταιρίας.
Θέµα 3ο: Απαλλάχθηκαν παµψηφεί και οµοφώνως (ήτοι µε
ψήφους 9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη
και αποζηµίωση για τα πεπραγµένα της 38ης Εταιρικής χρήσης από
1/1/2005 - 31/12/2005.
Θέµα 4ο: Εγκρίθηκαν παµψηφεί και οµοφώνως (ήτοι µε ψήφους
9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) οι καταβληθείσες αµοιβές στα
µέλη του ∆.Σ. για την χρήση 2005 και η έγκριση των αµοιβών στα
µέλη του ∆.Σ. για τη χρήση 2006.
Θέµα 5ο: Εγκρίθηκε παµψηφεί και οµοφώνως (ήτοι µε ψήφους
9.146.040 επί συνόλου 12.700.000) η ανάθεση του τακτικού
ελέγχου για την χρήση 2006 στην Ελεγκτική Εταιρεία BKR
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
H Ανώνυµη Εταιρία ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
µέτοχος της "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E."
µε την από 11-07-2006 επιστολή της µας γνωστοποίησε ότι στις
10.07.2006 προέβη σε πώληση 1.000 µετοχών της Εταιρίας
"ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E." µε
αποτέλεσµα το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της, βάσει των
άρθρων 7 και 8 του Π.∆.51/92 να µειωθεί από 10,001 % σε 9,993
% επί του Μ.Κ.της Εταιρίας (ήτοι 1.269.080 ανώνυµες µετοχές σε
σύνολο 12.700.000) µε αντίστοιχη µεταβολή των ποσοστών
διακαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας.
Η Ανώνυµη Εταιρία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL
A.E." ως µέτοχος της Ανώνυµης Εταιρίας "EUROPA ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ" ανακοινώνει ότι µειώθηκε το ποσοστό
συµµετοχής της επί του συνόλου δικαιωµάτων ψήφου της
Εταιρίας "EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ" από 12,92 % σε
12,30 % λόγω της συγχώνευσης των εταιρειών "EUROPA ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ" και της "DURALOX A.B.E.E" η οποία εγκρίθηκε
µε την υπ.αριθµ.3030/30-06-2006 απόφαση του Νοµάρχη
Βοιωτίας.
Η εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.
ανακοινώνει ότι µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
26/07/2006 αποφασίσθηκε η έκδοση Κοινού Οµολογιακού
∆ανείου, ύψους 6.000.000,00 € και διαρκείας τριών (3) ετών, η
σύµβαση σύναψης του οποίου, υπεγράφη την 31/08/2006, µε την
Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..
Σκοπός του παραπάνω Οµολογιακού ∆ανείου είναι η αποπληρωµή
του συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας
προς τις τράπεζες.
Σύµφωνα µε το Αρθρο 275 - παρ. 9δ του Κανονισµού του
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2003-2004 και 2005

Χρηµατιστηρίου Αθηνών η Εταιρία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο
τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2003-2004 και
2005.Από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι
φόροι συνολικού ποσού 363.396 ευρώ.Το ποσό που θα επιβαρύνει
την χρήση 2006, αφαιρουµένων των προβλέψεων που έχουν ήδη
σχηµατιστεί,ανέρχεται σε 315.662 και θα εµφανιστεί στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2006-31/12/2006.

H Eταιρία δηµοσίευσε τους Ισολογισµούς, τις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα στοιχεία & τις πληροφορίες που
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς επίσης και τις διορθώσεις τους στο διαδικτυακό
χώρο της Εταιρίας & στο διαδικτυακό χώρο του Χ.Α.Α ως εξής:
∆ηµοσιεύσεις Οικονοµικών Καταστάσεων
Θέµα

∆ιαδικτυακοί Τόποι
ης

Ηµεροµηνία

Ισολογισµός Εταιρίας 38 Εταιρικής χρήσεως 31/12/2005

h
htttp
p:://www
//www..ase
ase..g
grr & h
htttp
p:://www.
//www.tzziirak
akiian
an..com

30/03/2006

Ενοποιηµένος Ισολογισµός 7ης Εταιρικής χρήσεως
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31/12/2005
Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας περιόδου 01/01/2006 έως
31/03/2006
Στοιχεία & Πληροφορίες Οµίλου περιόδου 01/01/2006 έως
31/03/2006
Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας περιόδου 01/01/2006 έως
30/06/2006
Στοιχεία & Πληροφορίες Οµίλου περιόδου 01/01/2006 έως
30/06/2006
Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας περιόδου 01/01/2006 έως
30/09/2006
Στοιχεία & Πληροφορίες Οµίλου περιόδου 01/01/2006 έως
30/09/2006
Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας περιόδου 01/01/2005 έως
31/03/2005 (∆εύτερη Ορθή Επανυποβολή λόγω
διορθώσεων)
Στοιχεία & Πληροφορίες Οµίλου περιόδου 01/01/2005 έως
31/03/2005 (∆εύτερη Ορθή Επανυποβολή λόγω
διορθώσεων)
Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας περιόδου 01/01/2005 έως
30/06/2005 (∆εύτερη Ορθή Επανυποβολή λόγω
διορθώσεων)
Στοιχεία & Πληροφορίες Οµίλου περιόδου 01/01/2005 έως
30/06/2005 (∆εύτερη Ορθή Επανυποβολή λόγω
διορθώσεων)
Στοιχεία & Πληροφορίες Οµίλου περιόδου 01/01/2005 έως
30/09/2005 (∆εύτερη Ορθή Επανυποβολή λόγω
διορθώσεων)
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 01/01/2006 έως
31/12/2006 της Θυγατρικής Εταιρίας «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ»
Ετήσια Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆.Σ. & Έκθεση Ελέγχου
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της θυγατρικής εταιρίας
«ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ EΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2006

•

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 28Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

•

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

•

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

•

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

•

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

•

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01.01.2006 ΕΩΣ 31.12.2006
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των κ.κ.Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.” µε ΑΡ.Μ.Α.Ε.
9615/06/Β/86/41 σε Τακτική Γενική Συνέλευση.Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τον Νόµο και τις
διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας καλούνται οι µέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”µε έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2007 ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 15.00 µ.µ. στα Γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 56ον χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας (Οινόφυτα Βοιωτίας),
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1.

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) έπειτα από ακρόαση των
Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.

Υποβολή και έγκριση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) έπειτα από
ακρόαση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

3.

Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών της χρήσεως 2006 και έγκριση διανοµής µερίσµατος στους µετόχους.

4.

Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την διαχείριση της
εταιρείας, τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.

5.

Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

6.

Έγκριση αµοιβών που χορηγήθηκαν στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη χρήση 2006 και προέγκριση για τις αµοιβές των, που
θα τους χορηγηθούν κατά την χρήση 2007.

7.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωµατικού Ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2007 και έγκριση αµοιβής των.

8.

∆ιάφορα άλλα θέµατα και ανακοινώσεις.

Για τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσµεύσουν στο Σύστηµα
Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), µέσω του χειριστή τους τον αριθµό των µετοχών µε τις οποίες επιθυµούν να συµµετάσχουν. Όσοι από τους
Μετόχους διατηρούν τις µετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασµό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσµεύσουν στην Ελληνικά Χρηµατιστήρια Αθηνών
Α.Ε.
Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τµήµα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Στο ίδιο χρονικό διάστηµα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
Οινόφυτα Βοιωτίας, 25 Μαΐου 2007

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E. EΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006
(1/1–31/12/2006)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκρισή τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 01/01/2005 καθώς και την παρούσα έκθεση, για την
χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2006 µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 2006.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις προέκυψαν από την Ολική Ενοποίηση των Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2006
της µητρικής Εταιρίας Σωληνουργεία Λιµπάρ.Τζιρακιάν Profil A.E. και της θυγατρικής της ΑΛΜΕ ΑΕΒΕ µε έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής.
Οι ως άνω Εταιρείες συντάσσουν ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για όγδοη φορά.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο Κύκλος εργασιών της ενοποιηµένης Οικονοµικής Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσεως ανήλθε σε 29.685 χιλ. ευρώ.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται τα ποσά των πωλήσεων (σε χιλ.ευρώ) που αποτέλεσαν τον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών όπως
εµφανίζονται κατά την 4-ψήφια ανάλυση ΣΤΑΚΟ∆-2003
(272.2):Κατασκευή Χαλυβδοσωλήνων

20.119

(271.0):Παραγωγή βασικού σιδήρου & χάλυβα

982

(515.2):Χονδρικό εµπόριο µετάλλων & µεταλλευµάτων

6.415

(284.0):Σφυρηλάτηση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση

2.169

ΣΥΝΟΛΟ

29.685

Σηµειώνουµε ότι ποσά διεταιρικών συναλλαγών (πωλήσεων ή αγορών) δεν συµπεριλαµβάνονται στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών.Από τον
ως άνω πίνακα παρατηρείται αύξηση στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών έναντι της χρήσης 2005 κατά 1.556 χιλ. ευρώ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα Ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 1.475 χιλ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, που απεικονίζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου για την χρήση 2006 είναι:
ΧΡΗΣΗ
∆ΕΙΚΤΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2006

2005

Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν & ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

2,13

2,06

∆ανειακής Επιβαρύνσεως

Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια

1,91

2,14

Κάλυψης Παγίων Στοιχείων

Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό (Αναπ.Αξία)

1,46

1,34

Τέλος σας παρακαλούµε κύριοι Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας όπως επίσης
και την Έκθεση αυτή για τα πεπραγµένα της χρήσης 2006 και να αποφασίσετε σχετικά επί των λοιπών θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιάταξης της
Γενικής Συνέλευσης.
Οινόφυτα Βοιωτίας , 22 Μαρτίου 2007
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
P R O F I L A . E. E Π Ι Τ Η Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 6
(1/1–31/12/2006)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε προς έγκρισή σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις, που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά ισχύουν καθώς και την παρούσα έκθεση, για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2006
µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 2006.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά την χρήση 2006 η εταιρία συνέχισε την παραγωγή και εµπορία χαλυβδοσωλήνων µορφής. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 25.929
χιλιάδες ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,36 % σε σχέση µε το 2005.
Η εταιρία κατά την χρήση 2006 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 1.448 χιλιάδων ευρώ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παραθέτουµε πίνακα ανάλυσης του κύκλου εργασιών για τα έτη 2005-2006 και ποσοστιαία µεταβολή τους:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εµπορεύµατα
Προϊόντα Έτοιµα & Ηµιτελή
Λοιπά Αποθέµατα & Άχρηστα Υλικά & Αποζηµιώσεις

ΣΥΝΟΛΟ

2006
ΑΞΙΑ
(σε χιλ.€)
4.557

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2005
ΑΞΙΑ
(σε χιλ.€)
3.812

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

20,00 %

21.102

20.187

4,53 %

270

153

76,47 %

25.929

24.152

7,36 %

Από τον ως άνω πίνακα παρατηρείται αύξηση στον κύκλο εργασιών έναντι της χρήσης 2005 κατά 7,36 %.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Κατά την χρονική περίοδο 1/1-31/12/2006 η εταιρία πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους 242 χιλ. ευρώ περίπου όπως ο ακόλουθος πίνακας,
επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν το 2006 και αναµένεται να λειτουργήσουν παραγωγικά εντός του 2007.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσθήκες Κτιρίων

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ)
43

Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των –Τεχν. Εγκαταστάσεων

178

Μέσα Μεταφοράς

0

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός

21

ΣΥΝΟΛΟ

242

Κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρία προέβη στην εκποίηση απαξιωµένου εξοπλισµού, ως κατωτέρω:
Αξία Κτήσεως (ποσά σε ευρώ)

15.972

Μείον: Αποσβέσεις

12.722

Αναπόσβεστο Υπόλοιπο

3.250

Αξία Πώλησης

8.686

Κέρδη Από Πώληση Παγίων

5.436
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Οι συµµετοχές της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Α/Α
1

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
AΛΜΕ A.Β.Ε.E*

2

EUROPA ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
81,72
12,30

*Με την ως άνω εταιρία συντάσσει ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
o

ΚΤΙΡΙΑ

Στα κτίρια πραγµατοποιήθηκαν προσθήκες αξίας 43 χιλ.ευρώ εντός της χρήσεως 2006.
o

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Στα µηχανήµατα η αύξηση κατά 178 χιλ. ευρώ περίπου οφείλεται σε:
Αγορά ραούλων µηχανών παραγωγής κατά 36 χιλ. ευρώ
Αγορά και τοποθέτηση ενός συστήµατος πύργου ψύξεως αξίας 45 χιλ. ευρώ περίπου και τα υπόλοιπα 97 χιλ. ευρώ σε διάφορα µηχανήµατα
o

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Στα µεταφορικά µέσα η Εταιρία πούλησε 1 µικρό λεωφορείο αξίας 12 χιλ. ευρώ καθώς και δεν πραγµατοποίησε αγορές εντός της χρήσεως.
o

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στον λογαριασµό «’Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός» παρατηρείται αύξηση ύψους 20 χιλ. ευρώ περίπου που αναλύεται σε αγορές Η/Υ και
εκτυπωτών για τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας και του Υποκαταστήµατος στο Αιγάλεω καθώς και σε λοιπό εξοπλισµό των γραφείων
Β.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 641 χιλ. ευρώ από τις οποίες 453 χιλ. ευρώ περίπου επιβάρυναν το κόστος παραγωγής και το
υπόλοιπο ποσό ύψους 188 χιλ. ευρώ επιβάρυνε το λειτουργικό κόστος.
Γ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στα αποθέµατα παρατηρείται αύξηση κατά 1.860 χιλ. ευρώ
Αθροιστικά στους επιµέρους λογαριασµούς που αποτελούν τις απαιτήσεις (Πελάτες, Επιταγές Εισπρακτέες ,Γραµµάτια Εισπρακτέα κ.λ.π.)
παρατηρείται µία αύξηση κατά 558 χιλ.ευρώ.
Στον λογαριασµό «Χρεώστες ∆ιάφοροι» παρατηρείται µία µικρή µείωση ύψους 124 χιλ. ευρώ περίπου .
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Στην χρήση 2006 δεν υπήρξε καµµία αλλαγή στο ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας το οποίο ανέρχεται σε 5.715.000,00 ευρώ
διαιρούµενο σε 12.700.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,45 ευρώ έκαστη.
Η Καθαρή Θέση της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 1.547 χιλ ευρώ περίπου
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
o

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Στις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις παρουσιάζεται µείωση ύψους 1.719 χιλ. ευρώ που οφείλεται στην αποπληρωµή δανείου.
o

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Οι βραχυπρόθεσµες οφειλές στις τράπεζες την 31/12/2006 ανέρχονται σε 1.209 χιλ. ευρώ και 5.659 χιλ.ευρώ σε µακροπρόθεσµες
τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες εντός του επόµενου έτους.Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς προµηθευτές, σε επιταγές πληρωτέες και
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υποσχετικές και διάφορους Πιστωτές αυξήθηκαν κατά 2.016 χιλ. ευρώ. Το σύνολο των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων της Εταιρίας το
2006 παρουσιάζουν αύξηση 5.656 χιλ. ευρώ περίπου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, που απεικονίζουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας για την χρήση 2005 είναι:
ΧΡΗΣΗ
∆ΕΙΚΤΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γενικής Ρευστότητας
∆ανειακής Επιβαρύνσεως
Κάλυψης Παγίων Στοιχείων

Κυκλοφορούν & ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό (Αναπ.Αξία)

2006

2005

2,07

2,30

1,64

1,75

2,25

1,95

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όπως αναλύεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, το Μικτό κέρδος Εκµεταλλεύσεως της χρήσεως 2006 ανέρχεται σε 3.994 χιλιάδες ευρώ
περίπου έναντι 1.317 χιλιάδες ευρώ της χρήσεως 2005.
Πραγµατοποιήθηκαν δε άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως και έσοδα από επενδύσεις ευρώ 852 χιλ.ευρώ και πιστωτικοί τόκοι 28 χιλ.ευρώ ώστε
το σύνολο ανήλθε σε 4.874 χιλ.ευρώ περίπου έναντι 1.784 χιλ.ευρώ περίπου την προηγούµενη χρήση.
Αφαιρουµένων των εξόδων διοικητικής λειτουργίας ύψους 1.051 χιλ.ευρώ και των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως ύψους 1.366 χιλ.ευρώ και
των χρεωστικών τόκων και των συναφών εξόδων ύψους 920 χιλ. ευρώ καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα ύψους 7 χιλ. ευρώ τα Κέρδη της
χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 1.531 χιλ. ευρώ έναντι των ζηµιών χρήσεως προ φόρων ύψους 1.239 χιλ. ευρώ της προηγούµενης
χρήσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

¾

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας την χρήση 2006 αυξήθηκε κατά 7,36 % σε σχέση µε το 2005.

¾

Το µικτό περιθώριο κέρδους κινήθηκε στο 15,41 %

Τέλος σας παρακαλούµε κύριοι Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας όπως επίσης και την
Έκθεση αυτή για τα πεπραγµένα της χρήσης 2006 και να αποφασίσετε σχετικά επί των λοιπών θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιάταξης της Γενικής
Συνέλευσης.

Οινόφυτα Βοιωτίας, 22 Μαρτίου 2007

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.», που
αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2006, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ίδια ηµεροµηνία καθώς και από περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη
αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι
λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον
έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Tα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ε τα ι ρε ί ας .

Ο

έ λε γχ ος

πε ριλα µ β ά νε ι

επίσης

τ ην

α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ η ς καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από
τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια
που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική
κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαική Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-∆ΑΡΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 10341
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 11α Ν.3371/2005
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας περιέχει
αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν.3371/2005
¾ ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (5.715.000) ευρώ και διαιρείται σε
δώδεκα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών (0,45) του ευρώ
η κάθε µία. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η ιδιότητα του
µετόχου συνεπάγεται την νόµιµη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισµό άσκηση όλων των δικαιωµάτων και την ανάληψη όλων των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από την νοµοθεσία των ανωνύµων Εταιριών, τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού τις αποφάσεις της
Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ειδικότερα
α)Οι κ.κ. µέτοχοι ( φυσικά και νοµικά πρόσωπα) ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε την διοίκηση της Εταιρίας µόνον µέσα από την
Γενική Συνέλευση
β)Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
γ)Κάθε µέτοχος οπουδήποτε αν κατοικεί ή διαµένει, υπάγεται στην Ελληνική Νοµοθεσία και θεωρείται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της
Εταιρίας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να τον γνωστοποιεί στην Εταιρία και
δ)οι µέτοχοι, όπως και οι καθολικοί και εδικοί διάδοχοί τους, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση
οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, την διανοµή ή εκκαθάρισή της ούτε και να αναµιχθούν στην διοίκηση αυτής πέραν
των αναγνωριζοµένων τους από το καταστατικό δικαιωµάτων τους υποχρεούµενοι να συµµορφώνονται προς τις αποφάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Περαιτέρω κάθε µετοχή παρέχει:
o

∆ικαίωµα επί του µερίσµατος από τα Ετήσια κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Νοµοθεσία και το
Καταστατικό

o

Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς µετά το πέρας της Εκκαθάρισης και του υπόλοιπου προϊόντος εκκαθαρίσεως της εταιρικής
περιουσίας κατά τον λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.

o

Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών

o

Το δικαίωµα λήψης αντιγράφων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων Ορκωτών Λογιστών και του ∆ιοικητικού

o

Το δικαίωµα συµµετοχής µετά ψήφου στην Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται σε δικαιώµατα νοµιµοποίησης, παρουσίας,

Συµβουλίου της Εταιρίας
συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερησίας διατάξεως καταχώρηση των απόψεων στα
πρακτικά.
Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά την διάρκεια της Εκκαθάρισης.
Ακόµη µέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 ή 1/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα µειοψηφίας που προβλέπει ο
νόµος και το καταστατικό της Εταιρίας.
¾ Περιορισµοί στην µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας
Η µεταβίβαση των µετοχών γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίσταται εκ του καταστατικού της περιορισµοί στην µεταβίβασή τους,
δεδοµένου ότι πρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α.Α.
¾ Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆.51/1992
Οι µέτοχοι (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών
της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Λιµπαρέτ Τ. Τζιρακιάν

7.726.780

60,84 %(*)

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ

1.269.080

9,99 %(**)

(*)

To ποσοστό συµµετοχής και ο αριθµός µετοχών του κ. Λιµπαρέτ Τζιρακιάν είναι αυτό που εµφανίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση
των µετόχων την 30.06.2006

(**)

Το ποσοστό συµµετοχής και ο αριθµός µετοχών της Ανώνυµης Εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ είναι αυτό που µας
γνωστοποιήθηκε µε ανακοίνωση στο Χ.Α.Α την 10.07.2006.
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¾

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου

∆εν υφίστανται µετοχές που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
¾

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορέουν από τις µετοχές της.
¾

Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στην µεταβίβαση των
µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.
¾

Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν.2190/1920.
¾

Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν
δηµόσιας πρότασης

∆εν υφίστανται συµφωνίες, που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης.
¾

Συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ.

Στα µέλη του ∆.Σ. µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε ειδική
αναφορά ως ξεχωριστό θέµα της ηµερησίας διατάξεως. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει
την Εταιρία µόνο αν εγκριθεί µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2006 – 31/12/2006
ΣΗΜ.
4

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2005

29.685.466
25.066.874
4.618.592

28.129.867
26.091.572
2.038.295

25.929.054
21.934.619
3.994.435

24.152.180
22.835.559
1.316.621

Άλλα λειτ/κά έσοδα και έξοδα από επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

853.018
28.171
1.607.386
1.359.667
27.906
2.504.822

413.637
52.651
1.404.870
1.193.498
167.813
-261.598

851.825
28.095
1.365.927
1.050.711
7.019
2.450.698

413.637
52.651
1.168.138
884.010
135.233
-404.472

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /έξοδα
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη (Ζηµίες) χρήσεως
Κατανέµονται σε:
Συµφέρον µετόχων µητρικής
Συµφέρον µειοψηφίας

1.030.151
1.474.671
34.589
1.440.082

1.035.792
-1.297.390
0
-1.297.390

919.574
1.531.124
34.589
1.496.535

834.372
-1.238.844
0
-1.238.844

1.450.404
-10.322
1.440.082

-1.286.686
-10.704
-1.297.390

1.496.535
0
1.496.535

-1.238.844
0
-1.238.844

0,11

-0,10

0,12
0,02

-0,10

Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτά Κέρδη

Κέρδη (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά
µετοχή (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή

16

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ENEΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Φήµη και πελατεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επενδύσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Χρεώστες & άλλοι λογαριασµοί
Μετρητά στα ταµεία & στις τράπεζες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζ/σης προσωπικού λόγω
συντ/ησης
Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος
Τραπεζικές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & άλλοι λογαριασµοί
Φόροι Πληρωτέοι
Χορηγήσεις Τραπεζών
Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006

ΣΗΜ.

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2005

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2005

9.243.644
88.947
705.956
750.720
517.373
23.924
11.330.564

9.652.354
70.820
705.956
233.800
372.195
23.900
11.059.025

7.797.377
80.070
0
4.775.606
517.373
11.215
13.181.641

8.186.885
49.841
0
4.458.686
372.195
11.189
13.078.796

16.980.721
19.456.957
326.768
36.764.446

15.168.204
20.099.889
319.262
35.587.355

15.920.453
17.044.210
154.860
33.119.523

14.060.504
16.618.268
120.142
30.798.914

48.095.010

46.646.380

46.301.164

43.877.710

5.715.000
10.393.324
16.108.324
425.667
16.533.991

5.715.000
8.709.036
14.424.036
439.630
14.863.666

5.715.000
11.809.658
17.524.658
0
17.524.658

5.715.000
10.262.962
15.977.962
0
15.977.962

3.696.135
95.000

3.709.279
95.000

3.696.135
95.000

3.709.279
95.000

11

20.000
10.500.000
14.311.135

0
10.706.315
14.510.594

0
9.000.000
12.791.135

0
10.706.315
14.510.594

12
12
13

15.763.200
77.594
1.409.090

10.211.556
91.331
6.969.233

14.727.199
49.082
1.209.090

9.056.372
63.942
4.268.840

5

6

7
8
9

10
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ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

17.249.884

17.272120

15.985.371

13.389.154

48.095.010

46.646.380

46.301.164

43.877.710

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006

14.863.666
1.440.082
16.303.748
0
0
516.920
-315.662
42.948
-13.963
16.533.991

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2006)
Κέρδη χρήσεως µετά φόρων
Αύξηση ποσοστού συµµετοχής στην θυγατρική
Ζηµία αποτίµησης συµµετοχής θυγατρικής
Απόκτηση µετοχών από λοιπές επενδύσεις
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006)

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

15.977.962
1.496.535
17.474.497
516.920
-200.000
0
-315.662
48.903
0
17.524.658

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη χρήσεως προ φόρων

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

1. 440. 082

1. 496.535

789.919
-145.178
-209.628
-339.590
1.030.151

640.631
-145.178
-209.628
-338.450
919.574

-1.812.516
637.154
1.855.145

-1.859.950
-425.943
1.949.129

-1.030.151
-377.133
1. 838. 255

-919.574
-378.256
728.890

(β)

-380.790
11.284
28.171
335.238
-6.097

-241.932
8.686
28.095
335.238
130.087

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

7.500.000
-3.764.511
3. 735. 489

6.000.000
-3.764.511
2. 235. 489

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)

5. 567. 647

3. 094.466

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

-6.649.969

-4.148.696

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

-1.082.322

-1.054.230

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων στοιχείων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
1.

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία και την θυγατρική της

Η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (εφεξής καλούµενη «Εταιρία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1967 (ΦΕΚ
310/27.04.67-AΦΜ.094022888) ως ανώνυµη Εταιρία.Η έδρα της Εταιρίας είναι στο 56ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας στα
Οινόφυτα Βοιωτίας.Η διάρκεια της Εταιρίας σύµφωνα µε το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 90 έτη από την ηµεροµηνία ίδρυσής της, µε
δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας µετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
α) η οργάνωση και λειτουργία πλήρους βιοµηχανικής µονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου,
β)η εγκατάσταση στα Οινόφυτα συγχρονισµένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και συναρµολόγησης σωλήνων εξ οιονδήποτε
µορφής πρώτης ύλης,
γ)η επιχείρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής ιδίων µορφών σωλήνων,
δ)η συµµετοχή αυτής υφ’ οιανδήποτε µορφή ήθελε αποφασίσει το ∆.Σ., εις παρόµοιας, οµοειδής ή και παράλληλους επιχειρήσεις, µη
αποκλειόµενης προς τον σκοπό αυτόν της παροχής εγγυήσεων υπέρ ή και εις βάρος τρίτων,
ε) η αναδοχή χρεών επί τω τέλει της αξιοποιήσεως οιανδήποτε παραγωγικής και εµπορικής δραστηριότητας της συγχωνευόµενης
επιχειρήσεως ή του δηµιουργούµενου νέου παραγωγικού φορέως ανάγονται εις τους σκοπούς της εταιρείας,
στ) η συµµετοχή ή η ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την αγορά, την πώληση και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αξιοποίηση ακινήτων και
ζ)η εισαγωγή και η εµπορία παντός τύπου µετάλλων, καθώς και η αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού.Οι συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις εκτός της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» περιλαµβάνουν και την θυγατρική της
Εταιρία «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η θυγατρική εταιρία βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού της έχει ως σκοπό:
α)η κατασκευή και εµπορία παραδοσιακών κιγκλιδωµάτων,
β)η εκτέλεση πάσης φύσεως οικοδοµικών εργασιών,
γ)η κατασκευή και εκµετάλλευση Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
δ)η συµµετοχή µε οποιοδήποτε τρόπο και µορφή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς
ε)η αντιπροσώπευση επιχειρήσεων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς και
στ)η άσκηση γενικά κάθε άλλης εργασίας που είναι συναφής ή παρεµφερής προς αυτές της Εταιρείας.
Ο αριθµός του προσωπικού του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανέρχεται σε 116 άτοµα ενώ της Εταιρίας σε 91 άτοµα.

2.

Κύριες ακολουθούµενες λογιστικές αρχές

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και µια θυγατρικής
εταιρείας της, που όλες αναφέρονται ως ο «Όµιλος», για την περίοδο που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006.
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν σχετικά µε στοιχεία που θεωρούνται σηµαντικά ή ουσιώδη στον καθορισµό των
αποτελεσµάτων του έτους και για την παρουσίαση της οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται πιο κάτω.

3.
9

Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Βάση Σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση τη λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους, προσαρµόστηκαν έτσι που να περιλαµβάνει
την επανεκτίµηση ορισµένων στοιχείων του παγίου ενεργητικού και των κινητών αξιών που κατέχει ο Όµιλος και η Εταιρεία.
9

Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε µε τον Νόµο 3301/2004) οι ελληνικές
Εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις
Οικονοµικές τους Καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύµφωνα µε ∆ΠΧΠ. Βάσει του ∆ΠΧΠ
1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής Νοµοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να παρουσιάζουν συγκριτικές Οικονοµικές
Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, τουλάχιστον για µία χρήση (31 ∆εκεµβρίου 2004).
Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006
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9

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις απλές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2006, στις 22 Μαρτίου 2007.
9

Πάγιο ενεργητικό

Τα στοιχεία παγίου ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Η πρόβλεψη για αποσβέσεις
υπολογίζεται έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η εκτιµηµένη αξία µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των στοιχείων παγίου
ενεργητικού µε ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης οικονοµικής χρήσης τους. Με τη βάση αυτή τα
κυριότερα ποσοστά που χρησιµοποιούνται είναι ως ακολούθως:
Κτίρια & εγκαταστάσεις κτιρίων

1.25 % - 4 %

Μηχανήµατα

10 % - 33 %

Μεταφορικά µέσα

5 % - 20 %

Έπιπλα & εξοπλισµός γραφείων

8 % -33,33 %

Τα κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων που ευρίσκονται σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε βάση τη διάρκεια µίσθωσης του ακινήτου. Η
Εταιρία θα εφαρµόσει πολιτική επανεκτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων ανά πενταετία. Για σκοπούς πρώτης εφαρµογής των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αυτά εµφανίζονται σε αξία κτήσης. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων
της Εταιρίας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσµένα. Τα επιχορηγούµενα πάγια
εµφανίζονται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης.
9

Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία

Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Άυλο Ενεργητικό).Τα στοιχεία άϋλου ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιµή
κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις για µείωση της τρέχουσας αξίας τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης ώστε να µειωθεί η τιµή κτήσης στην υπολογιζόµενη υπολειµµατική τους αξία, στο διάστηµα της αναµενόµενης
ωφέλιµης χρήσης τους.
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
Εφαρµογές

12,50 % - 14,29 %

Το υπόλοιπο των άϋλων περιουσιακών στοιχείων εξετάζεται στο τέλος του έτους για να προσδιοριστεί η πιθανότητα συνεχούς ύπαρξης
µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων.
9

Χρεώστες

Οι χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί παρουσιάζονται αφού αφαιρεθούν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που τυχόν να προκύψουν
από τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται µόνο για χρεώστες που τα χρέη τους θεωρούνται
αµφίβολης είσπραξης και έχουν κινηθεί νοµικές διαδικασίες. Στη µητρική εταιρεία, το ύψος της πρόβλεψης αυτής κατά την 31/12/2006
ανέρχεται στο ποσό των € 500.000.
9

Αποθέµατα

Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης, κόστους παραγωγής και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το
κόστος παραγωγής αντιπροσωπεύει υλικά, άµεσα εργατικά και τις έµµεσες δαπάνες παραγωγής των προϊόντων. Τα αποθέµατα αποτιµούνται
µε τη µέθοδο του τριµηνιαίου µέσου σταθµικού κόστους.
9

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν όλες τις υποχρεώσεις των οποίων η προθεσµία πληρωµής ή η περίοδος εξόφλησης
υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
9

Ξένο συνάλλαγµα

Συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγµα καταχωρούνται µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ποσά
εισπρακτέα και υποχρεώσεις σε ξένο συνάλλαγµα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Κέρδη ή ζηµιές από την µετατροπή µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους.
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9

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος

Η µητρική εταιρία έχει κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, τέσσερις (4) ανοιχτές θέσεις επί προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος συνολικού
ύψους 4.971.105,54 $ για την κάλυψη του συναλλαγµατικού κινδύνου από υποχρεώσεις σε δολλάρια Η.Π.Α. οι οποίες λήγουν µέχρι και
τον Μάρτιο του 2007.Από την αποτίµησή της εύλογης αξίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 προέκυψε κέρδος 209.000,00 € το οποίο
καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης.
9

Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών

Μετρητά και άλλες αξίες ισότιµες µετρητών αποτελούνται από µετρητά στα ταµεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών όψεως καθώς και
των βραχυπρόθεσµων αλληλόχρεων δανειακών υποχρεώσεων.
9

Φορολογία

Η φορολογία έτους υπολογίζεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους σύµφωνα µε τα ποσοστά που ισχύουν. Γίνεται επίσης πρόβλεψη
για αναβαλλόµενη φορολογία µε τα ποσοστά που αναµένεται ότι θα είναι πληρωτέοι οι φόροι που αναλογούν στις προσωρινές διαφορές
µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους βάσης. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από
αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον φορολογητέα κέρδη.
Η Εταιρία στην χρήση 2006 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για λογιστικές διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από µελλοντικό φορολογικό
έλεγχο λόγω του ότι της έχει αναγνωριστεί φορολογική ζηµία η οποία είναι αρκετή για να καλύψει τυχόν προκύπτουσες λογιστικές διαφορές
για την κλειόµενη χρήση. Η θυγατρική της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ στην χρήση 2006 σχηµάτισε πρόβλεψη για φόρους που ενδέχεται να προκύψουν
από µελλοντικό φορολογικό έλεγχο ύψους 20.000 €.
9

Έσοδα

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις που έγιναν στη διάρκεια του έτους και δεν περιλαµβάνει φόρο προστιθέµενης αξίας. Τόκοι
εισπρακτέοι περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση το ποσό τόκων που αντιστοιχεί στο υπό εξέταση έτος.
9

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την επιχείρηση

Η Εταιρία έχει δηµιουργήσει πρόγραµµα για την κάλυψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αφυπηρέτησης για συνταξιοδότηση. Η Εταιρία
δηµιουργεί πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την επιχείρηση για όλους τους εργαζοµένους που αναµένεται να
αφυπηρετήσουν λόγω συνταξιοδότησης τα επόµενα πέντε έτη από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Για την τρέχουσα χρήση είχε
εφαρµογή η ακολουθούµενη λογιστική αρχή και έτσι έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη η οποία ανέρχεται στο ύψος των € 95.000,00 και
αφορά προσωπικό το οποίο αναµένεται να συνταξιοδοτηθεί στα επόµενα 5-10 χρόνια.
9

Έξοδα συντήρησης

Τα έξοδα συντήρησης και επιδιορθώσεων διαγράφονται µέσα στο έτος που έγιναν.

4.

Κύκλος εργασιών

Ο κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει τις πωλήσεις που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου δεν περιλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας.Αναλυτικά οι πωλήσεις της Εταιρίας & του Οµίλου βάσει της 4-ψήφιας ταξινόµησης ΣΤΑΚΟ∆-2003 είναι η εξής:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

272.2

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων

20.119.431

20.119.431

271.0

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα, και σιδηροκραµάτων

982.205

982.205

515.2

Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων

4.287.418

6.414.802

284.0

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε

0

2.169.028

25.929.054

29.685.466

ΣΤΑΚΟ∆

έλαση
ΣΥΝΟΛΟ
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5.

Πάγιο ενεργητικό Μητρικής Εταιρίας
Γήπεδα-

Κτίρια &

Οικόπεδα

Τεχνικά

Μηχανήµατα

Μεταφορικά

Έπιπλα

ΣΥΝΟΛΟ

Μέσα

Έργα
Αξία Κτήσεως
Αρχικό Υπόλοιπο

1.172.242

3.753.954

8.365.711

969.353

216.055

14.477.315

Προσθήκες

0

43.479

177.972

0

20.481

241.932

Πωλήσεις

0

0

3.500

12.472

0

15.972

1.172.242

3.797.433

8.540.183

956.881

236.536

14.703.275

0

-584.847

-4.249.486

-287.278

-154.784

-5.276.395

0

-46.695

-512.266

-50.326

-13.437

-625.724

0

0

250

12.472

0

12.722

0

-634.542

-4.761.502

-325.132

-168.221

-5.889.397

1.172.242

3.162.891

3.778.681

631.749

68.315

8.813.878

01.01.2006

Πρόβλεψη
Αποσβέσεων
Αρχικό Υπόλοιπο
01.01.2006
Επιβάρυνση
Χρήσεως 2006
∆ιαγραφή λόγω
Πωλήσεων

Αναπόσβεστη
Αξία 31/12/2006
Προσαρµογές

-1.016.501

Βάσει ∆.Λ.Π.
µέχρι
31/12/2006
Αναπόσβεστη

7.797.377

Αξία 31/12/2005
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαµβάνουν
στοιχεία τα οποία είναι πλήρως αποσβεσµένα.

6.

∆ιαθέσιµες προς πώληση Επενδύσεις

Α.

Συµµετοχές σε θυγατρική

Η Εταιρία έχει συµµετοχή µε ποσοστό 81,72% στο µετοχικό κεφάλαιο της ,µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α εταιρίας ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ, η οποία και
περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η επένδυση της Εταιρίας στην ΑΛΜΕ αποτιµήθηκε, κατά την 1η Ιανουαρίου
2005, στην τιµή κτήσεως της. Κατά την αποτίµησή της σε εύλογη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και σύµφωνα µε αξιόπιστα στοιχεία και
πληροφορίες, προέκυψε ζηµία αποτίµησης ύψους 200.000 ευρώ η οποία και καταχωρήθηκε σε αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων, µε σκοπό
όταν διατεθεί η Επένδυση να µεταφερθεί στα «Αποτελέσµατα Χρήσεως»

Β.

Άλλες Επενδύσεις

Η συµµετοχή της µητρικής εταιρίας στο µετοχικό κεφάλαιο της µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α εταιρίας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
µειώθηκε τον ∆εκέµβριο 2006 από 12,92% σε 12,30 % λόγω της απορροφήσεως της Εταιρίας DURALOX A.E. από την EUROPA PROFIL
AΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., λαµβάνοντας 822 νέες µετοχές ύψους 16.440,00 €.Την ίδια χρονική περίοδο, η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E. έλαβε 25.024 νέες µετοχές ύψους 500.480,00 € λόγω κεφαλαιοποιήσεως από την EUROPA αφορολόγητων αποθεµατικών και
της διαφοράς αναπροσαρµογής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της. Έτσι οι µετοχές της συµµετοχής της µητρικής εταιρίας στην
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. αυξήθηκαν από 11.690 σε 37.536 τεµάχια, ενώ η αξία αυξήθηκε από 233.800,00 € σε 750.720,00 €,
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όπου η επιπλέον αξία των 516.920,00 € καταχωρήθηκε σε ιδιαίτερο αποθεµατικό των Ιδίων Κεφαλαίων της, ενώ σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
της ∆ιοίκησης δεν υπάρχει καµία ένδειξη αποµείωσης της εύλογης αυτής αξίας.

7.

Αποθέµατα
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Εµπορεύµατα

4.408.089

4.124.718

3.827.711

3.506.125

Προϊόντα έτοιµα

5.999.570

5.168.074

5.644.481

4.830.077

Πρώτες & βοηθ. Ύλες

6.564.173

5.871.351

6.439.372

5.720.241

8.889

4.061

8.889

4.061

16.980.721

15.168.204

15.920.453

14.060.504

Προκ/βολές αγορών αποθεµάτων

Τα αποθέµατα εµφανίζονται στη τιµή κτήσεως, κόστος παραγωγής και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος υποτίµησης τους.

8.

Χρεώστες και άλλοι λογαριασµοί
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Πελάτες εµπορίου

6.774.865

6.313.305

5.761.411

5.206.098

∆ιάφοροι χρεώστες

329.887

2.129.967

289.786

413.301

Επιταγές εισπρακτέες

12.274.818

11.586.701

10.934.905

10.932.607

Γραµµάτια εισπρακτέα

23.670

23.670

23.670

23.670

Προπληρωµές

53.717

46.246

34.438

42.592

19.456.957

20.099.889

17.044.210

16.618.268

Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε µακροπρόθεσµες απαιτήσεις και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διαπραγµάτευση τους σε
µακροπρόθεσµες µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.

9.

Μετρητά στα ταµεία και στις τράπεζες
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Μετρητά στα ταµεία

5.829

2.141

3.639

1.251

Υπόλοιπα τραπεζών

320.939

317.121

151.221

118.891

326.768

319.262

154.860

120.142

10.

Εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριµένο
31/12/2006

31/12/2005

5.715.000

5.715.000

31/12/2006

31/12/2005

5.715.000

5.715.000

12.700.000 κοινές µετοχές ανώνυµες αξίας € 0.45 η καθεµία
Εκδοθέν

12.700.000 κοινές µετοχές ανώνυµες αξίας € 0.45 η καθεµία

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, είναι πλήρως εξοφληµένο, και ανέρχεται σήµερα στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων δέκα
πέντε χιλιάδων (€ 5.715.000) ευρώ και διαιρείται σε δώδεκα εκατοµµύρια επτακόσιες χιλιάδες (12.700.000) κοινές ανώνυµες µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 45 λεπτών (€ 0.45).
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11.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις & Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Τραπεζικός ∆ανεισµός

10.500.000

10.706.315

9.000.000

10.706.315

Αναβαλλόµενη φορολογική Υποχρέωση

3.696.135

3.709.279

3.696.135

3.709.279

95.000

95.000

95.000

95.000

20.000

0

0

0

14.311.135

14.510.594

12.791.135

14.510.594

Πρόβλεψη

για

αποζηµίωση

προσωπικού

λόγω

συνταξιοδότησης
Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος
Σύνολο

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν τράπεζες & τρίτους οφειλόµενες προς εξόφληση µετά από δώδεκα µήνες από την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας είναι πληρωτέες ως ακολούθως και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διαπραγµάτευση ή µετατροπή
τους σε βραχυπρόθεσµες µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού της περιόδου και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών
καταστάσεων.

Από 1 µέχρι 3 έτη

7.500.000

Από 4 µέχρι 5 έτη

1.500.000

12.

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2005

Πιστωτές Εµπορίου

1.400.541

851.109

1.297.310

817.934

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην

5.659.360

2.000.000

5.659.360

2.000.000

4.800

22.557

4.800

21.424

3.159.698

3.322.919

2.526.382

2.561.198

Υποχρεώσεις από φόρους

77.594

91.331

49.082

63.942

Υποχρεώσεις από ασφαλιστικά ταµεία

168.115

156.236

136.379

124.549

Γραµµάτια /Yποσχετικές Πληρωτέες

5.303.630

3.843.442

5.035.912

3.512.412

Μερίσµατα Πληρωτέα

2.353

2.425

2.353

2.425

∆ιάφοροι Πιστωτές

64.703

12.868

64.703

16.430

15.840.794

10.302.887

14.776.281

9.120.314

επόµενη χρήση
∆ιάφορες Προβλέψεις
Επιταγές Πληρωτέες

Τα εν λόγω ποσά δεν περιλαµβάνουν οποιεσδήποτε µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε διαπραγµάτευση τους σε
µακροπρόθεσµες µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.
4.2

13.

Χορηγήσεις Τραπεζών

Οι χορηγήσεις των τραπεζών αφορούν ανοικτούς αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασµούς. Οι εν λόγω χορηγήσεις δεν είναι
εξασφαλισµένες µε οποιασδήποτε µορφή επιβάρυνσης επί των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και δεν έχουν µετατραπεί σε
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

14.

Σηµαντικές δικαστικές εκκρεµότητες

Η εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του ενάγοντος ) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η
διοίκηση και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις
στην οικονοµική θέση είτε του Οµίλου είτε της εταιρείας ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας τους.
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15.

Κύριοι Μέτοχοι

Οι πιο κάτω αναφερόµενοι µέτοχοι κατέχουν ποσοστό πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:
Αριθµός Μετοχών

Ποσοστό Συµµετοχής

ΛΙΜΠΑΡΕΤ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

7.726.780

60,84 %(*)

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ

1.269.080

9,99 %(**)

8.995.860

70,83 %

(*)

To ποσοστό συµµετοχής και ο αριθµός µετοχών του κ. Λιµπαρέτ Τζιρακιάν είναι αυτό που εµφανίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση

των µετόχων την 30.06.2006
(**)

Το ποσοστό συµµετοχής και ο αριθµός µετοχών της Ανώνυµης Εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ είναι αυτό που µας

γνωστοποιήθηκε µε ανακοίνωση στο Χ.Α.Α την 10.07.2006.
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας συµπληρώνεται από διάφορους µετόχους (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που κανείς δεν κατέχει ποσοστό
του µετοχικού κεφαλαίου µεγαλύτερου του 5 % και ο ως άνω πίνακας συµπληρώνεται από λοιπούς µικροµετόχους κατόχους 3.704.140
κοινών ανωνύµων µετοχών ήτοι ποσοστό µετοχικού κεφαλαίου ύψους 29,17 %

16.

Κέρδη (Ζηµίες) Οµίλου ανά µετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006 υπολογίστηκε µε βάση τα καθαρά κέρδη (Ζηµίες)
µετόχων του Οµίλου, ύψους € 1.440.082 [31 ∆εκεµβρίου 2005 € (-1.297.390)] και το µέσο σταθµικό αριθµό των εκδοθέντων µετοχών
της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 που ήταν 12.700.000 (31 ∆εκεµβρίου 2005 – 12.700.000).

17.

Κέρδη (Ζηµίες) Εταιρίας ανά µετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή της εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006 υπολογίστηκε µε βάση τα καθαρά κέρδη (ζηµίες)
µετόχων, ύψους € 1.496.535 [31 ∆εκεµβρίου 2005 € (-1.238.844)] και το µέσο σταθµικό αριθµό των εκδοθέντων µετοχών της Εταιρείας
στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 που ήταν 12.700.000 (31 ∆εκεµβρίου 2005 – 12.700.000).

18.

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου

Η µητρική Εταιρεία έχει ανέλεγκτη µόνο την τρέχουσα χρήση και η θυγατρική της ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη
χρήση που έληξε την 31/12/2002. Την 23η Νοεµβρίου 2006 εκδόθηκε κατά της µητρικής Εταιρίας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL A.E.,οριστικό φύλλο ελέγχου των χρήσεων 2003-2004 και 2005. Σύµφωνα µε αυτό προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού
363.396,00 €.Η εταιρία είχε σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για τις αντίστοιχες χρήσεις ύψους 47.734,00 € και η διαφορά ύψους
315.662,00 € εµφανίζεται στα «Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης» της χρήσης που λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 2006.

19.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις χρήσεως έχουν κατανεµηθεί στις διάφορες κατηγορίες εξόδων ως ακολούθως:
Όµιλος

Εταιρία

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

132.399

94.223

Έξοδα διάθεσης

126.716

93.447

259.115

187.670
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20.

Κατάσταση αποτελεσµάτων Εταιρείας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΣΗΜ.

1/1-31/12/2006

1/1-31/12/2005

4

25.929.054

24.152.180

Κόστος πωλήσεων

21.934.619

22.835.559

Μικτά Κέρδη

3.994.435

1.316.621

Άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα από επενδύσεις

851.825

413.637

Τόκοι εισπραχθέντες

28.095

52.651

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής

1.365.927

1.168.138

Έξοδα διοίκησης

1.050.711

884.010

7.019

135.233

Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης

2.450.698

-404.472

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /έξοδα

919.574

834.372

1.531.124

-1.238.844

34.589

0

1.496.535

-1.238.844

1.496.535

-1.238.844

0,12

-0,10

0,02

0,00

Κύκλος Εργασιών

Άλλα λειτουργικά έξοδα

Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Κέρδη/ Ζηµίες περιόδου
Κατανέµονται σε:
Μέτοχοι Εταιρίας
Κέρδη/ Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)

17

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή

Το προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή είναι 0,02 € και τελεί υπό έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας.

21.

Κόστος ανθρώπινου δυναµικού

Όµιλος
Το κόστος του ανθρωπίνου δυναµικού που απασχολείται στην Εταιρία & στον Όµιλο αναλύεται ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

2.022.717

2.489.635

Εργοδοτικές εισφορές

574.326

709.602

Παροχές εργαζοµένων

31.295

34.424

2.628.338

3.233.661

Μισθοί

22.

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες της απόφασης 2/396/31.8.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Tα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε
τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 (Definitions), µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης, καθώς και των συναλλαγών τους έχουν ως εξής:
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Οµιλος

Εταιρία

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0

539.965

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

0

77.857

γ) Απαιτήσεις

0

121.138

δ) Υποχρεώσεις

0

19.179

486.496

418.987

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

6.410

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

23.

∆ιαχείριση κινδύνων

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους οι πιο σηµαντικοί από τους οποίους είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, οι µεταβολές στις τιµές συναλλάγµατος και
των επιτοκίων και ο κίνδυνος ρευστότητας.Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται µε διάφορους µηχανισµούς σε όλες τις εταιρείες του
Συγκροτήµατος ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρµετρων κινδύνων.

Πιστωτικός κίνδυνος :Ο πιστωτικός κίνδυνος απορρέει από την αδυναµία της µη τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων πελατών. Η
διαχείριση του κινδύνου γίνεται από το τµήµα χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης του Συγκροτήµατος. Η γενική ∆ιεύθυνση του Οµίλου
καθορίζει την πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων και βεβαιώνεται για την τήρηση των νοµίµων διαδικασιών και ελέγχων σε κάθε εταιρεία
του Οµίλου.

Κίνδυνος της αγοράς : Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις πιθανές αλλαγές στην αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού λόγω αλλαγής
στα επιτόκια και τις ισοτιµίες συναλλάγµατος. Ο Όµιλος έχει καθορίσει πολιτική και µεθόδους παρακολούθησης για την διαχείριση τέτοιων
κινδύνων.

Κίνδυνος ρευστότητας : Ο κίνδυνος ρευστότητας αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναµίας του Οµίλου να εκπληρώσει τις ταµειακές του
υποχρεώσεις κυρίως όσον αφορά την πληρωµή προµηθευτών και τραπεζικών διευκολύνσεων και χορηγήσεων. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον
κίνδυνο αυτό µε συνεχή παρακολούθηση της σχέσης µεταξύ βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων, µετρητών και άµεσα ρευστοποιήσιµων
στοιχείων ενεργητικού.

24.
9

Οµολογιακά ∆άνεια
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Την 31η Αυγούστου 2006, η Σωληνουργεία Λιµπάρ. Τζιρακιάν Profil A.E. (εκδότρια) σύναψε ένα κοινό οµολογιακό έντοκο δάνειο, µη
διαπραγµατεύσιµο στην χρηµατιστηριακή αγορά, µε την Εµπορική Τράπεζα (βάσει Ν.3156/2003) ύψους 6.000.000,00 € κυµαινόµενου
επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) διάρκειας τριών (3) ετών δυναµένης, µετά από συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων, να
παραταθεί η αποπληρωµή του µισού του ∆ανείου, ήτοι των 3.000.000,00 € αρχικά για ένα (1) επιπλέον έτος και κατά την λήξη αυτής το
αποµείναν υπόλοιπο του ∆ανείου , ήτοι των 1.500.000,00 € για ακόµη ένα (1) έτος. Το ∆άνειο, που σκοπός του είναι η αναχρηµατοδότηση
υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου δανεισµού, διαιρείται σε δώδεκα (12) ονοµαστικές, µη µετατρέψιµες ενσώµατες οµολογίες ονοµαστικής
αξίας 500.000,00 € έκαστης, τις οποίες έκδωσε η Εκδότρια στο άρτιο στο πλαίσιο του ∆ανείου. Η αποπληρωµή του Κεφαλαίου των
Οµολογιών του θα γίνει στην ονοµαστική τους αξία (στο άρτιο) στην λήξη του, ενώ οι όροι των οµολογιών προβλέπουν περιπτώσεις
καταγγελίας που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, µη εµπρόθεσµη καταβολή πληρωµών, µη συµµόρφωση µε τις γενικές και οικονοµικές
διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί παροχή πληροφοριών που εµπεριέχουν σηµαντικά λάθη και παραλέιψεις συγκεκριµένµα γεγονότα
αφερεγγυότητας παύση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ιδιοκτησιακό καθεστώς των δανειζοµένων και ύπαρξη γεγονότων που επηρεάζουν
ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου.
9

ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ

Η θυγατρική της ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ την 29η ∆εκεµβρίου 2006 προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου µε την EUROBANK
ERGASIAS, µη µετατρέψιµου σε µετοχές, πενταετούς διαρκείας ύψους 1.500.000 ευρώ, για την εξόφληση των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών
της υποχρεώσεων.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.



ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ



OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E.
EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (1/1–31/12/2006)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.24180/03/Β/91/41/96

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε προς έγκρισή σας τις Οικονοµικές Καταστάσεις, που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά ισχύουν καθώς και την παρούσα έκθεση, για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2006
µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 2006.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά την χρήση 2006 η εταιρία συνέχισε την κατασκευή και εµπορία παραδοσιακών κιγκλιδωµάτων.
Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 3.895.655 ευρώ παρουσιάζοντας µείωση 9,78 % σε σχέση µε το 2005.
Η εταιρία κατά την χρήση 2006 παρουσίασε ζηµίες ύψους 56.456 ευρώ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παραθέτουµε πίνακα ανάλυσης του κύκλου εργασιών για τα έτη 2005-2006 και ποσοστιαία µεταβολή τους:
2006
ΑΞΙΑ
(σε €)
1.717.350
2.169.028
9.277

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2005
ΑΞΙΑ
(σε €)
2.103.429
2.175.930
38.625

3.895.655

4.317.984

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εµπορεύµατα
Προϊόντα Έτοιµα & Ηµιτελή
Λοιπά Αποθέµατα & Άχρηστα
Υλικά

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)

- 18,35 %
- 0,32 %
-75,98 %

-9,78 %

Από τον ως άνω πίνακα παρατηρείται µείωση στον κύκλο εργασιών έναντι της χρήσης 2005 κατά 9,78 %.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Κατά την χρονική περίοδο 1/1-31/12/2006 η εταιρία πραγµατοποίησε επενδύσεις ύψους 127.473 ευρώ περίπου όπως ο ακόλουθος πίνακας,
επενδύσεις που ολοκληρώθηκαν το 2006 και αναµένεται να λειτουργήσουν παραγωγικά εντός του 2007.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσθήκες Κτιρίων
Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των –Τεχν. Εγκαταστάσεων
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΑ (σε ευρώ)
2.890
112.996
11.587
127.473

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΑ
Στα κτίρια η αύξηση κατά 2.890 ευρώ περίπου που παρουσιάστηκε στην χρήση 2006 οφείλεται στην βελτίωση των εγκαταστάσεων
τεχνικών έργων.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Στα µηχανήµατα η αύξηση κατά 112.996 ευρώ περίπου οφείλεται σε προσθήκη µηχανηµάτων για την βελτίωση της παραγωγής.
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στον λογαριασµό «Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός» παρατηρείται αύξηση ύψους 11.587 ευρώ που αναλύεται σε αγορές Η/Υ και εκτυπωτών για
τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας καθώς και σε λοιπό εξοπλισµό των γραφείων
Β.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 149.288 ευρώ από τις οποίες 77.843 ευρώ περίπου επιβάρυναν το κόστος παραγωγής και το
υπόλοιπο ποσό ύψους 71.445 ευρώ επιβάρυνε το λειτουργικό κόστος.
Γ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στα αποθέµατα παρατηρείται µείωση κατά 47.433 ευρώ
Αθροιστικά στους επιµέρους λογαριασµούς που αποτελούν τις απαιτήσεις (Πελάτες, Επιταγές Εισπρακτέες και Γραµµάτια Εισπρακτέα κ.λ.π.)
παρατηρείται µία µείωση κατά 86.531 ευρώ συνέπεια της µείωσης του κύκλου εργασιών που παρατηρήθηκε την χρήση 2006.
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Στον λογαριασµό «Χρεώστες ∆ιάφοροι» παρατηρείται µείωση ύψους 976.565 ευρώ περίπου .
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Στην χρήση 2006 δεν έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και το οποίο ανέρχεται σε 4.306.221,00 ευρώ διαιρούµενο σε
1.469.700 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µειώθηκαν κατά 76.372 ευρώ περίπου που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζηµίες που παρουσίασε στην
χρήση η Εταιρία.
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
o

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας είναι ένα οµολογιακό δάνειο, µη µετατρέψιµου σε µετοχές, πενταετούς διάρκειας ύψους
1.500.000,00 ευρώ που σύναψε η εταιρία µε την τράπεζα EUROBANK ERGASIAS για την εξόφληση των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών
της υποχρεώσεων.
o

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

Οι βραχυπρόθεσµες οφειλές στις τράπεζες την 31/12/2006 ανέρχονται σε 200.000 ευρώ και σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση έχουν
µειωθεί κατά 2.500.393 ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, που απεικονίζουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας για την χρήση 2006 είναι:
ΧΡΗΣΗ
∆ΕΙΚΤΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γενικής Ρευστότητας
∆ανειακής Επιβαρύνσεως
Κάλυψης Παγίων Στοιχείων

Κυκλοφορούν & ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό (Αναπ.Αξία)

2006

2005

2,83

1,78

1,21

1,63

1,61

1,60

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όπως αναλύεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, το Μικτό κέρδος Εκµεταλλεύσεως της χρήσεως 2006 ανέρχεται σε 624.156 ευρώ
περίπου έναντι 721.674 ευρώ της χρήσεως 2005.
Επιπλέον είχαµε άλλα λειτουργικά έσοδα & έσοδα κεφαλαίου ύψους 1.267 ευρώ.
Αφαιρουµένων των εξόδων διοικητικής λειτουργίας ύψους 308.956 ευρώ και των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως ύψους 241.4593 ευρώ, και
αφαιρέσουµε τους χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα ύψους 110.577 ευρώ καθώς και άλλα λειτουργικά έξοδα ύψους 20.887 ευρώ
τα αποτελέσµατα – Ζηµίες της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 56.456 ευρώ έναντι των ζηµιών χρήσεως προ φόρων ύψους 58.546 ευρώ
της προηγούµενης χρήσης 2005.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
¾

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας την χρήση 2006 µειώθηκε κατά 9,78 % σε σχέση µε το 2005

¾

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 223.334 ευρώ έναντι
278.785 ευρώ το 2005.

Τέλος σας παρακαλούµε κύριοι Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας όπως επίσης και την
Έκθεση αυτή για τα πεπραγµένα της χρήσης 2006 και να αποφασίσετε σχετικά επί των λοιπών θεµάτων της Ηµερησίας ∆ιάταξης της Γενικής
Συνέλευσης.
Ασπρόπυργος Αττικής, 22 Μαρτίου 2007

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους κκ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας
«AΛΜΕ Α.Β.Ε.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΑΛΜΕ A.Β.Ε.Ε», που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2006, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ίδια
ηµεροµηνία καθώς και από περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει
επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις
περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον
έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Tα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις
πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την
εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της ε τ α ι ρε ία ς . Ο έ λε γχ ο ς πε ριλα µ β άνε ι
ε π ί σ η ς τ ην α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ η ς καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων
που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση
της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων.
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κατάσταση Αποτελεσµάτων της Εταιρείας
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 2006
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
1/1-31/12/2006
3.895.655
3.271.499
624.156

1/1-31/12/2005
4.317.984
3.596.310
721.674

Άλλα λειτουργικά έσοδα & έσοδα από επενδύσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Έξοδα πωλήσεων και διανοµής
Έξοδα διοίκησης
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα /έξοδα
Ζηµίες προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρές Ζηµίες χρήσεως
Κατανέµονται σε:
Μέτοχοι Εταιρίας

1.192
75
241.459
308.956
20.887
54.121
110.577
-56.456
0
-56.456

0
0
236.733
309.487
32.580
142.874
201.420
-58.546
0
-58.546

-56.456

-58.546

Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)

-0,04

-0,04

Κύκλος Εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μεικτά Κέρδη

Ισολογισµός της Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006
ENEΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
Χρεώστες & άλλοι λογαριασµοί
Απαιτήσεις από πελάτες
Μετρητά στα ταµεία & στις τράπεζες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεµατικά
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές & άλλοι λογαριασµοί
Φορολογία Εισοδήµατος
Χορηγήσεις Τραπεζών
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ετήσιο ∆ελτίο & Απολογισµός Χρήσης 2006

31/12/2006

31/12/2005

1.446.267
8.878
12.711

1.465.471
20.979
12.710

1.467.856

1.499.160

1.060.267
1.432.383
1.013.454
171.908

1.107.700
2.401.726
1.107.207
199.120

3.678.012
5.145.868

4.815.753
6.314.913

4.306.221
-1.977.957
2.328.264

4.306.221
-1.901.585
2.404.636

1.069.092
28.512
200.000

1.182.495
27.389
2.700.393

1.297.604

3.910.277

1.500.000
20.000

0
0

1.520.000
2.817.604
5.145.868

0
3.910.277
6.314.913
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Kατάστασης Μεταβολής της Καθαρής Θέσης της Εταιρίας από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006
31/12/2006
31/12/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)

2.404.636

1.082.078

-56.456

-58.546

2.348.180
0

1.023.532
1.435.407

∆ιαγραφή αποσβέσεων βάσει Ε.Λ.Π.

157.171

184.438

Πρόβλεψη αποσβέσεων βάσει ∆.Λ.Π.

-149.288

-135.911

∆ιαγραφή άϋλων περιουσιακών στοιχείων

-12.009

0

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή αξία

-15.790

-102.830

2.328.264

2.404.636

Zηµίες της χρήσεως µετά από φόρους

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)

Κατάσταση Ταµειακών Ροών Εταιρίας για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006
31/12/2006
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Ζηµίες χρήσεως προ φόρων

31/12/2005

-56.456

-58.546

149.288

135.911

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη επενδυτικής δραστηριότητας)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-1.139

0

110.577

201.420

Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

47.433

664.713

1.063.096

1.316.814

-93.984

-1.515.906

-110.577

-201.420

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων στοιχείων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(β)

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

1.123

-312.810

1.109.361

230.176

-138.858

-94.696

2.602

0

75

0

-136.181

-94.696

0

1.435.407

1.500.000

0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.500.000

1.435.407

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσεως
(α)+(β)+(γ)

2.473.180

1.570.887

-2.501.274

-4.072.161

-28.094

-2.501.274

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως
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ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24180/03/Β/91/41/96 - Ε∆ΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ-ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΓΙΩΡΑ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Ανώνυµης Εταιρίας "ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ &Ι ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση
ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Πλήρης επωνυµία:
Έδρα:
Ηµεροµηνία Σύστασης:
Κύρια ∆ραστηριότητα:
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών:
Εποπτεύουσα Αρχή:
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟ∆ΟΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ - Ασπρόπυργος Αττικής
1991
Κατασκευή & εµπορία παραδοσιακών κιγκλιδωµάτων
24180/03/Β/91/41/96
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής
094320019
Λιµπαρέτ Τ.Τζιρακιάν - Πρόεδρος ∆.Σ.
Λογαρίδης Γεώργιος - Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
Ντάνος Αντώνιος - Μέλος ∆.Σ.
Νασούλας Στέφανος - Μέλος ∆.Σ.
Βλάχος Ιωάννης -Μέλος ∆.Σ.
31/12/2006
12 Μήνες
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
22/3/2007
Μπατσούλης Γεώργιος - BDO Πρότυπος Ελεγκτική Εταιρία
Με σύµφωνη γνώµη

Ηµεροµηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως:
∆ιάρκεια Χρήσεως:
Τύπος των Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία):
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ)
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
3.895.655
4.317.984
624.156
721.674
223.334
278.785
74.046
142.874
-56.456
-58.546

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.467.856
1.060.267
1.013.454
1.604.291
5.145.868

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (α)

1.520.000
200.000
1.097.604
2.817.604

1.499.160
1.107.700
1.107.207
2.600.846
6.314.913

0
2.700.393
1.209.884
3.910.277

4.306.221
-1.977.957

4.306.221
-1.901.585

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (β)

2.328.264

2.404.636

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α) + (β)

5.145.868

6.314.913

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.1.2006 και 1.1.2005 αντίστοιχα)
Ζηµία χρήσεως µετά από φόρους

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
∆ιαγραφή αποσβέσεων βάσει Ε.Λ.Π.,
Πρόβλεψη αποσβέσεων βάσει ∆.Λ.Π.,
∆ιαγραφή άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή αξία
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)

Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε €

Καθαρή Θέση
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών
Μεικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών,επενδυτικών αποτελεσµάτων & αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµιές προ φόρων
Μείον
Φόροι
Καθαρές Ζηµίες χρήσεως µετά από φόρους

-56.456

-58.546
1.023.532

0
157.171
-149.288
-12.009
-15.790
2.328.264

1.435.407
184.438
-135.911
0
-102.830
2.404.636

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Eχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 31ης ∆εκεµβρίου 2005.
2.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2002.
3.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας
4.∆εν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.
5.Το προσωπικό της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25) άτοµα την 31/12/2006 και σε είκοσι πέντε (25) την 31/12/2005.
6.Ανάλυση πωλήσεων της Εταιρίας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξιν.του ΣΤΑΚΟ∆-03
ΚΩ∆.(515.2) - Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων
1.726.627
2.169.028
ΚΩ∆:(284.0) - Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και µορφοποίηση µετάλλων µε έλαση
7.Η Εταιρία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E."µε ποσοστό
συµµετοχής 81,72%
8.Tα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της έχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη,όπως αυτά ορίζονται από το
∆ΛΠ 24 (Definitions),µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης, καθώς και των συναλλαγών τους
έχουν ως εξής:

-56.456
-56.456
-0,04
0,00

-58.546
-58.546
-0,04
0,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006
31/12/2005
-56.456

-58.546

149.288
-1.139

135.911
0

110.577

201.420

Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες
Αύξηση/Μείωση αποθεµάτων
Αύξηση/Μείωση απαιτήσεων
Μείωση/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

47.433
1.063.096
-93.984

664.713
1.316.814
-1.515.906

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

(α)

-110.577
1.123
1.109.361

-201.420
-312.810
230.176

(β)

-138.858
2.602
75
-136.181

-94.696
0
0
-94.696

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµ. διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ)

0
1.500.000
1.500.000
2.473.180

1.435.407
0
1.435.407
1.570.887

-2.501.274

-4.072.161

-28.094

-2.501.274

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
(α) Πωλήσεις Αγαθών & Υπηρεσιών

0
-58.546

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες / Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Αποσβέσεις
2.404.636
1.082.078 Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
2.348.180

0
-56.456

41.930

(β) Αγορές Αγαθών & Υπηρεσιών
(γ) Απαιτήσεις
(δ) Υποχρεώσεις
(ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθ.στελεχών & µελών της ∆ιοίκησης
(στ)Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης
(ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ.στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης

97.314
0
33.090
67.509
0
0

Ασπρόπυργος Αττικής, 22 Μαρτίου 2007
Ο Πρόεδρος του ∆. Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Η Προϊστάµενος του Λογιστηρίου

ΛΙΜΠΑΡΕΤ Τ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
Α∆Τ Ρ 107602

ΛΟΓΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ Ρ-106109

ΜΑΡΙΑ ΓΚΛΑΒΑ
Α.∆.Τ.Χ-680828
ΑΡ.Α∆.A'ΤΑΞΗΣ
Ο.Ε.Ε. 15240

