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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει
καθοδήγηση στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος:
Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα
Στοιχεία αυτά αριθμούνται σε Τμήματα A – E (A.1 – E.7).
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να
συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και στον Εκδότη. Επειδή
κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρχουν κενά στην
αρίθμηση κάποιων Στοιχείων.
Παρότι ενδέχεται για ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα
λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να μη δύναται να
χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά με το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή
συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα με την αναφορά
«δεν ισχύει».
Ενότητα Α – Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
Α1
Προειδοποίηση:
 το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του
ενημερωτικού δελτίου
 ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε
κινητές αξίες στη μελέτη του ενημερωτικού δελτίου στο σύνολό του
 σε περίπτωση που προσφυγή σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο
ενημερωτικό δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής
ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να
αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, πριν από την
έναρξη της νομικής διαδικασίας, και
 αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το
περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του,
αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή
ασυνεπές όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή
δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου,
κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο
να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.
Α2
Συναίνεση:
 Συναίνεση του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη
σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου όσον αφορά τη χρήση του
ενημερωτικού δελτίου για μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική
τοποθέτηση
κινητών
αξιών
από
χρηματοοικονομικούς
διαμεσολαβητές
 Αναφορά της περιόδου προσφοράς εντός της οποίας μπορεί να γίνει
μεταγενέστερη μεταπώληση ή τελική τοποθέτηση κινητών αξιών Δεν
από χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές και στους οποίους ισχύει
παρέχεται συναίνεση για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου
 Άλλοι σαφείς και αντικειμενικοί όροι που συνοδεύουν τη συναίνεση
και είναι συναφείς για τη χρήση του ενημερωτικού δελτίου
 Ανακοίνωση με έντονους χαρακτήρες με την οποία ενημερώνονται οι
επενδυτές ότι πρόκειται να παρασχεθούν πληροφορίες για τους
4

Β1
Β2

Β3

Β4α

όρους και τις προϋποθέσεις της προσφοράς από οποιονδήποτε
χρηματοοικονομικό
διαμεσολαβητή
κατά
τη
στιγμή
πραγματοποίησης
της
εν
λόγω
προσφοράς
από
τον
χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή
Ενότητα Β – Εκδότης και ενδεχόμενος εγγυητής
Νόμιμη
και Η νόμιμη και εμπορική επωνυμία είναι «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
εμπορική επωνυμία ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» στην Ελληνική γλώσσα και
του εκδότη
«PIPEWORKS L. TZIRAKIAN PROFIL S.A.»στην Αγγλική..
Έδρα και νομική Η έδρα της Εκδότριας βρίσκεται στο Δήμο Τανάγρας Νομού
μορφή του εκδότη, Βοιωτίας, επί του 56ου χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών νομοθεσία
βάσει Λαμίας, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της καθώς
της οποίας ενεργεί και οι κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Η εταιρεία
ο
εκδότης
και ιδρύθηκε το 1967 (ΦΕΚ 310/27-04-1967), είναι ανώνυμη
χώρα σύστασης
εταιρεία που υπάγεται στην Ελληνική νομοθεσία, με Αριθμό
Μητρώου 121923260000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται γενικότερα από τις
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών»,
όπως ισχύει, καθώς επίσης και από τις ισχύουσες διατάξεις
του
χρηματιστηριακού
δικαίου
και
του
δικαίου
Κεφαλαιαγοράς όπως αυτές προβλέπονται ενδεικτικά στις
διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των
Ν.3016/2002, Ν.3340/2005, Ν.3401/2005, Ν.3371/2005 και
Ν.3556/2007, όπως ισχύουν, καθώς και την εν γένει
εμπορική και εταιρική νομοθεσία.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή
παντός τύπου σωλήνων χάλυβα, σε διάφορες μορφές. Οι
σωλήνες αυτοί διατίθενται σε διάφορες μορφές και σε
διάφορες διαστάσεις. Ο κατάλογος των προϊόντων
περιλαμβάνει πάνω από 250 διαφορετικά προϊόντα διαφόρων
ποιοτήτων και διαστάσεων.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες των προϊόντων στα οποία
δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι τα εξής:
 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων
 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα καθώς και
σιδηροκραμάτων
 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις
πωλήσεις είναι ο τομέας της κατασκευής χαλυβδοσωλήνων,
του οποίου οι πωλήσεις αποτέλεσαν για τη χρήση 2016 το
95% του συνόλου των πωλήσεων της Εταιρείας. Ακολουθεί ο
τομέας της εμπορίας μετάλλων και μεταλλευμάτων με 4% και,
τέλος, ο τομέας της παραγωγής βασικού σιδήρου και χάλυβα
καθώς και σιδηροκραμάτων ο οποίος συμμετείχε κατά 1% επί
του συνόλου των πωλήσεων της Εταιρείας.

Περιγραφή
της
φύσης
των
τρεχουσών
πράξεων και των
κυριότερων
δραστηριοτήτων
του εκδότη – και
σχετικοί
κύριοι
παράγοντες
–
αναφέροντας
τις
σημαντικότερες
κατηγορίες
προϊόντων
που
πωλήθηκαν ή/και
υπηρεσιών
που
παρασχέθηκαν, και
προσδιορισμός των
κυριότερων
αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται
ο εκδότης
Περιγραφή
των Η συνεχιζόμενη ύφεση που καταγράφει η ελληνική οικονομία
σημαντικότερων
και ειδικότερα η αρνητική συγκυρία του τελευταίου τριμήνου
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πρόσφατων
τάσεων
που
επηρεάζουν
τον
εκδότη και των
αγορών στις οποίες
δραστηριοποιείται

του 2016, απόρροια των αρνητικών δεικτών που σημείωσαν
οι επενδύσεις στη διάρκεια του έτους αλλά και της
παρατεταμένης αβεβαιότητας εξαιτίας της καθυστέρησης
στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του
προγράμματος σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας,
επηρέασαν σοβαρά τη συνολική κατανάλωση και τις
επενδύσεις το 2016. Ταυτόχρονα η καθυστέρηση των ήδη
συμφωνημένων αποκρατικοποιήσεων καθώς και των
αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο κράτος και σε κλειστούς
τομείς της οικονομίας, στέρησε από την ελληνική οικονομία
την αναμενόμενη προσέλκυση επενδύσεων που αποτελούν
βασική προϋπόθεση ανάκαμψης της ζήτησης.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι πωλήσεις της Εταιρείας
υποχώρησαν, ενώ η συνεχιζόμενη αστάθεια στις διεθνείς
αγορές χάλυβα επέδρασε αρνητικά στο μικτό αποτέλεσμα και
στα λειτουργικά κέρδη.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 χαρακτηρίστηκε από τη
συγκράτηση του όγκου των πωλήσεων στα ίδια περίπου
επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο. Η ζήτηση χαλυβουργικών
προϊόντων έως και τα μέσα του τετάρτου τριμήνου δεν
παρουσίαζε σοβαρή μεταβολή, απόρροια της στασιμότητας
των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ και οι
χαμηλότερες
του
αναμενόμενου
προγραμματισμένες
παραλαβές Α’ υλών επηρέασαν αρνητικά τον όγκο
παραγωγής αλλά και τον κύκλο εργασιών.
Από τα τέλη του 2017 η ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα
σημειώνει αύξηση. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η
αυξητική τάση θα συνεχιστεί, συμβάλλοντας θετικά στην
επίτευξη των στόχων. Η αύξηση κατά 1,3% που καταγράφει
το ΑΕΠ το 2017, συγκεντρώνεται κυρίως στο τελευταίο
τρίμηνο του έτους, ενώ το 2018 η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται
να κινηθεί μεταξύ 2,2% - 2,6% στηριζόμενη κυρίως στις
εξαγωγές, τον τουρισμό και στην ανάκαμψη των επενδύσεων
καθώς αρκετά δημόσια και ιδιωτικά έργα είναι σε φάση
ωρίμανσης και αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2018.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το μεγάλο project στο
Ελληνικό, οι προγραμματισμένες ανακαινίσεις αεροδρομίων
και επεκτάσεις λιμανιών κτλ, αλλά και στον τομέα του
τουρισμού αναμένονται σημαντικές επενδύσεις σε νέα
ξενοδοχεία και ανακαινίσεις υφιστάμενων μονάδων.
Τους πρώτους μήνες του 2018, τόσο ο όγκος του πωληθέντος
τονάζ , όσο και ο τζίρος, κινούνται στα πλαίσια των στόχων
που έχουν τεθεί, επιβεβαιώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις.
Παράλληλα τα επίπεδα παραγγελιοληψίας αναμένεται να
κινηθούν ανοδικά σε όλη τη διάρκεια του 2018 καθώς η
εταιρεία έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή Α’ υλών που
θα εξαλείψουν τις ελλείψεις στη γκάμα των παραγόμενων
προϊόντων της και θα καλύψουν την αναμενόμενη ζήτηση.
Οι τιμές κόστους των Α’ υλών κινούνται ανοδικά σε όλη τη
διάρκεια του 2017, καταγράφοντας μεσοσταθμική αύξηση
της τάξης του 25% σε σχέση με το 2016. Η τάση αυτή
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επιταχύνθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Η αναταραχή
στις διεθνείς αγορές του χάλυβα, η οποία κορυφώθηκε με
την επιβολή δασμών το φθινόπωρο του 2017 από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε εισαγωγές από αγορές τρίτων χωρών,
επέδρασε στην αύξηση των τιμών. Περαιτέρω επηρέασε τη
διαθεσιμότητα των Α’ υλών με συνέπεια να σημειώνονται
καθυστερήσεις στις παραδόσεις Α’ υλών από προμηθευτές
του εξωτερικού. Από τις αρχές του 2018 εξομαλύνονται
σταδιακά οι καθυστερήσεις στις παραλαβές των Α’ υλών και
σημειώνεται ανάκαμψη του όγκου παραγωγής και
πωλήσεων.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του χάλυβα,
αναφορικά με την επιβολή δασμών σε εισαγωγές στις ΗΠΑ
από τρίτες χώρες είναι δυνατό να προκαλέσουν νέα
αναταραχή στις τιμές, η οποία αναμένεται να εξισορροπηθεί
από τα μέτρα που ήδη λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση,
προκειμένου να αποφευχθεί μία ταχεία αποκλιμάκωση των
τιμών λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς Α’ υλών. Με
βάση την υφιστάμενη τάση των τιμών αλλά και τα συμβόλαια
για παραλαβές Α’ υλών έως και τα τέλη του Α’ εξαμήνου δεν
φαίνεται ότι ενισχύεται κάποια τάση υποχώρησης των τιμών
από τα υψηλά επίπεδα στα οποία διαπραγματεύονται
διεθνώς. Παράλληλα οι εκτιμήσεις για τους ρυθμούς
ανάπτυξης σε μεγάλες αγορές όπως ΗΠΑ, Κίνα και
Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να είναι ανοδικές,
σταθεροποιώντας τη ζήτηση και τις τιμές των Α’ υλών. Τυχόν
αποκλιμάκωση των τιμών ίσως σημειωθεί κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2018, απόρροια των επιπτώσεων από την
επίδραση που μπορεί να προκαλέσει η επιβολή δασμών. Η
εταιρεία έχει εξασφαλίσει συμβόλαια αγοράς από
προμηθευτές του εξωτερικού που διασφαλίζουν τη
σταθερότητα των τιμών κόστους των Α’ υλών τουλάχιστον
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η διοίκηση της Εταιρείας
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές
εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές που είναι δυνατό να
αντιμετωπίσουν τις τυχόν αυξομειώσεις των τιμών των Α’
υλών και στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Δεδομένων των παραπάνω τάσεων, αναφορικά με τις
προβλέψεις για τα επίπεδα ζήτησης στην εσωτερική αγορά,
αλλά και τα σημερινά επίπεδα τιμών του χάλυβα στις διεθνείς
αγορές, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι είναι εφικτή η
επίτευξη των στόχων βελτίωσης του όγκου παραγωγής αλλά
και των πωλήσεων.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω
αναφερομένων, δεν υφίσταται γνωστή τάση, αβεβαιότητα,
αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως αναμένεται να
επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας κατά την
τρέχουσα χρήση.
Β5

Εάν ο εκδότης είναι
μέλος
ομίλου, Δεν ισχύει
7

Β6

περιγραφή
του
ομίλου και της
θέσης που κατέχει
σε αυτόν ο εκδότης
-Στο βαθμό που
είναι γνωστό στον
εκδότη, το όνομα
κάθε προσώπου το
οποίο
κατέχει,
άμεσα ή έμμεσα,
ποσοστό
του
κεφαλαίου ή των
δικαιωμάτων
ψήφου του εκδότη
που
πρέπει
να
κοινοποιείται
δυνάμει
της
εθνικής νομοθεσίας
του εκδότη, καθώς
και το ύψος της
συμμετοχής
που
κατέχει
το
πρόσωπο αυτό.
Διευκρινίζεται
εάν
οι
κύριοι
μέτοχοι του εκδότη
κατέχουν
διαφορετικά
δικαιώματα
ψήφου,
εφόσον
υπάρχουν.
- Να αναφερθεί εάν
και από ποιον ο
εκδότης κατέχεται
ή ελέγχεται, άμεσα
ή
έμμεσα,
στο
βαθμό
που
ο
εκδότης γνωρίζει
τις
σχετικές
πληροφορίες, και
να περιγραφεί η
φύση αυτού του
ελέγχου.

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μετοχική
σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα στοιχεία
μετοχολογίου της 18/4/2018 της Εταιρείας χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ύψους €76.200,00:
Μέτοχος

Άρις Τζιρακιάν

Αριθμός

Ποσοστό επί

Μετοχών

συνόλου

265.447

20,90%

224.733

17,70%

30.413

2,39%

Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές

123.985

9,76%

Ανούς & Άρις Τζιρακιάν (ΚΕΜ)

30.724

2,42%

225.273

17,74%

Κρικόρ Τζιρακιάν (ΚΕΜ)

1.496

0,12%

Europa Profil Αλουμίνιο

57.299

4,51%

Τροπαία (πρώην ΣΑΝΥΟ)

54.000

4,25%

256.630

20,21%

1.270.000

100,00%

Μάιντα

Τζιρακιάν

&

Ειρήνη

Κεβορκιάν (ΚΕΜ)
Μάιντα Τζιρακιάν & Λιμπαρίτ
Κεβορκιάν (ΚΕΜ)

Κρικόρ Τζιρακιάν

Επενδυτικό Κοινό
Σύνολο

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό
λογιστή

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μέτοχοι κατέχουν και τα
αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν
προβεί τα υπόχρεα πρόσωπα στο πλαίσιο του νόμου
3556/2007, και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την
Εταιρεία στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. (ΗΔΤ) τα
δικαιώματα ψήφου σε αυτήν αποτυπώνονται ως εξής:
Ο κ. Άρις Τζιρακιάν στις 20/4/2016 κατέχει ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ανέρχεται σε 23,32%.
Ειδικότερα, ο κ. Άρις Τζιρακιάν κατέχει μέσω ατομικής
επενδυτικής μερίδας 265.447 κοινές ανώνυμες μετοχές και
αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 20,90% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και
30.724 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα
ψήφου μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο
την κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές ήτοι ποσοστό 2,42%
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η κα Μάιντα Τζιρακιάν στις 5/3/2018 κατέχει ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ανέρχεται σε 20,09%.
Ειδικότερα, η κα Μάιντα Τζιρακιάν κατέχει μέσω κοινής
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επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ειρήνη
Κεβορκιάν του Παύλου 224.733 κοινές ανώνυμες μετοχές και
αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 17,695% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και
30.413 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα
ψήφου μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο
τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου ήτοι ποσοστό 2,395%
επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ο κ. Κρικόρ Τζιρακιάν στις 20/4/2016 κατέχει ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ανέρχεται σε 17,86%.
Ειδικότερα, ο κ. Κρικόρ Τζιρακιάν κατέχει μέσω ατομικής
επενδυτικής μερίδας 225.273 κοινές ανώνυμες μετοχές και
αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 17,74% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και
1.496 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα
ψήφου μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο
την κα Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ ήτοι ποσοστό 0,12% επί
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές στις 6/5/2009 κατέχει
ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία που ανέρχεται σε
10,54%. Ειδικότερα, η κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές
κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,12% και μέσω κοινής
επενδυτικής μερίδας με συνδικαιούχο τον κο Άρι Τζιρακιάν
κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 2,42%.
Η εταιρεία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ (πρώην ΣΑΝΥΟ
ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ) στις 12/11/2008 κατέχει ποσοστό
6,131% επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί του συνόλου των
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που
ασκείται από τους μετόχους της, δεν ασκείται με τρόπο
καταχρηστικό. Προς διασφάλιση μάλιστα αυτού η Εταιρεία
φροντίζει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την
κείμενη νομοθεσία περί εισηγμένων εταιρειών και περί
εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι κύριοι μέτοχοί της δεν κατέχουν
διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, εξ αυτών που πηγάζουν από
έκαστη κατεχόμενη κοινή ανώνυμη μετοχή.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε
συμφωνίας της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε
μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά
στον έλεγχο της Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η
Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, δεν υπάρχουν
ενεχυριάσεις και εμπράγματα βάρη επί των μετοχών που
κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% επί των
μετοχών και άνω κατά την ημερομηνία του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου.
Τέλος, δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν
αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
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Β7

Επιλεγμένες
ιστορικές
κύριες
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες για
τον εκδότη, οι
οποίες παρέχονται
για
κάθε
οικονομική χρήση
της περιόδου που
καλύπτουν
οι
ιστορικές
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες και
για
κάθε
μεταγενέστερη
ενδιάμεση
οικονομική περίοδο
που
συνοδεύεται
από
συγκριτικά
στοιχεία
που
αντιστοιχούν στην
ίδια περίοδο της
προηγούμενης
χρήσης η υποβολή
ωστόσο
των
ισολογισμών
τέλους
χρήσεως
είναι αρκετή για να
πληρούται
η
απαίτηση
περί
συγκρίσιμων
πληροφοριών από
τον ισολογισμό.
Αυτό πρέπει να
συνοδεύεται
από
αφηγηματική
περιγραφή
της
σημαντικής
αλλαγής
στη
χρηματοοικονομική
κατάσταση
του
εκδότη και των
αποτελεσμάτων
Εκμετάλλευσης
κατά τη διάρκεια ή
μετά την περίοδο
που καλύπτουν οι
ιστορικές
κύριες
χρηματοοικονομικέ
ς πληροφορίες

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2016
(ποσά σε χιλ. ευρώ)*
Κύκλος Εργασιών
15.792
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
1.862
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
531
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
(371)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (Α)
(374)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
(0,2946)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
170
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(204)
(Α)+(Β)
Κέρδη/(Ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)
928

2015
13.979
1.100
(465)
(1.313)
(1.264)
(0,9949)
(752)
(2.015)
273

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

Σημείωση: Επιλεγμένοι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες και Λοιπά
Μεγέθη
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, παρατίθενται ορισμένοι
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης («Alternative
Performance Measures», βάσει των ESMA Guidelines on
Alternative Performance Measures της 5/10/2015) εκτός
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα «Κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)», τα οποία
ορίζονται και υπολογίζονται βάσει της Εγκυκλίου αρ. 34 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εξής: Αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) = Κέρδη/(Ζημίες) προ
φόρων +/- Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα
(Σύνολο
χρηματοοικονομικών
εξόδων
+
Σύνολο
χρηματοοικονομικών εσόδων + Συμμετοχή στις ζημίες
συγγενών εταιρειών) + Συνολικές αποσβέσεις (ενσωμάτων
και άυλων περιουσιακών στοιχείων).
Συνολικά Έσοδα για τις χρήσεις 2015 και 2016:
Ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
ανήλθε σε €15.792 χιλιάδες το 2016 σημειώνοντας αύξηση
13% έναντι €13.979 χιλιάδων στο προηγούμενο έτος. Το
κόστος πωλήσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
προσδιορίστηκε σε €13.930 χιλιάδες έναντι €12.879 χιλιάδων,
σημειώνοντας αύξηση κατά 8,15% σε σχέση με το 2015. Το
κόστος πωληθέντων διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα
αναλογικά σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών
εξαιτίας της βελτίωσης του περιθωρίου από την ανάλωση των
υλικών και των προϊόντων το 2016.
Τα μικτά αποτελέσματα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν το
2016 σε κέρδος €1.862 χιλ. έναντι κέρδος €1.100 χιλ. τη
συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται κυρίως,
στην αύξηση των πωλήσεων με παράλληλη βελτίωση του
περιθωρίου.
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Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης έχουν ενισχυθεί περαιτέρω
τη χρήση 2016 αρχικά λόγω της βελτίωσης των λοιπών
λειτουργικών εσόδων και εσόδων από επενδύσεις τα οποία
ανέρχονται σε €134 χιλ. έναντι €105 χιλ. την προηγούμενη
χρήση, βελτιωμένα κατά 27,2% κυρίως εξαιτίας της αύξησης
των εσόδων από μισθώσεις ακινήτων σε €75 χιλ. το 2016 από
€58 χιλ. το 2015 και των συναλλαγματικών διαφορών από
εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες διαμορφώθηκαν το 2016
σε €30 χιλ. έναντι €6 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Επίσης,
τα άλλα λειτουργικά έξοδα των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας παρουσιάζονται μειωμένα κυρίως λόγω των ζημιών
από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα το 2015 €266 χιλ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2016 σε
ζημίες €371 χιλ. έναντι ζημιών €1.313 χιλ. τη συγκριτική
περίοδο παρουσιάζοντας μια βελτίωση των αποτελεσμάτων
κατά 71,7% το 2016 σε σχέση με το 2015. Η διαφορά στα
αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κυρίως στη βελτίωση
του μικτού αποτελέσματος που αναφέρεται ανωτέρω, και στη
μείωση των άλλων λειτουργικών εξόδων λόγω των ζημιών
από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα που είχαν
επιβαρύνει την προηγούμενη χρήση.
Ο φόρος εισοδήματος το 2016 διαμορφώνεται σε έξοδο
€2.630 έναντι εσόδου €49.416 το 2015, εξ αιτίας του
αντιλογισμού των προβλέψεων υποτίμησης αποθεμάτων της
31.12.2014,
της
μεταβολής
των
αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λόγω αύξησης
συντελεστή
φορολογίας,
του
υπολογισμού
της
αναβαλλόμενης
φορολογίας
από
την
επανεκτίμηση
επενδύσεων σε ακίνητα, καθώς και την διαφορά του
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος τρέχουσας περιόδου
έναντι της προηγούμενης χρήσης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*

2016

2015

Σύνολο Μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού

16.052

15.938

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

12.713

11.801

Σύνολο Ενεργητικού

28.765

27.739

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(241)

(37)

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

15.140

6.775

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

13.865

21.001

Σύνολο Υποχρεώσεων

29.006

27.776

Σύνολο Ιδίων Κεφλαίων και Υποχρεώσεων

28.765

27.739

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

Σημειώσεις:
•
Στο
κονδύλι
"Μη
κυκλοφορούν
ενεργητικό"
περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Άυλα περιουσιακά
στοιχεία", "Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση", "Αναβαλλόμενη φορολογική
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απαίτηση", "Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση", "Επενδύσεις σε ακίνητα", και "Λοιπές
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις".
• Στο κονδύλι "Κυκλοφορούν ενεργητικό" περιλαμβάνονται τα
κονδύλια "Αποθέματα", "Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί",
"Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων", "Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα".
• Στο κονδύλι "Ίδια Κεφάλαια" περιλαμβάνονται τα κονδύλια
"Μετοχικό
Κεφάλαιο",
"Τακτικό
αποθεματικό",
"Αποθεματικά
εύλογης
αξίας",
"Αφορολόγητα
αποθεματικά",
"Αποθεματικά
επανεκτίμησης
αξίας
ακινήτων", "Ειδικά αποθεματικά μη διανεμηθέντων
κερδών", και "Αποτελέσματα εις Νέο".
•
Στο
κονδύλι
"Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις"
περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Μακροπρόθεσμα δάνεια",
"Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία",
"Προβλέψεις
φόρου
εισοδήματος",
«Αναβαλλόμενες
φορολογικές
υποχρεώσεις»
και
"Ληφθείσες εγγυήσεις".
•
Στο
κονδύλι
"Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις"
περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Χορηγήσεις τραπεζών",
"Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις", "Τρέχουσες
φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις", "Καταθέσεις
μετόχων
για
αύξηση
κεφαλαίου"
και
"Λοιπές
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις".
Οικονομική Θέση για τις χρήσεις 2015 και 2016
Το κονδύλι «Επενδύσεις σε Ακίνητα» αυξήθηκε την
31.12.2016 έναντι της προηγούμενης χρήσης λόγω
προσθήκης ακινήτου αξίας €75 χιλ. και βελτιώσεων επί των
ακινήτων ποσού €15 χιλ.
Το κονδύλι «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση» μειώθηκε κατά €20 χιλ. και
οφείλεται σε πρόβλεψη απομείωσης της αξίας μηχανημάτων
τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της Εταιρείας στο πλαίσιο
της διευθέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών και
προορίζονται για άμεση πώληση.
Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση» παρουσίασε αύξηση από €1.888 χιλ. σε €2.080 χιλ.
την χρήση 2016 και αφορά την εκτίμηση της εύλογης αξίας
της επένδυσης για την συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό
κεφάλαιο της μη εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας Europa Profil
Αλουμίνιο Α.Β.Ε.
Το κονδύλι «Αποθέματα» αυξήθηκε κατά €123 χιλ. και
οφείλεται κυρίως στην αύξηση για πρώτες & βοηθητικές
ύλες-αναλώσιμα-υλικά συσκευασίας και των προκαταβολών
για αγορά αποθεμάτων.
Το κονδύλι «Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί» ύψους €8.422
χιλ. έναντι €8.001 χιλ. της προηγούμενης χρήσης παρουσίασε
αύξηση και οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιταγές
εισπρακτέες οι οποίες αυξήθηκαν κατά €536 χιλ., ενώ οι
απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες μειώθηκαν κατά €54 χιλ.
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Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και
βραχυπρόθεσμος) της Εταιρείας ανήλθε την 31.12.2016 σε
€10.987 χιλιάδες έναντι €9.250 χιλ. την 31.12.2015
παρουσιάζοντας αύξηση κατά €1.737 χιλιάδες κυρίως λόγω
της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και των συμβεβλημένων
τραπεζών για τη μετατροπή υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων
τραπεζικών
δανείων
ποσού
€8.356
χιλιάδων
σε
μακροπρόθεσμο δάνειο πενταετούς διάρκειας.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά το 2016
παρουσιάζονται μειωμένα εξαιτίας της αύξησης των ζημιών
εις νέον κατά €204 χιλιάδων. Πιο συγκεκριμένα, το
αποτέλεσμα εις νέον διαμορφώθηκε την 31.12.2016 σε ζημία
€241 χιλ. έναντι ζημιάς €37 χιλ. την 31.12.2015.
Δεδομένου ότι την 31.12.2015 και την 31.12.2016 η Εταιρεία
εμφάνιζε αρνητικά ίδια κεφάλαια υφίστατο εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*

31/12/2016

31/12/2015

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(301)

222

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(322)

(87)

994

(127)

371

8

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου

200

193

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

572

200

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες
συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της
κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας για τις
ενδιάμεσες περιόδους 01.01-30.06.2017 και 01.01.30.06.2016
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά σε χιλ. ευρώ)*
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (Α)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α)+(Β)
Κέρδη/(Ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

1/1-30/06/2017
7.576
574
(407)
(858)
(756)
(0,5954)
371

1/1-30/06/2016
8.217
1.094
394
(43)
(21)
(0,0168)
(11)

(385)

(32)

102

678

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.0130.06.2017 (τα στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από
τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2017).

Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
διαμορφώθηκαν σε €7.576 χιλ., έναντι €8.217 χιλ. κατά την
αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας μείωση της τάξης
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του 7,8%, γεγονός που προέρχεται πέραν του δυσμενούς
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο εσωτερικό της χώρας και
από τη χαμηλή διαθεσιμότητα σε Α’ ύλες από αγορές του
εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα που διεξάγεται
από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε
εισαγωγές Α’ υλών από ορισμένες τρίτες χώρες, με σκοπό
την επιβολή πολιτικών αντιντάμπινγκ (επιβολή πρόσθετων
δασμών), λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τις εισαγωγές σε
κάποιες κατηγορίες χαλυβουργικών προϊόντων από τις εν
λόγω χώρες, περιορίζοντας όμως και τη συνολική
διαθεσιμότητα των Α’ υλών. Συνέπεια αυτών ήταν να
ενταθούν και οι ελλείψεις επιβαρύνοντας τις πωλήσεις.
Το μικτό κέρδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
διαμορφώθηκε σε €574 χιλ. (7,58% επί των πωλήσεων) έναντι
€1.093 χιλ. (13,3% επί των πωλήσεων) το 2016. Τα χαμηλά
επίπεδα ζήτησης του πρώτου εξαμήνου ενέτειναν τον
ανταγωνισμό με συνέπεια τη δυσανάλογη πτώση των τιμών
στην εσωτερική αγορά, ιδίως κατά το δεύτερο τρίμηνο, όταν
το ίδιο διάστημα οι διεθνείς τιμές χάλυβα ακολουθούσαν
ανοδική πορεία. Η πτώση των τιμών πώλησης σε συνδυασμό
με το αυξημένο κόστος Α’ υλών επέδρασαν αρνητικά στο
μικτό
αποτέλεσμα.
Θετική
συνεισφορά
είχε
η
παραγωγικότητα, η οποία υπολογισμένη με βάση το μέσο
κόστος επεξεργασίας ανά τόνο, διατηρήθηκε στα ίδια
επίπεδα με το περασμένο έτος. Η πολιτική της Εταιρείας ως
προς τη διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων συγκράτησε την
αρνητική τάση και διατηρεί τη θετική προοπτική αναστροφής
της τάσης.
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Εταιρείας κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν αρνητικά και διαμορφώθηκαν
σε €-407 χιλ., έναντι κερδών €394 χιλ. κατά την αντίστοιχη
περίοδο του 2016, πέραν της επιβάρυνσης από τη μείωση του
μικτού κέρδους και από την αρνητική διαφορά από
επανεκτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα η οποία
καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
ποσού €318 χιλ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της
Εταιρείας ανήλθαν σε €253 χιλ. έναντι €195 χιλ. την
αντίστοιχη
περίοδο
της
προηγούμενης
χρήσεως
παρουσιάζοντας αύξηση 29,7%, ενώ τα έξοδα λειτουργίας
διάθεσης ανήλθαν σε €405 χιλ. έναντι €492 χιλ. την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως μειωμένα
κατά 17,7%. Η μείωση των εξόδων διάθεσης οφείλεται στο
μειωμένο όγκο αποθήκευσης και διακίνησης των ετοίμων
προϊόντων αλλά και στον εξορθολογισμό του κόστους μεταξύ
των λειτουργιών διοίκησης και διάθεσης.
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (Κέρδη) προ φόρων,
αποσβέσεων,
χρηματοδοτικών
και
επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε €102 χιλ. έναντι €678
χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Το Καθαρό Αποτέλεσμα (Ζημία) μετά από φόρους της
Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του 2017, ανήλθε σε €(-756)
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χιλ. έναντι €(-21) χιλ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2016.
Η επιβάρυνση προέρχεται κυρίως από έξοδα απομείωσης των
επενδύσεων σε ακίνητα λόγω της επανεκτίμησής τους κατά
την τρέχουσα χρήση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €318
χιλ. και προβλέψεις ποσού €66 χιλ.
Επιλεγμένα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της
Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2017 και τη
συγκριτική αντίστοιχη περίοδο του 2016 παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30/6/2017
16.009
12.353
28.362
(626)
14.511
14.477

31/12/2016
16.052
12.713
28.765
(241)
15.140
13.865

28.988

29.006

28.362

28.765

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.0130.06.2017. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι
οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας
υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων κατά ποσό €2,1 εκ. Το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 30.06.2017 ήταν αρνητικό
και διαμορφώθηκε σε €(626) χιλ., έναντι €(241) χιλ. την
31.12.2016, λόγω της αύξησης των ζημιών εις νέον σε €(756)
χιλ.
Δεδομένου ότι την 30.06.2017 και την 30.06.2016 η Εταιρεία
εμφάνιζε αρνητικά ίδια κεφάλαια υφίστατο εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία
της κατάστασης ταμειακών ροών της Εταιρείας για την
περίοδο 01.01-30.06.2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2015:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
30/6/2017
(552)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(86)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
300
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(338)
(α)+(β)+(γ)
572
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
234
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

30/6/2016
97
(240)
476
332
200
532

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.0130.06.2017 (τα στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από
τα συγκριτικά στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2017).

Β8

Οι
επιλεγμένες
κύριες άτυπες (pro Δεν ισχύει
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Β9

Β10

Β11

forma)
χρηματοοικονομικέ
ς
πληροφορίες
πρέπει
να
περιλαμβάνουν
σαφή αναφορά στο
γεγονός ότι λόγω
της φύσης τους, οι
άτυπες (pro forma)
χρηματοοικονομικέ
ς
πληροφορίες
αφορούν μια υποθετική κατάσταση
και, ως εκ τούτου,
δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση ή τα
αποτελέσματα της
εταιρείας.
Όταν
γίνεται
πρόβλεψη
ή Δεν ισχύει
εκτίμηση κερδών,
δηλώνεται
το
ποσό.
Περιγραφή της φύσης τυχόν επιφυλάξεων στην έκθε- Δεν ισχύει
ση ελέγχου για τις
ιστορικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες.
Εάν το κεφάλαιο
κίνησης του εκδότη Δεν ισχύει
δεν επαρκεί για τις
τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη
πρέπει να συμπεριληφθεί επεξήγηση.
Ενότητα Γ – Κινητές Αξίες Παραρτήματα

Γ1

Περιγραφή του είδους
και της κατηγορίας
των κινητών αξιών
που
προσφέρονται
ή/και
εισάγονται
προς
διαπραγμάτευση,
συμπεριλαμβανομένου

Οι μετοχές τις Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν
προς διαπραγμάτευση είναι άυλες, κοινές, ανώνυμες και θα
διαπραγματεύονται στην κατηγορία «Επιτήρησης» της
Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και εκδίδονται βάσει των διατάξεων
του Κ.Ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρείας. Η
μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά
του Χ.Α. (ticker TZKA) και ο κωδικός ISIN (International
Security Identification Number) της μετοχής της Εταιρείας
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οποιουδήποτε
αριθμού αναγνώρισης
κινητών αξιών.
Νόμισμα στο οποίο
είναι εκφρασμένες οι
κινητές αξίες.
Ο αριθμός μετοχών
που εκδόθηκαν και
έχουν
ολοσχερώς
εξοφληθεί, και των
μετοχών
που
εκδόθηκαν αλλά δεν
έχουν εξοφληθεί. Η
ονομαστική αξία ανά
μετοχή, ή αναφορά
του γεγονότος ότι οι
μετοχές δεν έχουν
ονομαστική αξία.
Περιγραφή των
δικαιωμάτων που
συνδέονται με τις
κινητές αξίες.

είναι GRS095001004. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του
σχετικού αρχείου των άυλων μετοχών είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εκφρασμένες σε ευρώ.

Γ5

Περιγραφή
τυχόν
περιορισμών
στην
ελεύθερη μεταβίβαση
των κινητών αξιών.

Γ6

Αναφορά του κατά
πόσο οι προσφερόμενες κινητές αξίες
αποτελούν ή θα απότελέσουν αντικείμενο
αίτησης
εισαγωγής
προς διαπραγμάτευση
σε ρυθμιζόμενη αγορά
και της ταυτότητας
όλων των ρυθμιζόμενων αγορών, στις
οποίες
οι
κινητές
αξίες αποτελούν ή

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες
και ελεύθερα μεταβιβάσιμες και δεν υπάρχουν συμφωνίες
μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα και μεταβίβαση των μετοχών της
Εταιρείας.
Οι 254.000 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές
(εφεξής «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε
μία, θα είναι άυλες και θα αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στην κατηγορία «Επιτήρησης» της
Αγοράς Αξιών του Χ.Α.

Γ2
Γ3

Γ4

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προ
της εν θέματι αύξησης κεφαλαίου ανερχόταν σε €381.000,
διαιρούμενο σε 1.270.000 ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές,
ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Μετά την αύξηση
κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας ανέρχεται σε €457.200 διαιρούμενο σε 1.524.000
ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η
καθεμία.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς
καταβεβλημένο και οι μετοχές της Εταιρείας είναι πλήρως
αποπληρωμένες.
Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα που
καθορίζονται από τον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και το
χρηματιστηριακό δίκαιο και το καταστατικό της Εταιρείας,
το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές
από αυτές που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.
Τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές, μεταξύ
άλλων, είναι τα εξής:
- Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική
Συνέλευση
- Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας
- Δικαίωμα Μερίσματος
- Δικαίωμα Προτίμησης
- Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης
- Δικαίωμα Μειοψηφίας
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Γ7

πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Περιγραφή
της Η Εταιρεία την εξεταζόμενη περίοδο 2015-2016 δεν διένειμε
μερισματικής
μέρισμα
λόγω
της
μη
επίτευξης
κερδών
και
πολιτικής.
συσσωρευμένων ζημιών παρελθόντων ετών. Η Εταιρεία δε
δύναται να διασφαλίσει τη διανομή κερδών σε κάθε
οικονομική χρήση. Επιπλέον, η μερισματική πολιτική της
Εταιρείας εξαρτάται από την στρατηγική της, τη
χρηματοοικονομική της θέση και άλλους παράγοντες, όπως
θεσμικοί, ανάγκες για ρευστότητα, φορολογικοί και άλλοι
λόγοι.
Ενότητα Δ – Κίνδυνοι

Δ1

Κύριες πληροφορίες
σχετικά
με
τους
βασικούς κινδύνους
που αφορούν ειδικά
στον εκδότη ή στον
τομέα
δραστηριότητάς του.

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική
δραστηριότητα και τον κλάδο δραστηριότητας της
Εταιρείας και ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες,
τα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική θέση και τις
προοπτικές της είναι οι ακόλουθοι:

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που
σχετίζονται με πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς
και με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις στην
Ελλάδα. Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η επιβολή
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα και την
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Οι παρούσες συνθήκες άντλησης ρευστότητας στην
ελληνική αγορά, καθώς και τυχόν περαιτέρω επιδείνωση
των
μακροοικονομικών
συνθηκών,
ενδέχεται
να
επιδράσουν αρνητικά τόσο στη δυνατότητα της Εταιρείας
να αντλεί κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος
δανεισμού της.

Ο έντονος ανταγωνισμός στην Ελλάδα παραμένει
μεταξύ των εταιρειών του κλάδου σε πολύ υψηλά επίπεδα
και προβλέπεται να συνεχιστεί και το προσεχές διάστημα με
συνέπεια να ασκείται πίεση στις επιδόσεις της Εταιρείας.

Τυχόν αδυναμία χρηματοδότησης από τις ελληνικές
τράπεζες ή αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών
ενδέχεται να οδηγήσει σε αθέτηση των συμβατικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από την έγκαιρη εκτέλεση
παραγγελιών εκ μέρους της Εταιρείας.

Η Εταιρεία υπόκειται στον κίνδυνο μεταβολής των
επιτοκίων, λόγω του ότι το σύνολο των δανειακών
υποχρεώσεών της έχει αναληφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Οι περισσότερες πρώτες ύλες που προμηθεύεται η
Εταιρεία έχουν διεθνώς καθοριζόμενες τιμές, όπως π.χ. ο
χάλυβας, οι οποίες όμως παρουσιάζουν μεταβλητότητα.
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Ο πιστωτικός κίνδυνος και η συνεπαγόμενη
αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων, ενδέχεται να οδηγήσει
στη μείωση εσόδων και στη διενέργεια προβλέψεων που
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.

Οι εισαγωγές και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε
ξένο νόμισμα, πλην του ευρώ, είναι σε δολάρια ΗΠΑ.
Συνεπώς, η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο διακύμανσης της
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεών της εξαιτίας των αλλαγών στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα υφίσταται
συχνές τροποποιήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν
δυσμενώς
την
επιχειρηματική
δραστηριότητα,
τη
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
Εταιρείας.

Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορούν δυνητικά να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας.

Η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλει μερίσματα
θα εξαρτηθεί από την ικανότητά της να παράγει κέρδη
διαθέσιμα προς διανομή.

Η Εταιρεία έχει επενδύσει σε χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιμώνται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και ενδεχόμενη μείωση στην
εύλογη αξία τους πιθανόν να επιδεινώσει τα αποτελέσματα,
ενώ σε περίπτωση ρευστοποίησης, η λογιστική ζημιά θα
μεταφραστεί και σε μειωμένη ρευστότητα της Εταιρείας.

Κίνδυνος από ενδεχόμενη μη πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Δ3

Κύριες πληροφορίες
σχετικά
με
τους
βασικούς κινδύνους
που αφορούν ειδικά
στις κινητές αξίες.

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εν θέματι
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τις μετοχές του Εκδότη
και ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της
μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή των μετόχων στην
Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:

Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω της κεφαλαιοποίησης
υποχρεώσεων: Όλοι οι μέτοχοι, πλην των Πιστωτών, θα
υποστούν μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι θα ζημιωθεί η επένδυσή τους

Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή
τυχόν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία ή
το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να
επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της
Εταιρείας. Επίσης, μελλοντική έκδοση νέων μετοχών
πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των μετόχων στην
Εταιρεία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν
πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους ή σε περίπτωση
που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών
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μετόχων.

Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες μπορούν να
οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των μετοχών της
Εταιρείας.

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας
ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις
εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών της
Εταιρείας, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των
προοπτικών της και άλλων ενδογενών παραγόντων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη
ρευστότητα και αυξημένη αστάθεια σε σχέση με άλλα
μεγάλα χρηματιστήρια.

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας
μπορεί να μειωθεί πριν ή μετά τη λήξη της περιόδου
άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Υπαγωγή μετοχών της Εταιρείας στην «Κατηγορία
Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών: Μειωμένη
συναλλακτική
δυνατότητα
λόγω
μη
συνεχούς
διαπραγμάτευσης της μετοχής μπορεί να περιορίσει το
περιθώριο ανόδου της τιμής της μετοχής.

Οι βασικοί μέτοχοι και τα ανώτατα διοικητικά
στελέχη ασκούν σημαντική επιρροή στη χάραξη της
επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.

Ε1

Ε2α

Ε3

Τα συνολικά καθαρά
έσοδα και εκτίμηση
των
συνολικών
εξόδων της έκδοσης
/προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένων
των κατ’ εκτίμηση
εξόδων που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη
ή τον προσφέροντα.
Λόγοι της προσφοράς και της χρήσης
των εσόδων, εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων.

Ενότητα Ε – Προσφορά
Τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, θα ανέλθουν του
ποσού των €8.128 χιλ. ενώ αφαιρουμένων των δαπανών
που σχετίζονται με αυτήν ύψους €75,6 χιλ. περίπου, τα
καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια που θα προκύψουν από
την Αύξηση ανέρχονται σε €8.052 χιλ.
Δεν υφίστανται δαπάνες οι οποίες θα επιβαρύνουν τους
επενδυτές.

Η έκδοση των νέων μετοχών πραγματοποιείται για την
κεφαλαιοποίηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους
€8,1 εκατομμυρίων της Εταιρείας προς τoυς κύριους
μετόχους πιστωτές της. Το εκτιμώμενο καθαρό έσοδο της
Εταιρείας ανέρχεται σε €8,0 εκατομμύρια περίπου, το
οποίο ταμειακώς έχει ήδη εισρεύσει με την μορφή
κεφαλαίου κίνησης στην Εταιρεία κατά τον σχηματισμό των
υποχρεώσεων προς τους κύριους πιστωτές

Περιγραφή
των
όρων και προϋποθέ- Δεν ισχύει
σεων της προσφο20

Ε4

Ε5

Ε6

ράς.
Περιγραφή
τυχόν
συμφερόντων που
επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση
/προσφορά, περιλαμβανομένων των
συγκρουόμενων
συμφερόντων.
Όνομα του προσώπου ή της οντότητας
που προσφέρεται να
πωλήσει την κινητή
αξία. Συμφωνίες υποχρεωτικής
διακράτησης:
ενδιαφερόμενα μέρη και
περίοδος υποχρεωτικής διακράτησης.
Ποσό και ποσοστό
της άμεσης μείωσης
της διασποράς που
προκύπτει από την
προσφορά. Εάν η
προσφορά
εγγραφής γίνεται σε
υφιστάμενους
μετόχους,
να
αναφερθεί το ποσό
και το ποσοστό της
άμεσης μείωσης της
διασποράς εάν οι
μέτοχοι αυτοί δεν
εγγράψουν τη νέα
προσφορά.

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, υπέρ
πιστωτών - μετόχων, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθούν
υποχρεώσεις της Εταιρείας.
Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου προκάλεσε αναλογική
μείωση κατά 3,37% του ποσοστού συμμετοχής των
υπόλοιπων μετόχων από την αρχική τους μετοχική θέση και
συγκεκριμένα, από ποσοστό 20,21% της αρχικής τους
μετοχικής θέσης σε 16,84%, ενώ το ποσοστό των Μετόχων
που αναφέρονται στην κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε από
75,54% σε 79,62%.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση
της Εταιρείας, πριν και μετά την ολοκλήρωση της εν θέματι
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με στοιχεία της
Διοίκησης.

Μέτοχος
Άρις Τζιρακιάν
Μάιντα Τζιρακιάν & Ειρήνη
Κεβορκιάν (ΚΕΜ)
Μάιντα Τζιρακιάν & Λιμπαρίτ
Κεβορκιάν (ΚΕΜ)
Μάιντα Τζιρακιάν
Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές
Ανούς & Άρις Τζιρακιάν (ΚΕΜ)
Κρικόρ Τζιρακιάν
Κρικόρ Τζιρακιάν (ΚΕΜ)
Europa Profil Αλουμίνιο
Τροπαία (πρώην ΣΑΝΥΟ)
Επενδυτικό Κοινό
Σύνολο

Μετοχική Σύνθεση πριν την
Αύξηση Κεφαλαίου

Μετοχική Σύνθεση μετά την
Αύξηση Κεφαλαίου

Αριθμός
Μετοχών
265.447

Ποσοστό επί
συνόλου
20,90%

Αριθμός
Μετοχών
320.814

Ποσοστό επί
συνόλου
21,05%

224.733

17,70%

224.733

14,75%

30.413

2,39%

30.413

2,00%

123.985
30.724
225.273
1.496
57.299
54.000
256.630
1.270.000

0,00%
9,76%
2,42%
17,74%
0,12%
4,51%
4,25%
20,21%
100,00%

55.367
199.622
30.724
280.640
1.496
69.561
54.000
256.630
1.524.000

3,63%
13,10%
2,02%
18,41%
0,10%
4,56%
3,54%
16,84%
100,00%

Πηγή: Στοιχεία από το μετοχολόγιο της 18.4.2018 της Εταιρείας
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Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 οι ανωτέρω μετοχές αφορούν
αντίστοιχα και στα δικαιώματα ψήφου καθώς και στα
ποσοστά επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς
διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μέτοχοι πιστωτές θα προβούν στις σχετικές γνωστοποιήσεις βάσει
του Ν.3556/2007 για σημαντική μεταβολή του ποσοστού
συμμετοχής τους στην Εταιρεία.
Κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πέραν των όσων
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα δεν κατέχει ποσοστό
μεγαλύτερο ή ίσο του 2% του συνόλου των κοινών
μετοχών της Εταιρείας.
Ε7

Εκτιμώμενα
έξοδα Δεν ισχύει
που
χρεώνονται
στον επενδυτή .
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2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η επένδυση στις κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων.
Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας, οι
δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που
περιγράφονται κατωτέρω μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των
σημειώσεων αυτών. Οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω
αποτελούν εκείνους(ες) που γνωρίζει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου και αφορούν ειδικά στην Εταιρεία ή στην επιχειρηματική δραστηριότητά της,
στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται και που η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί
ότι σχετίζονται με την επένδυση στις μετοχές της.
Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα ή οποιαδήποτε από τις αβεβαιότητες που
περιγράφονται παρακάτω, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα περιστατικά, ενδέχεται
να υπάρξουν ουσιώδεις δυσμενείς επιπτώσεις για την Εταιρεία, τη χρηματοοικονομική της
θέση, τα λειτουργικά αποτελέσματά της και εν γένει την οικονομική της κατάσταση, και
κατά συνέπεια την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
αναφορικά με το Χρέος έναντι των μετόχων, καθώς και την τιμή διαπραγμάτευσης των
μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
Τέλος, η σειρά παράθεσης των παραγόντων κινδύνου δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή
τους όσον αφορά στη βαρύτητα, στην ένταση ή στην πιθανότητα πραγματοποίησης
καθενός από αυτούς.

2.1

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και
τον

κλάδο

επηρεάσουν

δραστηριότητας
τις

της

Εταιρείας

δραστηριότητες,

τα

και

ενδέχεται

αποτελέσματα,

να
τη

χρηματοοικονομική θέση και τις προοπτικές της
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους που σχετίζονται με πολιτικές και
οικονομικές συνθήκες, καθώς και με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις στην
Ελλάδα. Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη δημοσιονομική κατάσταση της
χώρας, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά τα αποτελέσματα και την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
Η «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (ή εναλλακτικά στο εξής «η
Εταιρεία», ή «ο Εκδότης») έχει συσταθεί ως ανώνυμη Εταιρεία με βάση τον
Κ.Ν.2190/1920, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η έδρα της βρίσκεται στην
Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Οινόφυτα Αττικής. Το σύνολο των πωλήσεών της
προέρχεται από την εγχώρια αγορά.
Η δραστηριότητα της Εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από την κάμψη που παρουσίασε τα
τελευταία χρόνια ο κλάδος των χαλυβδοσωλήνων ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από άλλους κλάδους της οικονομίας όπως ο κλάδος των κατασκευών, ο αγροτικός και ο
τουρισμός.
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Με την εφαρμογή του Τρίτου Προγράμματος μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των
Θεσμών συμφωνήθηκε η παροχή περαιτέρω ενίσχυσης της σταθερότητας της οικονομίας
σε συνέχεια των άλλων δύο προγραμμάτων που είχαν ήδη αποφασιστεί. Το Τρίτο
Πρόγραμμα, μέσω του ESM, έχει ως στόχο την κάλυψη των εξωτερικών χρηματοδοτικών
αναγκών της Ελλάδας μέχρι τα μέσα του 2018 ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή της
χώρας σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης.
Η ομαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον
Αύγουστο 2018, δεν συνεπάγεται αποδέσμευση της χώρας από υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει. Επιπλέον, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο προσφυγής σε προληπτικό
πρόγραμμα στήριξης ώστε να διασφαλίζεται η ρευστότητα του Ελληνικού Δημοσίου καθώς
αποκαθίσταται η σχέση του με τις αγορές. Μια ενδεχόμενη προληπτική χρηματοδοτική
βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί μέσω του ESM μέσω ενός δανείου ή μέσω μιας συναλλαγής
στην πρωτογενή αγορά. Και οι δύο αυτοί τύποι πιστωτικής γραμμής έχουν αρχική περίοδο
διαθεσιμότητας ενός έτους και μπορούν να ανανεωθούν δύο φορές, μία φορά κάθε 6
μήνες.
Τυχόν αδυναμία υλοποίησης του τρέχοντος Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
ή/και εν γένει αδυναμία του Προγράμματος αυτού να πετύχει αξιοσημείωτη βελτίωση της
ελληνικής οικονομίας, ή ενδεχόμενη επέλευση άλλου πιστωτικού γεγονότος αναφορικά με
το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου ή περαιτέρω αναδιάρθρωσή του ή τυχόν έξοδος της
χώρας από την Ευρωζώνη, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες της Εταιρείας, και κατ΄ επέκταση τα αποτελέσματα και την
χρηματοοικονομική της θέση, με τρόπο που δεν μπορεί επί του παρόντος να προβλεφθεί
επακριβώς.
Με βάση τα ανωτέρω γεγονότα, σε συνδυασμό με την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση
κεφαλαίων που ισχύει από το 2015 και την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας
ανακύπτουν κίνδυνοι με σημαντικότερους αυτούς που αφορούν την ρευστότητα των
επιχειρήσεων, την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων, την απομείωση των περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων, την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων, την
επιδείνωση των χρηματοοικονομικών δεικτών, την επάρκεια των προβλέψεων, την
δυνατότητα συνέχισης της απρόσκοπτης δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Οι κίνδυνοι από την έκθεση της Εταιρείας στην ελληνική αγορά συνοψίζονται στους
ακόλουθους:
 Μη είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων
 Περιορισμός του κύκλου εργασιών από την καθυστέρηση ή αναβολή εκτέλεσης
εργασιών δημοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων
 Μείωση της ρευστότητας και περιορισμός στην πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό
Η περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας, η
ενδεχόμενη αδυναμία των διαθρωτικών και άλλων μέτρων να επιτύχουν βελτίωση του
επιχειρηματικού κλίματος όπως επίσης η ενδεχόμενη ύπαρξη νέου πιστωτικού γεγονότος
που σχετίζεται με το χρέος του Ελληνικού Δημοσίου ή περαιτέρω αναδιάρθρωσή του,
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της
Εταιρείας.
Οι παρούσες συνθήκες άντλησης ρευστότητας στην ελληνική αγορά, καθώς και τυχόν
περαιτέρω επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, ενδέχεται να επιδράσουν
αρνητικά τόσο στη δυνατότητα της Εταιρείας να αντλεί κεφάλαια, είτε μέσω
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δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος
δανεισμού της.
Η δυνατότητα της Εταιρείας να αντλεί κεφάλαια μέσω δανεισμού ή μέσω αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου από τις κεφαλαιαγορές, επηρεάζεται σημαντικά από, μεταξύ άλλων,
τις επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες, τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα και την αστάθεια στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, εάν οι
υφιστάμενες δυσμενείς συνθήκες στην ελληνική κεφαλαιαγορά διατηρηθούν ή εάν η
Εταιρεία δεν μπορέσει να εφαρμόσει με επιτυχία την πολιτική της σχετικά με τη διαχείριση
του κεφαλαίου, είναι πιθανό να έχει σημαντικά μειωμένη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης
δανειακής ή άλλης χρηματοδότησης και ως εκ τούτου να επηρεαστούν αρνητικά η
δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές της
Εταιρείας.
Ο έντονος ανταγωνισμός στην Ελλάδα παραμένει μεταξύ των εταιρειών του κλάδου σε
πολύ υψηλά επίπεδα και προβλέπεται να συνεχιστεί και το προσεχές διάστημα με
συνέπεια να ασκείται πίεση στις επιδόσεις της Εταιρείας.
Πολλά από τα προϊόντα μπορούν να κατασκευαστούν και από άλλες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Η Εταιρεία συνεπώς πρέπει να επενδύει συνεχώς σε
διαφοροποίηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της προκειμένου να παραμείνει
ανταγωνιστική. Το δυσμενές οικονομικό κλίμα προβλέπεται να εντείνει τον ανταγωνισμό
μεταξύ των εταιρειών του κλάδου γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη
δραστηριότητα της Εταιρείας, με μείωση των περιθωρίων, με συνέπεια ενδεικτικά να
επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα, τα ίδια κεφάλαια και οι ταμειακές ροές της
Τυχόν αδυναμία χρηματοδότησης από τις ελληνικές τράπεζες ή αδυναμία έκδοσης
εγγυητικών επιστολών ενδέχεται να οδηγήσει σε αθέτηση των συμβατικών
υποχρεώσεων που απορρέουν από την έγκαιρη εκτέλεση παραγγελιών εκ μέρους της
Εταιρείας.
Για την χρηματοδότηση του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί η Εταιρεία συνεργάζεται
με τράπεζες στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση αφορά σε κεφάλαια κίνησης και έκδοση
εγγυητικών επιστολών (καλής πληρωμής, ενέγγυες πιστώσεις). Τα επιτόκια δανεισμού
εξαρτώνται από τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες ενώ και οι προμήθειες έκδοσης των
εγγυητικών επιστολών γενικά αντανακλούν τις συνθήκες πιστωτικής ρευστότητας της
οικονομίας.
Εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων και εγγυήσεων από τράπεζες, διασφαλίζουν την
Εταιρεία με τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης καθώς και με τις απαραίτητες εγγυητικές
επιστολές.
Ωστόσο μέχρι και σήμερα έγινε πολύ αισθητός ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος λόγω της
απότομης ανόδου των περιθωρίων δανεισμού αλλά και της απροθυμίας ή αδυναμίας των
τραπεζών να δανειοδοτήσουν τις επιχειρήσεις.
Ο δανεισμός της Εταιρείας την 30.06.2017 ανήλθε σε €13.514 χιλ. αναλυόμενος σε
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές χορηγήσεις ύψους €3.081 χιλ., και σε μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις ύψους €10.433 χιλ. Παρότι η Εταιρεία διατηρεί καλές σχέσεις με
το τραπεζικό σύστημα ο κίνδυνος αντιμετώπισης προβλημάτων χρηματοδότησης σε
κεφάλαια κίνησης είναι υπαρκτός.
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Η Εταιρεία υπόκειται στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων, λόγω του ότι το σύνολο
των δανειακών υποχρεώσεών της έχει αναληφθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου λόγω του υψηλού δανεισμού της, ο
οποίος υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοοικονομικά προϊόντα προκείμενου να μειώσει την έκθεσή της στον κίνδυνο
μεταβολής των επιτοκίων, κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος των ετήσιων
περιόδων 01.01- 31.12.2016 και 01.01-31.12.2015 σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου
της τάξεως του +1% ή -1% για την Εταιρεία:
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών επιτοκίου
σε €
Κέρδη προ φόρων
+1%
-1%
2016
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων
10.986.964
(109.870)
109.870
2015
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων
9.249.772
(92.498)
92.498

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να διαχειρισθεί αποτελεσματικά τον κίνδυνο επιτοκίου,
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της
Εταιρείας.
Οι περισσότερες πρώτες ύλες που προμηθεύεται η Εταιρεία έχουν διεθνώς
καθοριζόμενες τιμές, όπως π.χ. ο χάλυβας, οι οποίες όμως παρουσιάζουν
μεταβλητότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος σημαντικής μεταβολής στις τιμές πρώτων
υλών. Τέτοιου τύπου μεταβολές ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόκλιση της οικονομικής
απόδοσης των καταλογισμένων σε σχέση με τα προϋπολογισμένα μεγέθη του κόστους
παραγωγής.
Η διατήρηση αποθέματος έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην περίπτωση αυξητικής τάσης
των τιμών, ενώ εγκυμονεί κινδύνους σε ενδεχόμενη πτώση. Η εφαρμογή της πολιτικής
διαχείρισης των αποθεμάτων, όταν σημειώθηκε σημαντική πτώση των τιμών στη διάρκεια
του πρώτου τριμήνου του 2016, δείχνει ότι ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος. Στόχος της
Διοίκησης είναι ο διαρκής εξορθολογισμός της διαχείρισης των αποθεμάτων ώστε να
μπορεί να ανταποκρίνεται στη ζήτηση με τη μικρότερη δυνατή δέσμευση πόρων.
Σε περίπτωση δυσμενών μεταβολών στην αγορά πρώτων υλών, αλλά και τελικών
προϊόντων, ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιωδώς δυσμενώς τόσο η δραστηριότητα, η
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα όσο και οι προοπτικές της Εταιρείας.
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Ο πιστωτικός κίνδυνος και η συνεπαγόμενη αδυναμία είσπραξης απαιτήσεων,
ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση εσόδων και στη διενέργεια προβλέψεων που
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.
Η στρατηγική της Εταιρείας για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου εστιάζει στη
διασπορά των πελατών. Η πελατειακή βάση της Εταιρείας παρουσιάζει ικανοποιητική
διασπορά, δεδομένου ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών που συντελέστηκε την
προηγούμενη τριετία και συνεχίστηκε το 2016 συνδυάστηκε με αύξηση του αριθμού των
πελατών. Η Διοίκηση της Εταιρείας καθορίζει την πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων και
βεβαιώνει για την τήρηση των νομίμων διαδικασιών και ελέγχων. Κατά την χρήση 2016
κανένας πελάτης της Εταιρείας δεν απορρόφησε πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών
της. Κατά συνέπεια, κρίνεται ότι
κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι
περιορισμένος.
Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξιώσεις. Η
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων
λογαριασμών, και αναλύεται κατωτέρω με βάση τα στοιχεία των χρήσεων 2015 και 2016:
Πελάτες εμπορίου
Διάφοροι χρεώστες
Επιταγές εισπρακτέες
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2016
31/12/2015
7.180.690
7.178.877
150.161
204.000
5.484.096
4.948.388
(4.392.791)
(4.330.605)
8.422.157
8.000.660

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και
στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία.
Η συνεχής αξιολόγηση κάθε πληροφορίας σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των
πελατών της Εταιρείας από τη Διοίκηση δεν μπορεί να εξαλείψει την οικονομική
αβεβαιότητα, εξαιτίας και της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Ο κυριότερος κίνδυνος ο
οποίος μπορεί να προκύψει στο μέλλον είναι η διακοπή της εμπορικής συνεργασίας καθώς
επίσης και η μη έγκαιρη είσπραξη απαιτήσεων ή η οριστική αδυναμία των πελατών στην
αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. Σε αυτό το ενδεχόμενο θα προκύψει μείωση των
εσόδων και θα χρειαστεί να διενεργηθούν πρόσθετες προβλέψεις, οι οποίες θα
επιβαρύνουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Οι εισαγωγές και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε ξένο νόμισμα, πλην του ευρώ, είναι
σε δολάρια ΗΠΑ. Συνεπώς, η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο διακύμανσης της αξίας
των χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της
εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα πλην ευρώ και ως εκ τούτου η
έκθεση της Εταιρείας στον συναλλαγματικό κίνδυνο προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή
προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα και συγκεκριμένα σε δολάριο ΗΠΑ λόγω
των εισαγωγών – αγορών πρώτων υλών από το εξωτερικό (τρίτες χώρες) που
πραγματοποιεί η Εταιρεία. Η Εταιρεία προκειμένου να περιορίσει τον κίνδυνο από τις
μεταβολές αυτές ακολουθεί πολιτική αντιστάθμισης τη σύναψη προθεσμιακών πράξεων
συναλλάγματος. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε συνάλλαγμα την 31η Δεκεμβρίου 2016
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ανέρχονταν σε 473.401 δολάρια ΗΠΑ (2015: $667.221) και καλύπτονται κατά 21% (2015:
60%) από προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος. Την 30η Ιουνίου 2017 ανέρχονται σε
185.854 δολάρια ΗΠΑ (30.06.2016: $204.888) και καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από
προθεσμιακή πράξη συναλλάγματος. Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να διαχειρισθεί
αποτελεσματικά τον συναλλαγματικό κίνδυνο, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις
δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας.
Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα υφίσταται συχνές τροποποιήσεις, οι οποίες
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι το ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι
αφενός περίπλοκο, αφετέρου δε τα τελευταία χρόνια υφίσταται συνεχείς τροποποιήσεις,
με πλέον αξιοσημείωτη την δραστική τροποποίηση με την ψήφιση και εφαρμογή νέου
κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 4172/2013) με ισχύ από 01.01.2014. Όλες οι
προϊσχύουσες σχετικές φορολογικές διατάξεις έχουν πάψει να ισχύουν, με αποτέλεσμα η
μέχρι πρότινος ισχύουσα φορολογική πρακτική να μην μπορεί να αποτελέσει προηγούμενη
βάση και για τη νέα. Οι φορολογικές αρχές καθώς και τα ελληνικά δικαστήρια ενδέχεται
να ερμηνεύσουν διατάξεις του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος και του κώδικα
φορολογικής διαδικασίας (Ν. 4174/2013) κατά τρόπο που δεν είναι δυνατό να
προβλεφθεί.
Επιπλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισάγει και στο μέλλον
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις φορολογικής ή εταιρικής φύσης, προκειμένου να
αντιμετωπίσει την αρνητική συγκυρία που σχετίζονται με την δημοσιονομική κρίση και οι
οποίες μπορεί να επιβαρύνουν περαιτέρω την Εταιρεία.
Ως εκ τούτου, υφίσταται κίνδυνος, σε περίπτωση τυχόν αλλαγής ή διαφορετικής
ερμηνείας του φορολογικού πλαισίου, όπως π.χ. περαιτέρω αύξηση της εταιρικής
φορολογίας, έκτακτες εισφορές, αυξημένοι φόροι ακινήτων, αυξημένος Φ.Π.Α. κ.α., να
επηρεαστούν δυσμενώς η επιχειρηματική δραστηριότητα, η χρηματοοικονομική κατάσταση
και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, καθώς και η ικανότητά της να επιτύχει τους
στρατηγικούς της στόχους.
Περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορούν δυνητικά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη
λειτουργία και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία υπόκειται σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους και κανονισμούς προστασίας
του περιβάλλοντος.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να διατηρήσει μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη και
υπεύθυνη θέση και να διαχειριστεί ανάλογα τις δραστηριότητές της, εφαρμόζοντας
προληπτικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποιώντας τις όποιες
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενδέχεται να προκύπτουν.
Επιπλέον, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η δραστηριότητα της Εταιρείας να προκαλέσει
περιβαλλοντική ζημιά η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο διαχείρισης του
κόστους αλλά και της όποιας αρνητικής δημοσιότητας που θα προκληθεί από την
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περιβαλλοντική ζημιά, γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά
δραστηριότητες, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

τις

Η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλει μερίσματα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά
της να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή.
Όλα τα μερίσματα και οι λοιπές διανομές που καταβάλλονται από την Εταιρεία
πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της
και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των κερδών και των αποθεματικών προς διανομή
(μετά την πλήρωση οποιωνδήποτε σχετικών όρων του ελληνικού εταιρικού δικαίου), την
επάρκεια μετρητών και από την τήρηση εκ μέρους της Εταιρείας τυχόν υποχρεώσεων που
περιλαμβάνονται σε δανειακές συμβάσεις, οι οποίες δύνανται να περιορίσουν την
ικανότητά της να προβεί σε διάφορες πράξεις, μεταξύ των οποίων και η διανομή κερδών.
Η δημιουργία κερδών και άλλων αποθεματικών προς διανομή εξαρτάται από σειρά
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της επιτυχούς διαχείρισης των επενδύσεων της
Εταιρείας, της λειτουργικής απόδοσης των δραστηριοτήτων της, του χρηματοοικονομικού
κόστους, των φόρων και των κερδών από τις δραστηριότητες της, του κανονιστικού
πλαισίου, τις ανάγκες ρευστότητας καθώς επίσης από φορολογικούς και άλλους νομικούς
παράγοντες. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους
μετόχους ότι θα δύναται να καταβάλει μερίσματα ή άλλα προς διανομή ποσά σε κάθε
χρήση.
Η Εταιρεία έχει επενδύσει σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία
αποτιμώνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και ενδεχόμενη μείωση στην εύλογη
αξία τους πιθανόν να επιδεινώσει τα αποτελέσματα, ενώ σε περίπτωση
ρευστοποίησης, η λογιστική ζημιά θα μεταφραστεί και σε μειωμένη ρευστότητα της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει επενδύσει σε διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν συμμετοχικούς τίτλους μη
εισηγμένους στο Χ.Α. Η εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία ισολογισμού (30.06.2017)
είναι €2.440 χιλ. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας της επένδυσης γίνεται με τεχνική
αποτίμησης, η οποία βασίζεται σε μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών.
Το καθαρό ποσό (κέρδος) από την επανεκτίμηση καταχωρείται στα λοιπά συνολικά έσοδα
στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα στον
λογαριασμό "Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού σε εύλογες αξίες”. Την 30/6/2017 η κατάσταση συνολικών εσόδων και η
Καθαρή Θέση της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά €360 χιλ.
Η ανακτήσιμη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές βάσει
την παρούσα αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας
στοιχείων, ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού
στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Ενδεχόμενη μείωση στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία ή που πρόκειται να αποκτήσει στο μέλλον, πιθανόν
να επιδεινώσει τα αποτελέσματά της.
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Κίνδυνος από ενδεχόμενη μη πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας
Η εταιρεία, λόγω των δραστηριοτήτων της, είναι εκτεθειμένη σε μία σειρά κινδύνων, που
μπορεί να προκύψουν από εξαιρετικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα φυσικές
καταστροφές (όπως σεισμοί) και άλλων συμβάντων (όπως αναταραχές ή τρομοκρατία),
καθώς και βλάβες σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία τρίτων και βλάβες στο
περιβάλλον. Η πραγμάτωση οποιουδήποτε από αυτούς τους κινδύνους θα μπορούσε να
οδηγήσει σε σημαντική ζημία ή καταστροφή περιουσιακών στοιχείων ή παραγωγικών
εγκαταστάσεων, διακοπή λειτουργίας υποδομών, ανθρώπινη έκθεση σε ρύπανση,
τραυματισμό ή θάνατο, περιβαλλοντική ζημία, καθυστερήσεις στην παραγωγή, μειωμένες
πωλήσεις, αυξημένα κόστη και ζημίες λόγω αποκατάστασης ζημιών ή λόγω καταβολής
ποινικών ρητρών ή αποζημιώσεων που προκύπτουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις,
καθώς και τυχόν αποζημιωτική ευθύνη της εταιρείας έναντι τρίτων. Σημειώνεται κατά την
ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η εταιρεία διατηρεί στο σύνολό τους ασφαλισμένα
τα ακίνητα, τον εξοπλισμό, και τα αποθέματά της στην τρέχουσα αξία τους. Επιπλέον, έχει
συνάψει συμβάσεις ασφάλισης οι οποίες καλύπτουν όλους τους κινδύνους, που
συνηθίζεται να καλύπτουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες
προς εκείνες της εταιρείας, ενδεικτικά κατά κινδύνων πυρός, σεισμού κλπ.
Παρότι η Εταιρεία συνάπτει τα ενδεδειγμένα για κάθε δραστηριότητα ασφαλιστήρια
συμβόλαια τα οποία καλύπτουν την πλειονότητα των πιθανών κινδύνων σύμφωνα με τις
συνήθεις πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων που οδηγούν σε βλάβη ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων, τραυματισμό και κινδύνων σχετικών με τρομοκρατικές
ενέργειες, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους πιθανούς κινδύνους ενδεχομένως
να μην είναι διαθέσιμη ή να μην είναι διαθέσιμη υπό εύλογους εμπορικούς όρους ή να μην
είναι διαθέσιμη για όλο το χρονικό διάστημα ευθύνης της εταιρείας.
Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι υπάρχουσες ασφαλιστικές συμβάσεις θα
επαρκέσουν για την κάλυψη ζημιών από μερικά ή όλα τα παραπάνω συμβάντα, ούτε ότι οι
υπάρχουσες ασφαλιστικές συμβάσεις θα ανανεωθούν ή ότι θα ανανεωθούν υπό εύλογους
εμπορικούς όρους.
Οποιαδήποτε τέτοια αποτυχία λήψης ή ανανέωσης ασφαλιστικών καλύψεων, σε
περίπτωση επέλευσης ενός ή περισσοτέρων εκ των σχετικών κινδύνων, θα μπορούσε να
επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία, τη χρηματοοικονομική θέση και τις
ταμειακές ροές της εταιρείας.

2.2

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εν θέματι αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου και τις μετοχές και ενδέχεται να επηρεάσουν τη
χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας και τη συμμετοχή
των μετόχων στην Εταιρεία

Οι βασικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τις
μετοχές του Εκδότη και ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής
της Εταιρείας και τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία είναι οι ακόλουθοι:
Μεταβολή ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας λόγω της
κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων: Όλοι οι μέτοχοι, πλην των Πιστωτών, θα υποστούν
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μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ζημιωθεί η
επένδυσή τους
Η εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση
της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε
την 31.07.2017, στέρησε το δικαίωμα των υφιστάμενων μετόχων, πλην των μετόχωνπιστωτών, να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στην αύξηση. Οι μέτοχοι, οι οποίοι
δεν συμμετείχαν στην εν θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπέστησαν μείωση του
ποσοστού συμμετοχής τους επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η μετοχική τους
αξία όμως δεν θίγεται, αντίθετα θα αυξηθεί δεδομένου ότι υπήρξε κεφαλαιακή ενίσχυση
με την έκδοση μετοχών σε τιμή πολλαπλάσια της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής της
μετοχής της Εταιρείας.
Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ή τυχόν αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να
επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, μελλοντική
έκδοση νέων μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των μετόχων στην
Εταιρεία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα
προτίμησής τους ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ
παλαιών μετόχων.
Η πώληση σημαντικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας στο μέλλον ή τυχόν μελλοντικές
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων
ενεργειών, θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των
μετοχών. Η μείωση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών
μετόχων να πωλήσουν τις μετοχές της Εταιρείας από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη
δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου, ενδέχεται να απομειωθεί η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται η παροχή
αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης αναφορικά με τις προσφορές μετοχών έναντι
μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας με ορισμένες εξαιρέσεις,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα αυτά καταργούνται με
απόφαση των μετόχων.
Επίσης, τυχόν μελλοντική έκδοση κοινών νέων μετοχών από την Εταιρεία, θα προκαλέσει
περαιτέρω αραίωση του ποσοστού συμμετοχής και μείωση στην τιμή διαπραγμάτευσης
των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας με συνεπακόλουθη μείωση της αξίας των
υφιστάμενων μετοχών των μετόχων που δεν συμμετέχουν στην έκδοση αυτή.
Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των
μετοχών της Εταιρείας.
Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να υπόκειται σε μεγάλες
διακυμάνσεις που να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες. Ενδεχόμενες συνέπειες από
την μη τήρηση του τρίτου προγράμματος διάσωσης της Ελλάδας, η συνεχιζόμενη κρίση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκβαση σημαντικών πολιτικών εκκρεμοτήτων σε μεγάλες
ανεπτυγμένες χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία, η πορεία των
διεθνών χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού, η
απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για την παγκόσμια
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οικονομία περιοχές και γενικότερα το αίσθημα γεωπολιτικής αστάθειας, είναι παράγοντες
που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τιμής των μετοχών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι
δεν είναι εξασφαλισμένοι έναντι των ως άνω εξωγενών παραγόντων και η Διοίκηση της
Εταιρείας δεν μπορεί να επηρεάσει την έκβαση και ένταση των εξωγενών παραγόντων.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών της
Εταιρείας, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών της και άλλων
ενδογενών παραγόντων.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο
παρελθόν και ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις μελλοντικά λόγω
πολλών ενδογενών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
μελλοντικές μεταβολές στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
ή μελλοντικές πωλήσεις κοινών μετοχών της Εταιρείας ή λοιπών ανταλλάξιμων ή
μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας κινητών αξιών, αλλαγές των μελών του Δ.Σ. δια
της εκλογής νέων ή αποχώρησης υφιστάμενων, αποχώρηση ή αντικατάσταση στελεχών
καθοριστικής σημασίας, σημαντικές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, απόκλιση των
χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες της αγοράς, η επιτυχής
εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρείας και λοιπά γεγονότα και
παράγοντες εντός του ελέγχου της Εταιρείας. Οι ως άνω ενδογενείς παράγοντες δύναται
να συμβάλουν σε μεγάλη μεταβλητότητα τιμών και όγκου πωλήσεων και το γεγονός αυτό,
ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της
Εταιρείας. Οι μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή σιωπηρά, ότι θα τους
επιστραφεί το ποσό της επένδυσής τους στις μετοχές της Εταιρείας.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και αυξημένη
αστάθεια σε σχέση με άλλα μεγάλα χρηματιστήρια.
Η μόνη αγορά διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι το Χ.Α., το οποίο έχει
χαμηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλες σημαντικές αγορές στη Δυτική Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ιδιαίτερα για εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης υπό τις
παρούσες χρηματοοικονομικές συνθήκες για τη χώρα.
Σημειώνεται ότι η ρευστότητα του Χ.Α έχει περαιτέρω επηρεασθεί από την επιβολή
περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων που επιβλήθηκε με την από 18.07.2016 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄84/18.07.2015) και όπως ισχύουν σήμερα. Ως εκ
τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με τη μελλοντική
ρευστότητα της αγοράς για τις μετοχές της και οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας ίσως
να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να αξιολογήσουν την παρελθούσα απόδοση των
μετοχών της Εταιρείας, βασιζόμενοι στις τιμές διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. κατά το
παρελθόν.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να μειωθεί πριν ή μετά τη
λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της στην
Ε.Χ.Α.Ε. δεν θα μειωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που
θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης.
Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο μετά την άσκηση από τους επενδυτές των δικαιωμάτων τους, οι
επενδυτές θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί στους
επενδυτές της ότι μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους και μετά την έναρξη
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διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, θα έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις νέες
μετοχές τους σε τιμή ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή διάθεσης. Επιπλέον, μέχρι την έναρξη
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στην Ε.Χ.Α.Ε., οι επενδυτές δεν θα μπορούν να
πωλήσουν καθόλου αυτές τις νέες μετοχές.
Υπαγωγή μετοχών της Εταιρείας στην «Κατηγορία Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου
Αθηνών: Μειωμένη συναλλακτική δυνατότητα λόγω μη συνεχούς διαπραγμάτευσης της
μετοχής μπορεί να περιορίσει το περιθώριο ανόδου της τιμής της μετοχής
Οι μετοχές της Εταιρείας έχουν ενταχθεί από τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην
Κατηγορία Επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 11.09.2013, σύμφωνα με την από
05.04.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του
κανονισμού του Χ.Α., καθώς οι λογιστικές ζημιές της χρήσεως που έληξε στις 31.12.2012
είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο από το 30% της καθαρής θέσης της Εταιρείας.
Ως αποτέλεσμα αυτής της κατηγοριοποίησης, η διαπραγμάτευση των μετοχών της
Εταιρείας δεν πραγματοποιείται με συνεχή ροή εντολών, αλλά με επαναλαμβανόμενες
δημοπρατήσεις μετοχών μετά από περιόδους συγκέντρωσης εντολών αγοράς και πώλησης
κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, μειώνοντας την γενικότερη
συναλλακτική δυνατότητα των επενδυτών και το περιθώριο ανόδου της τιμής της μετοχής.
Οι βασικοί μέτοχοι και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη ασκούν σημαντική επιρροή στη
χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας.
Η ικανότητα της Εταιρείας να επιτύχει τους επιχειρηματικούς και στρατηγικούς της
στόχους και την εύρυθμη επιχειρηματική της λειτουργία, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
από την παροχή συνδρομής σε αυτήν από τους βασικούς μετόχους και τα ανώτατα
διοικητικά στελέχη της. Σε περίπτωση που οι βασικοί μέτοχοι και τα ανώτατα διοικητικά
στελέχη δεν παρέχουν τη συνδρομή τους προς την Εταιρεία, το γεγονός αυτό ενδέχεται να
επιφέρει ουσιώδεις αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική
κατάσταση, τις προοπτικές και την τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο
Χ.Α.
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3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3.1

Υπεύθυνα Πρόσωπα – Πληροφορίες για την σύνταξη του Ενημερωτικού
Δελτίου

Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό
τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν
να αξιολογήσουν με εμπεριστατωμένο τρόπο τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις,
τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας,
καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ανώνυμες μετοχές.
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από α) το Περιληπτικό Σημείωμα, β) τους
Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου. Οι
μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να
απευθύνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας , στη διεύθυνση 56ο
χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, τηλ 22620-32280 (αρμόδιος κ.
Αλέξανδρος Ζάβρας).
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο
14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr)
και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.tzirakian.com). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο
θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί,
στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας,
Οινόφυτα Βοιωτίας.
Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση
προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην εν θέματι Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα που
επιμελήθηκαν από την πλευρά της Εταιρείας τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου βεβαιώνουν ότι το Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του
Ν.3401/2005, όπως ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν της σύνταξης του
Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τα ανωτέρω είναι τα εξής:
Ο κος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, οδός
Καστρίτσας 208, Τ.Κ. 14671, Νέα Ερυθραία, τηλ.22620 32280 (εσωτ. 223) και o κος
Αλέξανδρος Ζάβρας, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, οδός Πασσώβ 15, Τ.Κ. 11141,
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Αθήνα, τηλ. 22620-32280 (εσωτ. 207). Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους της Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη
σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 6 του
Ν.3401/2005 όπως ισχύει.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπεύθυνα πρόσωπα
εκ μέρους της Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού
Δελτίου δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για
το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον
γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό
του.
Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των Μεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν.4308/2014.

3.2

Νόμιμοι Ελεγκτές – Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές

3.2.1 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Οι ετήσιες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τακτικούς ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές. Περαιτέρω, οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις επισκοπούνται από
τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Ουδείς από τους τακτικούς ελεγκτές
λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση των καθηκόντων του για την
περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες καθώς και μέχρι τη
σύνταξη του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Ο έλεγχος των δημοσιευμένων εταιρικών
καταστάσεων, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για τη χρήση 2015 πραγματοποιήθηκε από την
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα Ελένη Ζερβίνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 29261), ενώ για τη χρήση 2016
πραγματοποιήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο Βασίλειο Γιαννακουλόπουλο (ΑΜ
ΣΟΕΛ 24571) αμφότεροι της ελεγκτικής Εταιρείας «Delta Partners», διεύθυνση: Λεωφόρος
Βουλιαγμένης 100, 166 74, Γλυφάδα, ΑΜ ΣΟΕΛ 153.
Οι εκθέσεις ελέγχου των εν λόγω δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο με τη σύμφωνη γνώμη της εν λόγω ελεγκτικής
εταιρείας.
Η ανωτέρω ορκωτός ελεγκτής λογιστής κα Ελένη Ζερβίνη για τη χρήση 2015 δηλώνει ότι
οι εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Έκθεση Ελέγχου της Χρήσης 2015 η ορκωτός ελεγκτής λογιστής κα Ελένη Ζερβίνη
επισημαίνει τα ακόλουθα: «Κατά την 31.12.2015, το σύνολο των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων, και η καθαρή της θέση έχει καταστεί αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν
την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την
ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει
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δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων όπως
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 32 των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των περιγραφόμενων ενεργειών κρίνεται
ουσιώδης για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας». Παράλληλα
επισημαίνει ότι στο συμπέρασμά της δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα
αυτό.
Στην Έκθεση Ελέγχου της Χρήσης 2016 ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κος Βασίλειος
Γιαννακουλόπουλος επαναλαμβάνει την επισήμανση ως ακολούθως: «Κατά την
31.12.2016, το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το
σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, και η καθαρή της θέση έχει
καταστεί αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρθρου 48 του ΚΝ
2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας
που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει
τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών,
για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη
σημείωση 32 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των
περιγραφόμενων ενεργειών κρίνεται ουσιώδης για την ομαλή συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας». Παράλληλα επισημαίνει ότι στο συμπέρασμά του δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Οι ανωτέρω αναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2015 και 2016, μαζί με τις
συνοδές εκθέσεις ελέγχου και ευρημάτων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού
κοινού και είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας
www.tzirakian.com.
Σημειώνεται ότι ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής λογιστής δεν έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί
από την άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καθώς και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Delta Partners» για τον τακτικό έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2016 ανήλθε σε €20.000 πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ενώ καταβλήθηκε και αμοιβή ποσού €7.500 πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ 24% για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με σκοπό τη
χορήγηση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. Επιπροσθέτως η αμοιβή της
ελεγκτικής εταιρείας «Delta Partners» για τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων καθώς και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη
χρήση 2017, ανέρχεται σε ποσό € 17.000 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και για τη
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με σκοπό τη χορήγηση του ετήσιου φορολογικού
πιστοποιητικού ανέρχεται σε ποσό € 7.500 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Επίσης
αφενός η αμοιβή του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της ελεγκτική εταιρείας
«FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για την Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών ανήλθε
σε €2.500 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%., αφετέρου η αμοιβή του ανεξάρτητου ορκωτού
Ελεγκτή – Λογιστή της ελεγκτικής εταιρείας «Delta Partners» για την Έκθεση
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών ανήλθε σε € 2.000 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%.
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3.2.2 Εκθέσεις Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 20152016
Ακολούθως, παρατίθενται αυτούσιες οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα των ως άνω
ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως προέρχονται από τις εκθέσεις ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας
Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών) της Εταιρείας για τις χρήσεις
που έληξαν την 31.12.2015 και 31.12.2016.
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2015 και 2016 εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τις ημερομηνίες 30.03.2016 και 25.04.2017
αντίστοιχα, και τις Ετήσιες Τακτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας κατά
τις ημερομηνίες 30.06.2016 και 31.07.2017 αντίστοιχα. Όλες οι οικονομικές καταστάσεις
είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της (www.tzirakian.com).
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015

Ελεγκτή

Λογιστή

επί

των

Ετήσιων

«Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
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διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 32 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
όπου περιγράφεται τo γεγονός ότι κατά την 31.12.2015, το σύνολο των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων, και η καθαρή της θέση έχει καταστεί αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την
ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει
δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων όπως
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 32 των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των περιγραφόμενων ενεργειών κρίνεται ουσιώδης
για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43α
(παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν.
2190/1920».
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ελένη Ε. Ζερβίνη
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 29261
DeltaPartners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε.
Λ. Βουλιαγμένης 100, 16674 Γλυφάδα, Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153
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Η σημείωση «32. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της
Εταιρείας» επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015 αναφέρει
τα ακόλουθα:
«32. «Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας»
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, γεγονός
που οφείλεται κυρίως στο ότι το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, ποσού
€9,4 εκ., είναι βραχυπρόθεσμο. Επιπλέον η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την
31/12/2015 εμφανίζεται αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρθρου 48
του ΚΝ 2190/1920.
Η διοίκηση της Εταιρείας ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τα
πιστωτικά ιδρύματα, προέβη στην υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης των
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της προς τις τράπεζες Eurobank Ergasias Α.Ε.
και Πειραιώς Α.Ε. ,συνολικού ποσού €7,8 εκ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων δανείων και τη μετατροπή τους σε μακροπρόθεσμα. Επιπρόσθετα η διοίκηση
της Εταιρείας προτίθεται, μετά την ολοκλήρωση την κληρονομικής διαδοχής του βασικού
μετόχου, να διερευνήσει τη δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αξιοποιώντας τις
καταθέσεις μετόχων που εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των
οικονομικών καταστάσεων.
Με δεδομένη την εικόνα του Ισολογισμού κατά την 31/12/2015 και λαμβανομένων υπόψη
των παραπάνω προθέσεων και ενεργειών της διοίκησης, το κεφάλαιο κίνησης θα ήταν
θετικό και θα ανερχόταν σε €6,3 εκ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις ης Εταιρείας
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς. Κατά συνέπεια, οι
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην
περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη
συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η Εταιρεία εκτιμά ότι μετά την
επιτευχθείσα αναδιάρθρωση των δανείων της και την αναμενόμενη ολοκλήρωση της
κληρονομικής διαδοχής διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της.»
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016

Ελεγκτή

Λογιστή

επί

των

Ετήσιων

«Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
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δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 32 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
όπου περιγράφεται τo γεγονός ότι κατά την 31.12.2016, το σύνολο των βραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων, και η καθαρή της θέση έχει καταστεί αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την
ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει
δρομολογήσει μια σειρά ενεργειών, για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων όπως
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 32 των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των περιγραφόμενων ενεργειών κρίνεται ουσιώδης
για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που
περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του
άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ
του Κωδ. Ν. 2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 43ββ του Κωδ. Ν.
2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
Η σημείωση «32. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της
Εταιρείας» επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 αναφέρει
τα ακόλουθα:
«32. «Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας»
Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά
ποσού €1,15 εκ. Επιπλέον η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31/12/2016 εμφανίζεται
αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920.
Η διοίκηση της Εταιρείας ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τα
πιστωτικά ιδρύματα, προέβη στην υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης των
βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της προς τις τράπεζες Eurobank Ergasias Α.Ε.
και Πειραιώς Α.Ε., συνολικού ποσού €8,4 εκ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση
υφιστάμενων δανείων και τη μετατροπή τους σε μακροπρόθεσμα, βελτιώνοντας
παράλληλα και το κεφάλαιο κίνησης κατά αντίστοιχο ποσό σε σύγκριση με την
31/12/2015.
Μετά και την ολοκλήρωση της κληρονομικής διαδοχής, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά
την κλειόμενη χρήση, η διοίκηση της Εταιρείας προγραμματίζει να εξετάσει τη δυνατότητα
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αξιοποιώντας τις καταθέσεις μετόχων που εμφανίζονται στις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
Με δεδομένη την εικόνα του Ισολογισμού κατά την 31/12/2016 και λαμβανομένων υπόψη
των παραπάνω προθέσεων και ενεργειών της διοίκησης, το κεφάλαιο κίνησης θα ήταν
θετικό και θα ανερχόταν σε €6,58 εκ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς. Κατά συνέπεια, οι
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην
περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη
συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η Εταιρεία εκτιμά ότι μετά την
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επιτευχθείσα αναδιάρθρωση των δανείων, την πραγματοποιηθείσα ολοκλήρωση της
κληρονομικής διαδοχής καθώς και συνεχιζόμενη βελτίωση των οικονομικών
αποτελεσμάτων, διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της.».
Η Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της εξάμηνης περιόδου που έληξε στις
30.06.2017 έχει συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει του Δ.Λ.Π. 34 και έχει επισκοπηθεί από
τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Βασίλειο Γιαννακουλόπουλο (ΑΜ ΣΟΕΛ 24571), της
ελεγκτικής εταιρείας Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., Λ. Βουλιαγμένης
100, 166 74 Γλυφάδα, τηλ.:214 1000800 (ΑΜ ΣΟΕΛ 153). Επίσης, οι εν λόγω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας της 27.09.2017.
Η έκθεση επισκόπησης της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης της περιόδου
που έληξε την 30.06.2017, μαζί με την Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική
Κατάσταση, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και θα πρέπει να διαβάζεται
συναρτήσει αυτών, βρίσκονται διαθέσιμες στα γραφεία της Εταιρείας, 56ο χλμ Ε.Ο.
Αθηνών – Λαμίας 320 11 Οινόφυτα Αττικής, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
(www.tzirakian.com) και της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) (βλ. και ενότητα 3.6 «Έγγραφα
μέσω παραπομπής»).
Ακολούθως, παρατίθεται αυτούσια η έκθεση επισκόπησης του ως άνω τακτικού Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης (κατάστασης
οικονομικής θέσης, κατάστασης συνολικού εισοδήματος, πίνακας μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων, κατάσταση ταμειακών ροών) της Εταιρείας, όπως αυτή παρουσιάζεται στην
Ενδιάμεση Συνοπτική Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, για την ενδιάμεση περίοδο που
έληξε την 30.06.2017.

3.2.3 Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί της
Ενδιάμεσης

Συνοπτικής

Οικονομικής

Κατάστασης

της

περιόδου

01.01-

30.06.2017
«Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2017 και
τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη
είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
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Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα
μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν
διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη συνοπτική ενδιάμεση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής : 1. στη σημείωση 31 των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων περιγράφεται τo γεγονός ότι κατά την 30.06.2017, το σύνολο των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και 2. το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου με συνέπεια να
συντρέχει από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της
εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει δρομολογήσει
μια σειρά ενεργειών, για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων όπως αυτές
περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 31 των συνημμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των περιγραφόμενων ενεργειών κρίνεται ουσιώδης
για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής
έκθεσης, με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
Η σημείωση 31. «Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της
Εταιρείας» επί της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης της περιόδου 01.0130.06.2017 αναφέρει τα εξής:
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«31. Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά
ποσού €2,1 εκ. Επιπλέον η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 30/06/2017εμφανίζεται
αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920.
Στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 31/07/2017 ελήφθη απόφαση αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €0,08 εκ. με κεφαλαιοποίηση
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού €8,1 εκ. Με δεδομένη την εικόνα του
Ισολογισμού κατά την 30/06/2017 και λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω απόφασης, το
κεφάλαιο κίνησης θα ήταν θετικό και θα ανερχόταν σε €6,0 εκ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια,
οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και
ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να
προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η
Εταιρεία εκτιμά ότι μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της».
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3.3

Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Οι ακόλουθες επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην
παρούσα ενότητα αφορούν τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν
από:
α) Τις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης
2016, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο
Γιαννακουλόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24571) της ελεγκτικής εταιρείας Delta Partners Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (Λ. Βουλιαγμένης 100,16674 Γλυφάδα). Οι εν λόγω
χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και εγκρίθηκαν με την από 25.04.2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 31.07.2017 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής οι «Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης 2016). Οι εν λόγω εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της (http://www.tzirakian.com). Σημειώνεται ότι
οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση 2015 που παρατίθενται
στην παρούσα ενότητα 3.3 είναι αυτές που δημοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016.
β) Τη δημοσιευμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της περιόδου
01.01 – 30.06.2017, η οποία έχει συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34
περί ενδιάμεσων οικονομικών πληροφοριών, έχει επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή κ. Βασίλειο Γιαννακουλόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.24571) ), της ελεγκτικής εταιρείας
Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε., Λ. Βουλιαγμένης 100, 166 74 Γλυφάδα,
(ΑΜ ΣΟΕΛ 153), έχει εγκριθεί με την από 27.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας
(εφεξής η «Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01.-30.06.2017») και είναι
διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: http://www.tzirakian.com.

3.3.1 Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2015-2016
Επιλεγμένα Στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
Επιλεγμένα στοιχεία των συνολικών εσόδων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2016
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2016

2015

Κύκλος Εργασιών

15.792

13.979

Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)

1.862

1.100

531

(465)

Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων

(371)

(1.313)

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (Α)

(374)

(1.264)

(0,2946)

(0,9949)

170

(752)

(204)

(2.015)

(204)

(2.015)

0

0

928

273

(ποσά σε χιλ. ευρώ)*

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

45

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Σημείωση: Επιλεγμένοι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες και Λοιπά Μεγέθη
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, παρατίθενται ορισμένοι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης
της Απόδοσης («Alternative Performance Measures», βάσει των ESMA Guidelines on
Alternative Performance Measures της 5/10/2015) εκτός Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που απορρέουν από τις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα «Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)», τα
οποία ορίζονται και υπολογίζονται βάσει της Εγκυκλίου αρ. 34 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ως εξής: Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) = Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων +/Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων +
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων + Συμμετοχή στις ζημίες συγγενών εταιρειών) +
Συνολικές αποσβέσεις (ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων). Η κερδοφορία
EBITDA χρησιμοποιείται ευρέως από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές και τις τράπεζες
προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης του δανεισμού των επιχειρήσεων
από την παραγόμενη ταμειακή ροή.
Ο δεύτερος εναλλακτικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης της Εταιρείας που
χρησιμοποιείται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης, ο
οποίος εξετάζει τη σχέση μεταξύ δανειακών και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να
εκτιμηθεί κατά πόσον η επιχείρηση είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένη ή ενδεχομένως
παρουσιάζει υπερβολική εξάρτηση από τραπεζικό δανεισμό και ξένα κεφάλαια. Ο δείκτης
κεφαλαιακής μόχλευσης υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσματος Βραχυπρόθεσμων
Δανείων πλέον Μακροπρόθεσμων Δανείων τέλους χρήσης /περιόδου προς το Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων τέλους χρήσης /περιόδου.
Ο τρίτος εναλλακτικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης της Εταιρείας που χρησιμοποιείται
στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του
ισολογισμού, προκειμένου να εκτιμηθεί η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων έναντι των
συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως ο λόγος του
συνόλου των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης /περιόδου προς το σύνολο του Ενεργητικού
/ Παθητικού τέλους χρήσης /περιόδου.
Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
Δ.Π.Χ.Α., καθώς και άλλους ιστορικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες.
Συνολικά Έσοδα για τις χρήσεις 2015, 2016
Ο κύκλος εργασιών των δραστηριοτήτων της Εταιρείας ανήλθε σε €15.792 χιλιάδες το
2016 σημειώνοντας αύξηση 13% έναντι €13.979 χιλιάδων στο προηγούμενο έτος. Το
κόστος πωλήσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προσδιορίστηκε σε €13.930 χιλιάδες
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έναντι €12.879 χιλιάδων, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,15% σε σχέση με το 2015. Το
κόστος πωληθέντων διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα αναλογικά σε σχέση με την
αύξηση του κύκλου εργασιών εξαιτίας της βελτίωσης του περιθωρίου από την ανάλωση
των υλικών και των προϊόντων το 2016.
Τα μικτά αποτελέσματα της Εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2016 σε κέρδος €1.862 χιλ.
έναντι κέρδος €1.100 χιλ. τη συγκριτική περίοδο αναφοράς. Η διαφορά οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των πωλήσεων, με παράλληλη βελτίωση του περιθωρίου.
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης έχουν ενισχυθεί περαιτέρω κατά τη χρήση 2016, αρχικά
λόγω της βελτίωσης των λοιπών λειτουργικών εσόδων και εσόδων από επενδύσεις, τα
οποία ανέρχονται σε €134 χιλ. έναντι 105 χιλ. την προηγούμενη χρήση, βελτιωμένα κατά
27,2% κυρίως εξαιτίας της αύξησης των εσόδων από μισθώσεις ακινήτων σε €75 χιλ. το
2016 από €58 χιλ. το 2015 και των συναλλαγματικών διαφορών από εμπορικές
δραστηριότητες οι οποίες διαμορφώθηκαν το 2016 σε €30 χιλ. έναντι €6 χιλ. την
προηγούμενη χρήση. Επίσης, ο λογαριασμός άλλα λειτουργικά έξοδα των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας το 2016 παρουσιάζεται μειωμένος κατά (66,2%) σε €126 χιλ. έναντι €373 χιλ.
την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω της ζημίας από επανεκτίμηση των επενδύσεων σε
ακίνητα που επιβάρυνε το 2015 κατά €266 χιλ.
Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν το 2016 σε ζημίες €371 χιλ. έναντι ζημιών
€1.313 χιλ. τη συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας μια βελτίωση των αποτελεσμάτων
κατά 71,7% το 2016 σε σχέση με το 2015. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων
οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του μικτού αποτελέσματος που αναφέρεται ανωτέρω, και
στη μείωση των άλλων λειτουργικών εξόδων λόγω των ζημιών από επανεκτίμηση
επενδύσεων σε ακίνητα που είχαν επιβαρύνει την προηγούμενη χρήση.
Ο φόρος εισοδήματος το 2016 διαμορφώνεται σε έξοδο €2.630 έναντι εσόδου €49.416 το
2015, εξ αιτίας του αντιλογισμού των προβλέψεων υποτίμησης αποθεμάτων της
31.12.2014, της μεταβολής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων λόγω αύξησης συντελεστή φορολογίας, του υπολογισμού της
αναβαλλόμενης φορολογίας από την επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα, καθώς και την
διαφορά του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος τρέχουσας περιόδου έναντι της
προηγούμενης χρήσης.
Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρείας αφορά χονδρικές πωλήσεις και δεν
υπάρχει εποχικότητα στα είδη που εμπορεύεται και παράγει. Λόγω της μεγάλης
πελατειακής βάσης της Εταιρείας δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών
της, καθώς δεν υφίσταται πελάτης που να απορροφά πάνω από το 10% του κύκλου
εργασιών της το διάστημα 01/01/16 – 31/12/16.
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2016 και 2015 κατά κατηγορία
οικονομικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΩΔ-2003 είναι η εξής:
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
Παλαιός

Νέος

Κωδικός

Κωδικός

272.2

24.20

271.0

24.10

515.2

46.72

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα &
σιδηροκραμάτων
Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2016

31/12/2015

15.106

13.366

23

9

663

604

15.792

13.979

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Επιλεγμένα Στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Τα βασικά στοιχεία της οικονομικής θέσης της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2016
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*

2016

2015

Σύνολο Μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού

16.052

15.938

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

12.713

11.801

Σύνολο Ενεργητικού

28.765

27.739

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

(241)

(37)

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

15.140

6.775

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

13.865

21.001

Σύνολο Υποχρεώσεων

29.006

27.776

Σύνολο Ιδίων Κεφλαίων και Υποχρεώσεων

28.765

27.739

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Σημειώσεις:
• Στο κονδύλι "Μη κυκλοφορούν ενεργητικό" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Άυλα
περιουσιακά στοιχεία", "Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση", "Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση", "Χρηματοοικονομικά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση", "Επενδύσεις σε ακίνητα", και "Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις".
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• Στο κονδύλι "Κυκλοφορούν ενεργητικό" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Αποθέματα",
"Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί", "Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων", "Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα".
• Στο κονδύλι "Ίδια Κεφάλαια" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Μετοχικό Κεφάλαιο",
"Τακτικό αποθεματικό", "Αποθεματικά εύλογης αξίας", "Αφορολόγητα αποθεματικά",
"Αποθεματικά επανεκτίμησης αξίας ακινήτων", "Ειδικά αποθεματικά μη διανεμηθέντων
κερδών", και "Αποτελέσματα εις Νέο".
• Στο κονδύλι "Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις" περιλαμβάνονται τα κονδύλια
"Μακροπρόθεσμα δάνεια", "Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία", "Προβλέψεις φόρου εισοδήματος", «Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις» και "Ληφθείσες εγγυήσεις".
• Στο κονδύλι "Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις" περιλαμβάνονται τα κονδύλια "Χορηγήσεις
τραπεζών", "Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις", "Τρέχουσες φορολογικές &
ασφαλιστικές υποχρεώσεις", "Καταθέσεις μετόχων για αύξηση κεφαλαίου" και "Λοιπές
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις".
Οικονομική Θέση για τις χρήσεις 2015 και 2016
Το κονδύλι «Επενδύσεις σε Ακίνητα» αυξήθηκε την 31.12.2016 έναντι της προηγούμενης
χρήσης λόγω προσθήκης ακινήτου αξίας €75 χιλ. και βελτιώσεων επί των ακινήτων ποσού
€15 χιλ.
Το κονδύλι «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» μειώθηκε
κατά €20 χιλ. και οφείλεται σε πρόβλεψη απομείωσης της αξίας μηχανημάτων τα οποία
περιήλθαν στην κατοχή της Εταιρείας στο πλαίσιο της διευθέτησης ληξιπρόθεσμων
οφειλών πελατών και προορίζονται για άμεση πώληση.
Το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» παρουσίασε αύξηση
από €1.888 χιλ. σε €2.080 χιλ. την χρήση 2016 και αφορά την εκτίμηση της εύλογης αξίας
της επένδυσης για την συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της μη εισηγμένης
στο Χ.Α. εταιρείας Europa Profil Αλουμίνιο Α.Β.Ε.
Το κονδύλι «Αποθέματα» αυξήθηκε κατά €123 χιλ. και συγκεκριμένα από €3.570 χιλ. το
2015 σε €3.693 χιλ. το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 3,46%. Η αύξηση αυτή οφείλεται
αφενός στην αύξηση των επενδύσεων σε πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα-υλικά
συσκευασίας οι οποίες αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 27,4% από
€1.107 χιλ. σε €1.410 χιλ. και αφετέρου στη μείωση των προκαταβολών για αγορά
αποθεμάτων κατά 60,5% από €317 χιλ. σε €125 χιλ. το τέλος του 2016.
Το κονδύλι «Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί» ύψους €8.422 χιλ. έναντι €8.001 χιλ. της
προηγούμενης χρήσης παρουσίασε αύξηση και οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επιταγές
εισπρακτέες οι οποίες αυξήθηκαν κατά €536 χιλ., ενώ οι απαιτήσεις από λοιπούς
χρεώστες μειώθηκαν κατά €54 χιλ..
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) της Εταιρείας
ανήλθε την 31.12.2016 σε €10.987 χιλιάδες έναντι €9.250 χιλ. την 31.12.2015
παρουσιάζοντας αύξηση κατά €1.737 χιλιάδες κυρίως λόγω της συμφωνίας μεταξύ της
Εταιρείας και των συμβεβλημένων τραπεζών για τη μετατροπή υφιστάμενων
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων ποσού €8.356 χιλιάδων σε μακροπρόθεσμο δάνειο
πενταετούς διάρκειας.
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά το 2016 παρουσιάζονται μειωμένα
εξαιτίας της αύξησης των ζημιών εις νέον κατά €204 χιλιάδων. Πιο συγκεκριμένα, το
αποτέλεσμα εις νέον διαμορφώθηκε την 31.12.2016 σε ζημία €241 έναντι ζημιάς €37 την
31.12.2015. Δεδομένου ότι την 31.12.2015 και την 31.12.2016 η Εταιρεία εμφάνιζε
αρνητικά ίδια κεφάλαια, υφίστατο εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Επιλεγμένα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της κατάστασης ταμειακών
ροών της Εταιρείας για την περίοδο 2015-2016:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*

31/12/2016

31/12/2015

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(301)

222

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(322)

(87)

994

(127)

371

8

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου

200

193

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

572

200

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε
εκροές €301 χιλ., έναντι εισροών €222 χιλ. στη χρήση 2015, επιδείνωση η οποία προήλθε
κυρίως από τις επενδύσεις στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €318 χιλ.
Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε
€322 χιλ., έναντι €87 χιλ. στη χρήση 2015 και αντανακλούν αγορά ενσώματων και άυλων
παγίων στοιχείων. Ειδικότερα, κατά τη χρήση 2016 οι αγορές παγίων στοιχείων ανήλθαν
σε €393 χιλ., έναντι €125 χιλ. στη χρήση 2015. Επίσης, στη χρήση 2016 η Εταιρεία
εισέπραξε ποσό €10χιλ. από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων και από
μερίσματα εισπραχθέντα ποσό €60 χιλ. , έναντι €1 χιλ. και €38 χιλ. αντίστοιχα τη χρήση
2015.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν
σε εισροές €994 χιλ. έναντι εκροών ύψους €127 χιλ. στη χρήση 2015. Κατά τη χρήση 2016
εισπράχθηκαν από νέα δάνεια συνολικού ύψους €4.532 χιλ. έναντι εισπράξεων από νέα
δάνεια ύψους €2.942 χιλ. το 2015, ενώ οι εξοφλήσεις δανείων το 2016 ανήλθαν σε €3.538
χιλ. έναντι €3.069 χιλ. το 2015.
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Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 2016
διαμορφώθηκαν σε €572 χιλ., έναντι €200 χιλ. στο τέλος της χρήσης 2015.

3.3.2 Επιλεγμένες

Χρηματοοικονομικές

Πληροφορίες

Περιόδου

01.01-

30.06.2017
Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία της κατάστασης συνολικού
εισοδήματος της Εταιρείας για τις ενδιάμεσες περιόδους 01.01-30.06.2016 και 01.0130.06.2017:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ποσά σε χιλ. ευρώ)*
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (Α)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

1/1-30/06/2017
7.576
574
(407)
(858)
(756)
(0,5954)
371

1/1-30/06/2016
8.217
1.094
394
(43)
(21)
(0,0168)
(11)

(385)

(32)

(385)
0

(54)
0

102

678

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 (τα
στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
περιόδου 01.01-30.06.2017).
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκαν σε €7.576
χιλ., έναντι €8.217 χιλ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2016, σημειώνοντας μείωση της
τάξης του 7,8%, γεγονός που προέρχεται πέραν του δυσμενούς επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στο εσωτερικό της χώρας και από τη χαμηλή διαθεσιμότητα σε Α’ ύλες από
αγορές του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα που διεξάγεται από τις αρμόδιες
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εισαγωγές Α’ υλών από ορισμένες τρίτες χώρες, με
σκοπό την επιβολή πολιτικών αντιντάμπινγκ (επιβολή πρόσθετων δασμών), λειτουργεί
αποτρεπτικά ως προς τις εισαγωγές σε κάποιες κατηγορίες χαλυβουργικών προϊόντων
από τις εν λόγω χώρες, περιορίζοντας όμως και τη συνολική διαθεσιμότητα των Α’ υλών.
Συνέπεια αυτών ήταν να ενταθούν και οι ελλείψεις επιβαρύνοντας τις πωλήσεις.
Το μικτό κέρδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκε σε €574 χιλ. (7,58%)
έναντι €1.093 χιλ. €(13,3%) το 2016. Τα χαμηλά επίπεδα ζήτησης του πρώτου εξαμήνου
ενέτειναν τον ανταγωνισμό με συνέπεια τη δυσανάλογη πτώση των τιμών στην εσωτερική
αγορά, ιδίως κατά το δεύτερο τρίμηνο, όταν το ίδιο διάστημα οι διεθνείς τιμές χάλυβα
ακολουθούσαν ανοδική πορεία. Η πτώση των τιμών πώλησης σε συνδυασμό με το
αυξημένο κόστος Α’ υλών επέδρασαν αρνητικά στο μικτό αποτέλεσμα. Θετική συνεισφορά
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είχε η παραγωγικότητα, η οποία υπολογισμένη με βάση το μέσο κόστος επεξεργασίας ανά
τόνο, διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το περασμένο έτος. Η πολιτική της Εταιρείας ως
προς τη διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων συγκράτησε την αρνητική τάση και διατηρεί τη
θετική προοπτική αναστροφής της τάσης.
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν
αρνητικά και διαμορφώθηκαν σε €(-407) χιλ., έναντι κερδών €394 χιλ. κατά την
αντίστοιχη περίοδο του 2016, πέραν της επιβάρυνσης από τη μείωση του μικτού κέρδους
και από την αρνητική διαφορά από επανεκτίμηση των επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία
καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ποσού €318 χιλ. Τα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας ανήλθαν σε €253 χιλ. έναντι €195 χιλ. την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση 29,7%, ενώ τα
έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε €405 χιλ έναντι €492 χιλ την αντίστοιχη περίοδο
της προηγούμενης χρήσεως μειωμένα κατά 17,7%. Η μείωση των εξόδων διάθεσης
οφείλεται στο μειωμένο όγκο αποθήκευσης και διακίνησης των ετοίμων προϊόντων αλλά
και στον εξορθολογισμό του κόστους μεταξύ των λειτουργιών διοίκησης και διάθεσης.
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα (Κέρδη) προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθαν σε €102 χιλ. έναντι €678 χιλ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Το Καθαρό Αποτέλεσμα (Ζημία) μετά από φόρους της Εταιρείας κατά το Α’ εξάμηνο του
2017, ανήλθε σε €(-756) χιλ. έναντι €(-21) χιλ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Η
επιβάρυνση προέρχεται κυρίως από έξοδα απομείωσης των επενδύσεων σε ακίνητα, λόγω
της επανεκτίμησής τους κατά την τρέχουσα χρήση, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €318
χιλ. και προβλέψεις ποσού €66 χιλ..
Επιλεγμένα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας για την περίοδο
01.01-30.06.2017 και τη συγκριτική αντίστοιχη περίοδο του 2016 παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30/6/2017
16.009
12.353
28.362
(626)
14.511
14.477

31/12/2016
16.052
12.713
28.765
(241)
15.140
13.865

28.988

29.006

28.362

28.765

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017.
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσού €2,1 εκ. Το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 30.06.2017 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε σε €(626)
χιλ., έναντι €(241) χιλ. την 31.12.2016, λόγω της αύξησης των ζημιών εις νέον σε €(756)
χιλ.
Λόγω της εικόνας των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, η οποία κατά την 30/06/2017
εμφανίζεται αρνητική, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920.
Σχετικά με την εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η τακτική γενική συνέλευση των
μετόχων της 31/07/2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά €0,08 εκ. με κεφαλαιοποίηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού
€8,1 εκ.
Στην Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης ο ορκωτός
ελεγκτής λογιστής κ. Β. Γιαννακουλόπουλος σημειώνει τα ακόλουθα:
«Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής : 1. στη σημείωση 31 των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων περιγράφεται τo γεγονός ότι κατά την 30.06.2017, το σύνολο των
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και 2. το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου με συνέπεια να
συντρέχει από τη λήξη της προηγούμενης χρήσης η περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων
του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της
εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει δρομολογήσει
μια σειρά ενεργειών, για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων όπως αυτές
περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 31 των συνημμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των περιγραφόμενων ενεργειών κρίνεται ουσιώδης
για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Σημ.31.

«Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας της

Εταιρείας
Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της
Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά
ποσού €2,1 εκ. Επιπλέον η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 30/06/2017εμφανίζεται
αρνητική, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920.
Στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 31/07/2017 ελήφθη απόφαση αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €0,08 εκ. με κεφαλαιοποίηση
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού €8,1 εκ. Με δεδομένη την εικόνα του
Ισολογισμού κατά την 30/06/2017 και λαμβανομένης υπόψη της παραπάνω απόφασης, το
κεφάλαιο κίνησης θα ήταν θετικό και θα ανερχόταν σε €6,0 εκ.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γεγονότα, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας. Κατά συνέπεια, οι
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συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και ανακατατάξεις
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να προέκυπταν στην
περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη
συνήθη πορεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η Εταιρεία εκτιμά ότι μετά και την
ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της
δραστηριότητας της».
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία της κατάστασης ταμειακών
ροών της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2016 σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2015:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
30/6/2017
(552)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(86)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
300
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(338)
(α)+(β)+(γ)
572
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
234
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

30/6/2016
97
(240)
476
332
200
532

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 (τα
στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
περιόδου 01.01-30.06.2017).
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
διαμορφώθηκαν σε καθαρές εκροές €552 χιλ., έναντι καθαρών εισροών €97 χιλ. της
αντίστοιχης περιόδου του 2016, λόγω αφενός των αποτελεσμάτων προ φόρων τα οποία
διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε ζημίες προ φόρων €858 χιλ. έναντι ζημιών
€(-43) χιλ. και αφετέρου της επιβάρυνσης στην καθαρή μεταβολή των λογαριασμών που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, η αύξηση των απαιτήσεων
και των καταβεβλημένων χρεωστικών τόκων καθώς και η μείωση των υποχρεώσεων το
πρώτο εξάμηνο του 2017 κατά €702 χιλ., €499 χιλ. και €231 χιλ. αντίστοιχα έναντι €1.047
χιλ., €318 χιλ., και αύξηση €6χιλ. καλύφθηκαν μερικώς από την μείωση των αποθεμάτων
κατά €711 χιλ. το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2017 έναντι €767 χιλ. το πρώτο εξάμηνο της
χρήσης 2016.
Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
περιορίστηκαν σε €86 χιλ., έναντι εκροών ύψους €240 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του
2016, λόγω μειωμένων αγορών ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων.
Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάμηνο του
2017 διαμορφώθηκαν σε €300 χιλ., έναντι εισροών ύψους €476 χιλ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2016. Ειδικότερα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 η Εταιρεία εισέπραξε
δάνεια, ύψους €3.298 χιλ., έναντι €2.569 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ
προχώρησε σε εξοφλήσεις δανείων και πληρωμές τόκων ύψους €2.998 χιλ. το πρώτο
εξάμηνο του 2017, έναντι €2.094 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.
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Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 01.0130.06.2017 διαμορφώθηκαν σε €234 χιλ., έναντι €532 χιλ. στο τέλος της αντίστοιχης
περιόδου του 2016.

3.3.3 Φορολογικός Έλεγχος
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010. Παρότι η έκβαση ενός φορολογικού
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία χρησιμοποιώντας στοιχεία
από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν
από τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικής χρήσης 2010. Η συνολική
πρόβλεψη κατά την 31.12.2016 και 30.06.2017 ανέρχεται σε €68.791, η οποία κρίνεται
επαρκής από την Διοίκηση της Εταιρείας.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 του
Ν.2238/1994 και για τις χρήσεις του 2014 και 2015 έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 65
παρ.1 Ν.4174/2013. Για την χρήση του 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 65 παρ.1 Ν. 4174/2013. Από τη διενέργεια του ελέγχου δεν προέκυψε καμία
πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.

3.4

Πληροφορίες για την Εταιρεία

3.4.1 Σύντομο Ιστορικό και Ανάπτυξη της Εταιρείας
Η σύσταση της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310 (τεύχος Α.Ε.& ΕΠΕ) την 27.04.1967 με
αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 9615/06/Β/86/41. Υπάγεται στην Ελληνική
νομοθεσία, είναι ανώνυμη εταιρεία και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με Αριθμό Μητρώου 121923260000. Ο
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Εταιρείας είναι 094022888. Η ιστοσελίδα της Εταιρείας
στο διαδίκτυο είναι η www.tzirakian.com. Το τηλέφωνο επικοινωνίας της Εταιρείας είναι
2226032280.
Η νόμιμη και εμπορική επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ
PROFIL Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της Εταιρείας
δύναται να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση, στην οικεία γλώσσα.
Η Έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, στο 56ο χλμ. Ε.Ο.
Αθηνών-Λαμίας και η διάρκειά της λήγει την εικοστή έβδομη (27 η) Απριλίου 2057. Η Εταιρεία
εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 29.08.1990.

Μετά την εν θέματι αύξηση ύψους €76.200, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται
σε τετρακόσια πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (€457.200) και διαιρείται σε ένα
εκατομμύριο πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες (1.524.000) κοινές ανώνυμες μετά
ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει
καταβληθεί εξ ολοκλήρου.
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Η παραγωγή σωλήνων παντός τύπου, αρχικά, κοιλοδοκών μεγάλων διαστάσεων καθώς
και λαμαρινών, στη συνέχεια, αποτελούν ιστορικά τους βασικούς τομείς δραστηριότητας
της Εταιρείας,
Το 1967 οι Λιμπαρέτ και Αννούς Τζιρακιάν ίδρυσαν την Εταιρεία με αντικείμενο εργασιών
την παραγωγή σωλήνων παντός τύπου.
Η Εταιρεία το 1990 συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Α.Β.Ε.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και διάθεσης προϊόντων
αλουμινίου, αποκτώντας το 12,29% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Τον Νοέμβριο του 1999 η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου
(51,01%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
μέσω της συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας.
Την ίδια χρονιά, προηγήθηκε η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της
SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., με ανταλλαγή μετοχών μέσω του Χ.Α., αποκτώντας
το 0,3% του μετοχικού κεφαλαίου της
, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τον κύκλο συμμετοχών της.
Το 2009 αποφασίστηκε η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της θυγατρικής ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ
με στόχο την άντληση κεφαλαίων για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της
Εταιρείας. Με την απόφαση αυτή έπαψαν να ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, με
τις οποίες ήταν υποχρεωμένη η Εταιρεία να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.

3.4.2 Σημαντικά Γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρείας
1967: Ίδρυση της Εταιρείας από τους Λιμπαρέτ και Αννούς Τζιρακιάν με αντικείμενο την
παραγωγή σωλήνων παντός τύπου.
1972: Η Εταιρεία ολοκληρώνει την κατασκευή δύο βιομηχανοστασίων συνολικής
έκτασης 10.770 τμ στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Οι εν λόγω χώροι χρησιμοποιούνται μέχρι
σήμερα για την στέγαση γραμμών παραγωγής καθώς και για αποθηκευτικούς χώρους.
1978: Κατασκευή αποθηκευτικού κέντρου στην περιοχή των Αθηνών (Αιγάλεω) για την
εξυπηρέτηση των πελατών της στη Νότιο και Δυτική Ελλάδα.
1990: Η Εταιρεία εισάγει τις μετοχές της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών
Αθηνών στις 29 Αυγούστου. Την ίδια χρονιά, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας «PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην
παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, αποκτώντας το 12,29% του μετοχικού της κεφαλαίου
έναντι συνολικού τιμήματος ύψους είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών.
Την ίδια περίοδο η Εταιρεία εφάρμοσε την διαδικασία γαλβανισμού των προϊόντων της
και έθεσε σε λειτουργία τη νέα μονάδα παραγωγής κοιλοδoκών μεγάλων διαστάσεων.
1995: Η Εταιρεία προβαίνει σε αγορά οικοπέδου εκτάσεως 14.917 τμ στα Οινόφυτα
Βοιωτίας. Επίσης κατασκευάζεται η νέα πτέρυγα βιομηχανικής παραγωγής στα Οινόφυτα
Βοιωτίας συνολικής έκτασης 3.808 τμ Η κατασκευή του εν λόγω βιομηχανοστασίου
κρίθηκε απαραίτητη για την στέγαση της νέας μονάδας και την αποθήκευση των πρώτων
υλών.
1996: Η Εταιρεία προχώρησε στην επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής και
αποθήκευσης κατά 3.900 τμ και ολοκλήρωσε παραγωγικές επενδύσεις που αφορούσαν
την εγκατάσταση νέας σωληνομηχανής για την παραγωγή νέας σειράς προϊόντων καθώς
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επίσης και στην εγκατάσταση συστήματος διακίνησης και ενδιάμεσης αποθήκευσης των
προϊόντων της.
1997: Η Εταιρεία ξεκινά την παραγωγή λαμαρινών και προσθέτει ένα νέο προϊόν στην
γκάμα των ήδη υπαρχόντων (σωλήνων - κοιλοδοκών και στρατζαριστών).
1999: Τον Νοέμβριο του 1999 η Εταιρεία προέβη στην απόκτηση 249.000 μετοχών της
εταιρείας «ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ») έναντι
490.053.900 δραχμών. Οι μετοχές αυτές αποτελούσαν το πλειοψηφικό πακέτο (ήτοι
51,01%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με
συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας και
χρηματοδοτήθηκε κατά 18% από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και κατά 82% από
βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Επίσης κατά το πρώτο εννεάμηνο του 1999 η
Εταιρεία συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., με
ανταλλαγή μετοχών μέσω του Χ.Α., αποκτώντας το 0,3% του μετοχικού κεφαλαίου της
ως άνω εταιρείας, διευρύνοντας τον κύκλο συμμετοχών της.
2000: Η Εταιρεία υλοποιώντας το επενδυτικό της σχέδιο προχώρησε σε εκσυγχρονισμό
του μηχανολογικού της εξοπλισμού με την αγορά νέας σωληνομηχανής για παραγωγή
σωλήνων μορφής, ύψους €1.500.000 περίπου.
2001: Η Εταιρεία πιστοποιήθηκε με το ISO 9002, όσον αφορά στην ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων της.
2002: H Εταιρεία τροποποιώντας το εγκεκριμένο επενδυτικό της πρόγραμμα με την
σύμφωνη γνώμη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28.06.2002 αποφάσισε τα
αδιάθετα κεφάλαια ύψους 230.000.000 δρχ. να διατεθούν σε αγορά δύο φορτηγών
αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δικτύου διανομής της Εταιρείας, σε
ανέγερση κτιρίου 1.600 τμ στα Οινόφυτα Αττικής για την λειτουργία αποθηκευτικού
χώρου της Εταιρείας και στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης της
Εταιρείας.
2003: Αγορά σύγχρονης μηχανής παραγωγής σωλήνων, νέας τεχνολογίας Ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, με σκοπό την κατάργηση παλαιών σωληνομηχανών . Η επένδυση αυτή
ύψους €700.000 απέφερε την βελτιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και τέλος την επέκταση του εύρους των
παραγόμενων προϊόντων.
2004: Κατασκευή νέου αντλιοστασίου στην νέα μονάδα παραγωγής της εταιρείας με
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των παραγωγικών μονάδων.
2005: Αγορά και τοποθέτηση σύγχρονου πύργου ψύξεως στον εξωτερικό χώρο της νέας
μονάδας με στόχο την διατήρηση των θερμοκρασιών στο υδάτινο κύκλωμα των
μηχανών. Η επένδυση αυτή οδήγησε σε μείωση του απορριπτόμενου προϊόντος.
Παράλληλα υλοποιήθηκε η κατασκευή κατάλληλης μεταλλικής βάσης στήριξης στον
εξωτερικό χώρο του εργοστασίου για την τοποθέτησή του.
2006: Διαμόρφωση χώρων συντήρησης και κατασκευών εντός του εργοστασίου της
εταιρείας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ικανότητας επιδιόρθωσης τόσο των
μηχανημάτων αλλά και των παρελκόμενων που απαιτούνται κατά την παραγωγική
διαδικασία. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Τέλος υπήρξε
προσθήκη νέων προϊόντων στον υφιστάμενο κατάλογο προϊόντων εμπορίου.
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2007: Η Εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση του εμπορικού της δικτύου με
ταυτόχρονη επέκτασή του σε νέες αγορές και πελάτες. Οι κινήσεις αυτές λειτούργησαν
ευεργετικά καθώς υπήρξε αύξηση του τζίρου της Εταιρείας.
2008: Το 2008, η έναρξη της ύφεσης οδήγησε την Εταιρεία στην προσπάθεια εύρεσης
συναφών αγορών. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε η εμπορία πάνελ, κίνηση η οποία έδωσε
στην Εταιρεία τη δυνατότητα να επεκταθεί ακόμα περισσότερο στην αγορά της
κατασκευής μεταλλικών κτηρίων.
2009: Πώληση της θυγατρικής ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ με καθαρή ταμειακή ροή ύψους €2.6 εκ.
Ωστόσο παρά την δυσμενή οικονομική συγκύρια, η Εταιρεία με σεβασμό προς το
περιβάλλον επένδυσε στη διαμόρφωση ειδικού χώρου εναπόθεσης του αχρήστου υλικού
που προκύπτει κατά την παραγωγική διαδικασία καθώς και στην κατασκευή ειδικών
κάδων αποκομιδής. Οι ανώτερες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ISO14001
αλλά και με την ισχύουσα νομοθεσία.
2010: Πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη επένδυση της Εταιρείας την τελευταία πενταετία
η οποία ήταν η αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της
κύριας μηχανής παραγωγής κοιλοδοκών.
2011: Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση δύο παλαιών περονοφόρων οχημάτων με
ισάριθμα νέα και πιστοποιημένα.
2012: Μεταφορά της συγγενούς εταιρείας ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα
Οινόφυτα Βοιωτίας με στόχο τον άμεσο έλεγχο αλλά και την δημιουργία οικονομιών
κλίμακας. Επιπλέον, την ίδια χρονιά, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά μηχανήματος
παραγωγής διάτρητου Π.
2013: Έναρξη υλοποίησης του νέου στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο τη λειτουργική
ανασυγκρότηση της Εταιρείας μέσα από τον περιορισμό του κόστους, την αύξηση της
παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Εταιρείας στην αγορά.
2015: Σύναψη συμφωνίας αναδιάρθρωσης τραπεζικού δανεισμού με τις τράπεζες
Eurobank Ergasias A.E. και Πειραιώς Α.Ε. για την μετατροπή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
σε μακροπρόθεσμο με ελάφρυνση του κόστους χρηματοδότησης της Εταιρείας.
2016: Σύναψη συμφωνίας για τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομή επί του εξ
αδιαιρέτου κατά 50% γηπέδου και των κτισμάτων επί αυτού στα Οινόφυτα Βοιωτίας, με
την συνδεόμενη εταιρεία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ.
2017: Απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού €76.200, με κεφαλαιοποίηση
υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού €8.128.000 και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5
(«Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης
των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών της Εταιρείας και με την επιφύλαξη του άρθρου
13α του Κ.Ν. 2190/1920.

3.5

Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας

3.5.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή παντός τύπου σωλήνων
χάλυβα, σε διάφορες μορφές. Οι σωλήνες αυτοί διατίθενται σε διάφορες μορφές (π.χ.
δοκούς σε διάφορα σχήματα) και σε διάφορες διαστάσεις. Τα προϊόντα που παράγει και
εμπορεύεται διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
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Χαλυβδοσωλήνες – Στρατζαριστοί



Σωλήνες Γαλβανισμένοι Στρατζαριστοί



Χαλυβδοσωλήνες Κοιλοδοκοί



Σωλήνες Γαλβανισμένοι κοιλοδοκοί



Λαμαρίνες

Η χρήση των απλών, ενισχυμένων και βαρέων τύπου γαλβανισμένων στρατζαριστών
σωλήνων ενδείκνυται σε τεγίδες σκεπής, πόρτες, παράθυρα, κάγκελα κατοικιών, κ.ά.
Οι στρογγυλοί σωλήνες χρησιμοποιούνται κυρίως σε θερμοκήπια, πλέγματα
περίφραξης, υποστυλώσεις, τέντες και κάγκελα.
Οι χαλυβδοσωλήνες και οι γαλβανισμένοι κοιλοδοκοί χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
λυόμενων σπιτιών, μεταλλικών κτιρίων, για σκαλωσιές, υποστυλώσεις καθώς επίσης
και πατάρια. Σε ό,τι αφορά τις χρήσεις για λαμαρίνες, επισημαίνεται ότι η παραγωγή
τους ξεκίνησε από την Εταιρεία το 1997. Οι λαμαρίνες χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή δεξαμενών πάσης φύσεως και για κατασκευές παταριών.
Δίκτυο πωλήσεων και διανομής
H Εταιρεία διαθέτει δίκτυο προώθησης προϊόντων, προσανατολισμένο στην κατεύθυνση
της ολοκληρωμένης ενημέρωσης, υποστήριξης και εφοδιασμού των πελατών της. Το
δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,
ηπειρωτικής και νησιωτικής. Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί πωλήσεις στο εξωτερικό.
Το Δίκτυο πωλήσεων αποτελείται από πωλητές και αντιπροσώπους, οι οποίοι καλύπτουν
το σύνολο των πελατών της Εταιρείας σε όλη την Ελλάδα και φροντίζουν για την λήψη
των παραγγελιών.
Το 95% των πωλήσεων της Εταιρείας αφορά αποκλειστικά πωλήσεις προς εμπόρους
χονδρικής ενώ το υπόλοιπο 5% αφορά βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
Η διάθεση των προϊόντων γίνεται από την κεντρική αποθήκη στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η
Εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μεταφέρει τα προϊόντα της από την
κεντρική αποθήκη προς τους πελάτες της μέσω των ιδιόκτητων φορτηγών που διαθέτει
ενώ η παράδοση των προϊόντων της στους πελάτες που βρίσκονται εκτός Αττικής,
πραγματοποιείται μέσω οργανωμένων πρακτορείων μεταφορών.
Παραγωγική Διαδικασία
Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται είναι ο χάλυβας, σε μορφή σπιράλ, τον οποίο
προμηθεύεται η Εταιρεία από την Ελληνική και την διεθνή αγορά.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής, η Εταιρεία προγραμματίζει τις χρονικές
περιόδους που παραγγέλνει και παραλαμβάνει τις πρώτες ύλες. Ανάλογα με το προϊόν
που σχεδιάζεται να παραχθεί, καθορίζεται το είδος, η ποσότητα και η τιμή μονάδος της
πρώτης ύλης. Οι πρώτες ύλες λαμβάνονται σε μορφή coils (χάλυβας σε μορφή σπιράλ)
με πλάτος από 1 μέτρο έως και 1,5 μέτρο, πάχος από 0,6 χιλιοστά έως 5 χιλιοστά και
συνολικού βάρους από 10 τόνους έως και 17 τόνους . Η πρώτη ύλη (coils) εξαρτάται από
την σχέση τιμής / ποιότητας που θα εξασφαλίσει η Εταιρεία από τους προμηθευτές της
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και η ποιότητα θερμής ή ψυχρής έλασης ή γαλβανιζέ, ανάλογα με το προϊόν
παραγωγής.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής τα coils τροφοδοτούν τις ανέμες των δύο
σχιστικών μηχανημάτων, από όπου λαμβάνονται οι τελικές ταινίες (τσέρκια) παραγωγής
σε διάφορα πλάτη και πάχη.
Οι ταινίες (τσέρκια) παραγωγής μεταφέρονται στον προθάλαμο παραγωγής και μέσω
ανέμης, κάθε κουλούρα τροφοδοτεί μια διπλή ανέμη ή μονή (σωληνομηχανή
ακόλλητων), ή την ανέμη συνεχούς, των νέων μεγάλων σωληνομηχανών.
Ανάλογα με το είδος του υλικού (ποιότητα, πάχος, φάρδος), επιλέγεται η κατάλληλη
σωληνομηχανή για την παραγωγή. Στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας υπάρχουν οκτώ (8)
σωληνομηχανές και μία μηχανή κοπής λαμαρίνας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα
κατεργασίας διαφορετικών ελασμάτων παραγωγής διαφορετικών προϊόντων. Τα
τσέρκια ξετυλίγονται από την ανέμη τροφοδοσίας και μέσω ραούλων (κυλινδρικά,
ατσάλινα) σχηματοποιούνται ανάλογα, (στην σωληνοποίηση χρησιμοποιείται αριθμός
ραούλων διαμόρφωσης τα οποία είναι διαφορετικά για κάθε παραγόμενο είδος),
κόβονται από αυτόματο πριόνι σε μήκος συνήθως 5 ή 6 μέτρα και συσκευάζονται είτε
μέσω ειδικών πακεταδόρων, είτε χειροκίνητα με φορητές μηχανές, σε καρότσια
ενδομεταφοράς ή σε αυτόματους πακεταδόρους-ζυγιστικά.
Μετά την ολοκλήρωση του πακεταρίσματος τα συσκευασμένα προϊόντα και αφού πρώτα
αποκτήσουν ταυτότητα και βάρος, μεταφέρονται στους αποθηκευτικούς χώρους των
ετοίμων προϊόντων είτε μέσω του αυτόματου συστήματος μεταφοράς (ραουλόδρομος,
μαγνητικές και συμβατικές γερανογέφυρες), είτε με τα καρότσια ενδομεταφοράς. Η
παραγωγική δυναμικότητα των οκτώ (8) σωληνομηχανών που διαθέτει η Εταιρεία
ανέρχεται σε 40.000 τόνους ετησίως, (με οκτάωρη ημερήσια απασχόληση). Αντίστοιχη
είναι και η παραγωγική δυναμικότητα των σχιστικών μηχανημάτων.
Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000,
ΕΛΟΤ ΕΝ 45012, Q-CERT με πιστοποιητικό CE.
Ειδικότερα, για την περιβαλλοντική διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, η Εταιρεία
έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις
περιβαλλοντικές παραμέτρους της Εταιρείας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων,
αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Η Εταιρεία παρέχει πόρους για την περιβαλλοντική
διαχείριση: τεχνογνωσία και εξοπλισμό, ενώ πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους,
μετρήσεις και αξιολογήσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ακολουθεί
τους εκάστοτε κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης στους χώρους λειτουργίας της.

3.5.2 Κυριότερες Αγορές
Η Εταιρεία έχοντας ως στόχο την πλήρη κάλυψη της εγχώριας αγοράς, υλοποιεί σχέδιο
ανάπτυξης των πωλήσεών της ειδικά για τις λοιπές περιοχές εκτός της περιφέρειας
Αττικής.
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Στους ακόλουθους πίνακες απεικονίζεται η εξελικτική πορεία των καθαρών πωλήσεων της
Εταιρείας, δηλαδή το σύνολο των πωλήσεων καθαρό από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας,
εκπτώσεις και επιστροφές, ανά προορισμό για τις χρήσεις 2015 και 2016 καθώς και για
την περίοδο 1.1.-30.6.2017 και για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο της προηγούμενης
χρήσης: Οι γεωγραφικοί τομείς για τους οποίους αναφέρονται τα οικονομικά
αποτελέσματα διακρίνονται σε περιφέρεια Αττικής και λοιπές περιοχές εκτός Αττικής.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
2015

ποσά σε €
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζημιές)
EBITDA
Κέρδη/(Ζημιές) μετά
από φόρους

Περιφέρεια
Αττικής
8.117.031
638.571

Λοιπές περιοχές εκτός
Αττικής
5.862.222
461.184

Σύνολα
13.979.253
1.099.755

158.314

114.336

272.650

(733.661)

(529.860)

(1.263.521)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
2016
ποσά σε €
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη/(ζημίες)
EBITDA
Κέρδη/(Ζημιές) μετά
από φόρους

Περιφέρεια
Αττικής
8.891.492
1.048.619

Λοιπές περιοχές εκτός
Αττικής
6.900.607
813.823

Σύνολα
15.792.099
1.862.442

522.264

405.325

927.589

(210.646)

(163.481)

(374.127)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
περιόδου 01.01.2017 - 30.06.2017
Περιφέρεια

Λοιπές περιοχές εκτός

Αττικής

Αττικής

Σύνολα

4.222.864

3.352.795

7.575.659

Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)

319.989

254.059

574.048

EBITDA

57.054

45.298

102.352

(421.534)

(334.683)

(756.217)

ποσά σε €
Κύκλος Εργασιών

Κέρδη/(Ζημίες) μετά
από φόρους

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
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περιόδου 01.01.2016 - 30.06.2016
Περιφέρεια

Λοιπές περιοχές εκτός

Αττικής

Αττικής

Σύνολα

4.689.996

3.527.253

8.217.249

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

624.143

469.406

1.093.549

EBITDA

387.251

291.243

678.494

(12.203)

(9.177)

(21.380)

ποσά σε €
Κύκλος Εργασιών

Κέρδη/Ζημιές

μετά

από φόρους

Πηγή: Στοιχεία της Εταιρείας μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.
Η περιφέρεια της Αττικής σε όλες τις εξεταζόμενες χρήσεις/περιόδους κατέχει το
μεγαλύτερο μερίδιο επί των πωλήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση 2015 η περιφέρεια της Αττικής κατέχει το 58,06%, και για
τη χρήση 2016 το 56,30%, ενώ για την περίοδο 01.01. – 30.06.2016 κατέχει το 57,08% και
για την περίοδο 01.01. – 30.06.2017 το 55,74% των συνολικών πωλήσεων. Το υψηλότερο
ποσοστό της περιφέρειας Αττικής έναντι των λοιπών περιοχών της Ελλάδας οφείλεται στο
ότι διαχρονικά αποτελεί τον κύριο γεωγραφικό τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Το
ποσοστό συμμετοχής των εσόδων από την περιφέρεια Αττικής στο σύνολο των πωλήσεων
ανά χρήση/περίοδο μειώνεται κυρίως λόγω της εντεινόμενης προσπάθειας της Εταιρείας
για διείσδυση στις λοιπές περιοχές εκτός Αττικής.

3.5.3 Θεσμικό Πλαίσιο
Η Εταιρεία είναι ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί στην
Ελλάδα και έχει ως καταστατική έδρα τον Δήμο Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, 56ο χλμ. Ε.Ο.
Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 320 11 και ο αριθμός τηλεφώνου της καταστατικής της έδρας είναι
22620 32280.
Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί
ανωνύμων εταιριών» όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Η Εταιρεία
διέπεται επίσης από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, καθώς είναι εισηγμένη
εταιρεία, από τον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών, τις αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτού και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές
προβλέπονται ενδεικτικά στις διατάξεις του Κανονισμού Χ.Α., των νόμων 3016/2002,
3340/2005, 3401/2005, 3371/2005 και 3556/2007, καθώς και την εν γένει εμπορική και
εταιρική νομοθεσία.

3.5.4 Ιδιόκτητα Ακίνητα
Στην ιδιοκτησία της Εταιρείας υπάρχουν ακίνητα σε αρκετές περιοχές της χώρας
(Οινόφυτα Βοιωτίας, Αταλάντη, Αιγάλεω Αττικής, Ηλιούπολη Αττικής και Αγρίνιο). Τα
περισσότερα από αυτά περιλαμβάνουν οικόπεδα, αγροτεμάχια, βιομηχανικές και
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, γραφεία, καταστήματα. Με ημερομηνία αναφοράς την
31.12.2016, σύμφωνα με στοιχεία ελεγμένα από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η αξία των
ακινήτων
της
Εταιρείας
ανερχόταν
σε
€11.731.821
(€3.660.134
των
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ιδιοχρησιμοποιούμενων γηπέδων & οικοπέδων, €5.912.399 κτιρίων – τεχνικών έργων
καθώς και €2.159.288 των επενδύσεων σε ακίνητα) κατά τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Τα αντίστοιχα επισκοπημένα από ορκωτό Ελεγκτή
– Λογιστή ενδιάμεσα στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2017 παρουσιάζουν την
αξία των ακινήτων της Εταιρείας σε €11.367.305 (€3.975.903 αξία γηπέδων & οικοπέδων,
€5.543.522 των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων – τεχνικών έργων και €1.847.880 των
επενδύσεων σε ακίνητα). Επί των ακινήτων της Εταιρείας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας έχουν
εγγραφεί προσημειώσεις υπέρ τραπεζών, συνολικής αξίας €11.720.000 για την
εξασφάλιση υφιστάμενων δανείων στα πλαίσια συμφωνίας αναδιάρθρωσης
βραχυπρόθεσμων δανείων και μετατροπής τους σε μακροπρόθεσμα καθώς και για την
αύξηση πιστωτικών ορίων προς ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και της έκδοσης
εγγυητικών επιστολών.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας δεν γνωρίζει την ύπαρξη περιβαλλοντικών πτυχών που
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την χρήση των ιδιόκτητων ακινήτων εκ μέρους της
Εταιρείας.

3.5.5 Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Μεταφορικά Μέσα
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρείας παρατίθεται κατωτέρω:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μηχανές διαμόρφωσης σωλήνων
Ισιώτρια
Σχιστικά
Γερανογέφυρες
Γεφυροπλάστιγγες
Ανυψωτικά μηχανήματα (κλάρκ)
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας

Τεμάχια
8
1
2
36
1
1

Μεταφορικά Μέσα
Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της έξι (6) φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιεί για
να παραδίδει τα προϊόντα στους πελάτες της, ως εξής:
Μεταφορικά Μέσα
Ελκυστήρες με επικαθήμενο
Φορτηγό 4 αξόνων
Φορτηγό 3 αξόνων
Σύνολο
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας

Τεμάχια
2
3
1
6

Η Εταιρεία διαθέτει επίσης τρία (3) ιδιόκτητα επιβατικά αυτοκίνητα και τρία (3) επιβατικά
αυτοκίνητα με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας δεν γνωρίζει την ύπαρξη περιβαλλοντικών πτυχών που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την χρήση των ενσώματων ακινητοποιήσεων εκ μέρους της Εταιρείας.
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3.5.6 Σημαντικές συμβάσεις
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σημαντικές συμβάσεις στις οποίες η Εταιρεία
αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν έχει εξάρτηση από βιομηχανικές,
εμπορικές ή χρηματοοικονομικές συμβάσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η ύπαρξη των
οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία της, υπό την
έννοια της παραγράφου 6.4 του Παραρτήματος XXV του Κανονισμού 809/2004 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης & Μεταβίβασης 30.519 κοινών ανώνυμων μετοχών
της εταιρείας «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ»
Η Εταιρεία την 25.09.2017 με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης & Μεταβίβασης μετοχών
πώλησε και μεταβίβασε τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες δέκα εννέα (30.519) κοινές
ανώνυμες μετοχές της «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ» στην αγοράστρια «EUROPA
PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ». Τις κοινές ανώνυμες μετοχές κατείχε η Εταιρεία ως συμμετοχή
στο μετοχικό κεφάλαιο της αγοράστριας οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του
εκδοθέντος και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, ελεύθερες από κάθε είδους
βάρος και γενικά ελεύθερες από κάθε νομικό ελάττωμα και κάθε δικαίωμα τρίτου.
Το τίμημα για την αγορά του συνόλου των ανωτέρω μετοχών της «EUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ» από την αγοράστρια ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου
εννιακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (€1.983.735), ήτοι
ποσό €65,00 για κάθε μετοχή και εξοφλήθηκε μέσω συμψηφισμού με ήδη χορηγημένα
δάνεια συνολικού ύψους €2.700.000 τα οποία είχαν χορηγηθεί δυνάμει των από
17.12.2012, 12.06.2013, 15.01.2014 και 0.03.2014 ιδιωτικών συμφωνητικών δανείου από
την «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ» στη «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL
Α.Ε.»
Με τον εν λόγω συμψηφισμό
€1.983.735 αποσβένονται.

οι αμοιβαίες απαιτήσεις των δύο εταιρειών ποσού

Περαιτέρω, η Εταιρεία, για τα δύο προηγούμενα έτη, δεν είχε άλλες σημαντικές συμβάσεις
(υπό την έννοια της ανάληψης, από την πλευρά της Διοικήσεως, δεσμευτικών
υποχρεώσεων) ως συμβαλλόμενο μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 22 του
Παραρτήματος XXV του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ισχύει, πλην αυτής που περιγράφεται στην ενότητα 3.5.7.

3.5.7 Σημαντικές Πιστωτικές - Δανειακές συμβάσεις
Οι σημαντικότερες συμβάσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 22 του
παραρτήματος ΧΧV του κανονισμού 809 όπως ισχύει, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ για τα
δύο αμέσως προηγούμενα έτη από την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
παρατίθενται κατωτέρω:
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Τράπεζα

Ημ/νία Σύμβασης

Είδος Δανείου

Χρήση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

10/4/2017
10/4/2017

ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΔΑΝΕΙΟ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΔΑΝΕΙΟ
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΔΑΝΕΙΟ

Κεφάλαιο κίνησης
Κεφάλαιο κίνησης

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
EUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ

29/2/2016
29/2/2016
11/5/2017
26/2/2016
26/2/2016
26/2/2016
17/12/2012

Ημ/νία λήξης

1.000.000 €
900.000 €

Υπόλοιπο
30.06.2017
1.000.000 €
829.562 €

Κεφάλαιο κίνησης

3.330.000 €

3.275.000 €

30/6/2020

Κεφάλαιο κίνησης
Κεφάλαιο κίνησης
Κεφάλαιο κίνησης

- €
- €
3.441.570 €

331.744 €
165.700 €
3.379.070 €

ΑΟΡΙΣΤΗ
ΑΟΡΙΣΤΗ
30/6/2020

Κεφάλαιο κίνησης

1.927.374 €

1.895.374 €

30/6/2020

Κεφάλαιο κίνησης

Αρχική Αξία

-

€

432.855 €

Κεφάλαιο κίνησης 2.700.000,00 €

2.227.616,00 €

10/10/2017
10/10/2017

ΑΟΡΙΣΤΗ
21/9/2022

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό λογιστή

3.6

Οργανωτική Διάρθρωση

Η Εταιρεία δεν ενοποιεί άλλες εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, ούτε είναι μέλος ομίλου
επιχειρήσεων. Η Εταιρεία είναι συνδεόμενη με τη συγγενή εταιρεία «EUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ». Μέχρι τις 25.09.2017 η Εταιρεία κατείχε ποσοστό 12,3% επί του
συνολικά καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ», ενώ
πλέον κατέχει ποσοστό 2,3%, μετά την υπογραφή του από 25.09.2017 Ιδιωτικού
Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης 30.519 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρείας
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ» στην ίδια. Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας κ.κ. Άρις
Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν και Κρικόρ Τζιρακιάν είναι και βασικοί μέτοχοι της εταιρείας
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ».
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3.7

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες χρήσεων 2015-2016

3.7.1 Χρηματοοικονομικές

πληροφορίες

Κατάστασης

Συνολικών

Εσόδων

χρήσεων 2015-2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
2016
(ποσά σε ευρώ)
15.792.099
Κύκλος Εργασιών
13.929.657
Κόστος πωλήσεων
1.862.442
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
133.774
Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις
940.832
Έξοδα πωλήσεων και διανομής
458.746
Έξοδα διοίκησης
125.961
Άλλα λειτουργικά έξοδα
60.058
Έσοδα συμμετοχών
530.734
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
902.232
Χρηματοοικονομικά έξοδα
(371.497)
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
(2.630)
(Μείον) Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως μετά από
(374.127)
φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
(374.127)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
0
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε
(0,2946)
€)
0,0000
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε
εύλογες αξίες
Αναλογιστικό κέρδος/Ζημία από πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογία αναλογιστικών ζημιών
από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Μείωση αποθεματικού επανεκτίμησης της εύλογης
αξίας των ακινήτων λόγω αύξησης της
αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης
Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής σε
συνδεδεμένη
Απομείωση εύλογης αξίας των ακινήτων

1/1-31/12/2016
(374.127)
170.330

2015
13.979.253
12.879.498
1.099.755
105.159
922.032
412.361
373.057
37.536
(464.999)
847.938
(1.312.937)
49.416
(1.263.521)
(1.263.521)
0
(0,9949)
0,0000
1/1-31/12/2015
(1.263.521)
(751.586)

192.206

(461.590)

(30.811)

0

8.935

0

0

(234.858)

0

97.594

0

(215.115)
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Αναβαλλόμενη Φορολογία ζημίας απομείωσης της
εύλογης αξίας των ακινήτων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων
(EBITDA)

0

62.983

(203.797)

(2.015.107)

(203.797)
0

(2.015.107)
0

927.589

272.650

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
Παλαιός

Νέος

Κωδικός

Κωδικός

272.2

24.20

271.0

24.10

515.2

46.72

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα &
σιδηροκραμάτων
Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2016

31/12/2015

15.106

13.366

23

9

663

604

15.792

13.979

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Μικτό Κέρδος – Μικτό Περιθώριο Κέρδους – Κόστος Πωλήσεων
Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
Κόστος Πωληθέντων
ποσά σε €
Κόστος Ανάλωσης Υλικών & Προϊόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις Προσωπικού
Αποσβέσεις
Σύνολα

2016
12.422.474
552.226
386.396
235.258
12.602
28.887
6.315
285.500
13.929.657

2015
11.376.407
508.377
360.071
242.269
12.448
21.303
5.260
353.363
12.879.498
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Έξοδα Διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως εξής:
Έξοδα Διοίκησης
ποσά σε €
Κόστος Ανάλωσης Υλικών & Προϊόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις Προσωπικού
Αποσβέσεις
Σύνολα

2016
0
258.545
94.601
8.798
56.876
21.825
2.415
15.687
458.746

2015
0
235.199
81.178
5.213
46.838
22.506
2.012
19.416
412.361

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Έξοδα Διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως εξής:
Έξοδα Διάθεσης
ποσά σε €
Κόστος Ανάλωσης Υλικών & Προϊόντων
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά έξοδα
Προβλέψεις Προσωπικού
Αποσβέσεις
Σύνολα

2016
155.729
395.744
21.056
96.271
15.046
130.637
9.221
117.128
940.832

2015
132.708
388.875
25.118
100.627
14.716
107.338
7.681
144.969
922.032

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Άλλα λειτουργικά έσοδα εκμετάλλευσης
Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως
εξής:
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Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις
ποσά σε €
Ενοίκια από ακίνητα
Κέρδη από πώληση παγίων
Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές δραστηριότητες
Αποτίμηση μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από αποτίμηση παραγώγων
Σύνολα

2016
2015
75.433
58.527
10.383
1.000
29.713
6.535
0
8.200
13.927
30.897
4.318
0
133.774 105.159

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Τα άλλα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως
εξής:
Άλλα λειτουργικά έξοδα
ποσά σε €
Συναλλαγματικές διαφορές από εμπορικές δραστηριότητες
Λοιπά έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Αποτίμηση Μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.
Ζημίες απομείωσης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
διαθεσίμων προς πώληση
Ζημίες από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα
Πρόβλεψη επισφαλών πελατών
Ζημίες από πώληση παγίων
Έξοδα από αποτίμηση παραγώγων
Σύνολα

2016
6.198
4.955
6.160
333
4.528

2015
57.742
5.644
5.470
0
0

20.000
0
0 265.637
65.399
38.430
18.388
0
0
133
125.961 373.057

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Έσοδα συμμετοχών
Τα έσοδα από συμμετοχές της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως
εξής:
Έσοδα Συμμετοχών
ποσά σε €
Έσοδα από μερίσματα συνδεδεμένων επιχειρήσεων μη
εισηγμένων στο Χ.Α.
Σύνολα

2016

2015

60.058
60.058

37.536
37.536
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας για την διετία 2015-2016 διαμορφώθηκαν ως
εξής:
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
ποσά σε €
Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολα

2016
2015
754.304 791.304
77.173
18.091
70.754
38.543
902.231 847.938

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Φόρος Εισοδήματος
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015-2016 αναλύονται ως εξής:
Τρέχοντες φόροι εισοδήματος
ποσά σε €
Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Αντιλογισμός πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων
Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων της 31.12.2014
Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων της 31.12.2013
Πρόβλεψη αποτίμησης υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα
Αντιλογισμός πρόβλεψης υποτίμησης σε ξένο νόμισμα
Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων

2016
2015
45.066
86.098
285 (4.712)
(932) (3.897)
(43.291) (17.822)
(3.370) (7.705)
(388) (2.274)
0
(273)
(2.630)

49.416

Οι Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος της περιόδου αναλύονται ως εξής:
Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος
ποσά σε €
Αύξηση αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης λόγω αύξησης
συντελεστή φορολογίας
Αύξηση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης λόγω αύξησης
συντελεστή φορολογίας
Αναβαλλόμενη Φορολογία επανεκτίμησης επενδύσεων σε ακίνητα
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος τρέχουσας περιόδου
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Σύνολο

2016

2015
0 (195.039)
0

141.321

0
26.100
18.966

77.035
51.635
11.145

45.066

86.098
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η συμφωνία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 81(γ)[i] του ΔΛΠ 12
«Φόροι εισοδήματος» έχει ως ακολούθως:
Χρήση 1/1-

Χρήση 1/1-

31/12/2016

31/12/2015

Φόρος εισοδήματος χρήσεως

0

0

Αναβαλλόμενος φόρος

(2.630)

49.416

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

(2.630)

49.416

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή
της Εταιρείας (2016: 29 %, 2015: 29 %)
Δαπάνες

μη

εκπιπτόμενες

από

τη

φορολογία

εισοδήματος
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Χρήση 1/1-

Χρήση 1/1-

31/12/2016

31/12/2015

(371.497)

(1.312.937)

(107.734)

(380.752)

105.104

430.168

(2.630)

49.416

Η γνωστοποίηση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 81(ζ) του ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»
έχει ως ακολούθως:

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο

αναβαλλόμενων

Οικονομικής Θέσης

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Φόρος ιδίων κεφαλαίων
Υπόλοιπο τέλους

φόρων

στην

Κατάσταση

Κατά την

Κατά την

31/12/2016

31/12/2015

(1.320.773)

(1.340.568)

3.938.517

3.964.617

2.617.744

2.624.049

Κατά την

Κατά την

31/12/2016

31/12/2015

2.624.049

2.500.990

2.630

(49.416)

(8.935)

172.475

2.617.744

2.624.049
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Χρεώσεις
Κατά την
31/12/2015

(Πιστώσεις)
Κατάστασης
Συνολικών
Εσόδων

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)

Κατά την

Ιδίων

31/12/2016

Κεφαλαίων

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Επανεκτίμηση παγίων σε εύλογες αξίες & Οικονομικές
αποσβέσεις

πάγιων

περιουσιακών

στοιχείων

3.964.617

(26.100)

βάση

3.938.517
0

ωφέλιμης ζωής
3.964.617

(26.100)

0

3.938.517

(1.255.875)

(18.034)

0

(1.273.909)

(34.059)

(285)

(8.935)

(43.279)

2.274

388

0

2.662

(52.908)

46.661

0

(6.247)

(1.340.568)

28.730

0

(1.320.773)

2,624.049

2.630

(8.935)

2.617.744

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσαρμογή αξίας αποθεμάτων

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Οι προβλέψεις υποτίμησης της αξίας εμπορευμάτων και ετοίμων προϊόντων είχαν
σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις και αφορούσαν σε ελαττωματικά μορφοσίδερα και
χαλυβδοσωλήνες τύπου στραντζαριστού αντίστοιχα. Οι προαναφερόμενες προβλέψεις
είχαν διενεργηθεί στα λογιστικά (ΔΠΧΑ) βιβλία και όχι στα φορολογικά βιβλία της
Εταιρείας. Εντός της χρήσης 2016 στα πλαίσια ρευστοποίησης των εν λόγω βραδέως
κινούμενων αποθεμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των προαναφερόμενων ελαττωματικών
εμπορευμάτων και ετοίμων προϊόντων εκποιήθηκε στην εκτιμώμενη καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία τους και κατά συνέπεια οι ήδη σχηματισθείσες προβλέψεις
υποτίμησης χρησιμοποιήθηκαν προς συμψηφισμό μέρους της προκύπτουσας ζημίας
εκποίησης στα φορολογικά βιβλία της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 11 επεξηγηματική σημείωση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2016 οι σχηματισμένες προβλέψεις αποθεμάτων και ετοίμων
προϊόντων € 39.841 και € 142.602 αντίστοιχα χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει κατά τη διάρκεια
της χρήσης 2016 και διαμορφώθηκαν σε € 15.515 και € 6.028 αντίστοιχα κατά την
31.12.2016. Οι προαναφερόμενες χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις εντός της χρήσης 2016
συνολικού ποσού € 160.900 διαμόρφωσαν το υπόλοιπο του κονδυλίου «Κόστος Ανάλωσης
Υλικών & Προϊόντων» € 12.422.474, το οποίο παρουσιάζεται στην υπ’αριθμ. 21
επεξηγηματική σημείωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016. Τέλος,
με το έξοδο ανάκτησης της αναλογούσας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης € 46.661
(€ 160.900 Χ 29%) επιβαρύνθηκαν οι τρέχοντες φόροι της χρήσης 2016 όπως αναλυτικά
αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 26 επεξηγηματική σημείωση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2016.
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Αποτελέσματα μετά από Φόρους
Οι ζημίες μετά από φόρους για τη χρήση 01/01-31/12/2016 ανέρχονται σε €-374.127, ενώ
για τη χρήση 01/01-31/12/2015 ανήλθαν σε €-1.263.521.
Λοιπά συνολικά έσοδα
Το σύνολο των λοιπών συνολικών εσόδων των χρήσεων 2016 και 2015 αφορούσαν σε
κονδύλια τα οποία δεν πρόκειται να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα πλην της
περίπτωσης των κερδών/ζημιών εξ αποτίμησης των διαθέσιμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 82Α του ΔΛΠ 1 τα λοιπά συνολικά έσοδα των χρήσεων 2016 και 2015 έχουν ως
ακολούθως:

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

1/1-

1/1-

31/12/2016

31/12/2015

170.330

-751.586

-30.811

0

0

-215.115

8.935

-172.475

-21.876

-387.590

Κονδύλια τα οποία δεν θα ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα:
Αναλογιστικό κέρδος/Ζημιά από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Απομείωση εύλογης αξίας των ακινήτων
Φόροι κονδυλίων τα οποία

δεν θα ανακαταταχθούν μεταγενέστερα

στα αποτελέσματα
Κονδύλια

τα

οποία

θα

ανακαταταχθούν

μεταγενέστερα

στα

αποτελέσματα:
Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής σε συνδεδεμένη

97.594

Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού σε εύλογες αξίες

192.206

-461.590

0

0

192.206

-363.996

Φόροι κονδυλίων τα οποία θα ανακαταταχθούν μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα
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3.7.2 Χρηματοοικονομικές
χρήσεων 2015-2016

πληροφορίες

Κατάστασης

Οικονομικής

Θέσης

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της
Εταιρείας για τις χρήσεις 2015-2016:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Σύνολο Μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Καθαρή Θέση Μετόχων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης
Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση κεφαλαίου
Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί
Φόροι Πληρωτέοι
Χορηγήσεις Τραπεζών
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

2016

2015

10.328.447
2.159.288
34.005

10.468.360
2.068.993
24.911

125.000

145.000

2.079.970

1.887.764

4.400
1.320.773
16.051.883

2.273
1.340.568
15.937.868

3.693.235
8.422.157

3.569.851
8.000.660

25.893

30.421

571.554
12.712.839
28.764.722

200.259
11.801.191
27.739.059

381.000
(621.908)
(240.908)
(240.908)

381.000
(418.111)
(37.111)
(37.111)

3.938.517

3.964.617

149.237

117.443

68.791
10.976.137
7.600
15.140.282

68.791
2.620.000
4.000
6.774.851

7.735.690
3.341.314
157.519
2.630.826
13.865.349
29.005.631
28.764.722

7.735.690
3.946.873
68.985
9.249.772
21.001.320
27.776.171
27.739.05974

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Ενσώματα Πάγια
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων και των επενδύσεων
σε ακίνητα της Εταιρείας στα τέλη των χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
Ενσώματα Πάγια
ποσά σε €

2016

2015

20.169.662

20.334.941

290.935

125.163

0

(215.115)

(64.345)

(75.327)

20.396.252

20.169.662

(9.701.304)

(9.258.883)

(412.459)

(517.748)

45.957

75.329

(10.067.806)

(9.701.302)

10.328.446

10.468.360

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο προηγ.χρήσης
Προσθήκες περιόδου
Αναπροσαρμογές
Λοιπές μεταβολές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Υπόλοιπο προηγ.χρήσης
Αποσβέσεις περιόδου
Λοιπές μεταβολές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Υπόλοιπο τέλους χρήσης
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Επί των ακινήτων της Εταιρείας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις
υπέρ των τραπεζών Eurobank Ergasias Α.Ε., ποσού €6.860.000 και Πειραιώς Α.Ε., ποσού
€4.500.000 για την εξασφάλιση υφιστάμενων δανείων στα πλαίσια συμφωνίας
αναδιάρθρωσης βραχυπρόθεσμων δανείων και μετατροπής τους σε μακροπρόθεσμα. Τα
πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία είναι πλήρως
αποσβεσμένα.
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Η Εταιρεία, μετά από σχετική εντολή ανάθεσης προς ανεξάρτητο εκτιμητή, προχώρησε σε
μελέτη επανεκτίμησης της εύλογης Αξίας (fair value) των ενσώματων ακινητοποιήσεων
της (γηπέδων και κτιρίων) την 31 Δεκεμβρίου 2015 κατά τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Η εκτίμηση είναι πιστοποιημένη καθώς εκπληρώνει
όλες τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο
εκτιμήσεων του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων της Μεγάλης
Βρετανίας, Ιανουάριος 2014 (RICS Valuation - Professional Standards, January 2014) και
είναι σε πλήρη συμφωνία με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGoVA (The
European Group of Valuers’ Associations – EVS 2012) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα
(International Valuation Standards – I.V.S.), όπως αυτά αναλύονται στην 9η έκδοση 2011.
Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν σχετικά Ελληνικά Εκτιμητικά Πρότυπα.
Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας προέκυψε με βάση τη Συγκριτική Μέθοδο (Comparative
Method) για την εκτίμηση των ακινήτων στα Οινόφυτα, η Μέθοδος Εισοδήματος με άμεση
κεφαλαιοποίηση και η Μέθοδος του Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης για την
εκτίμηση του ακινήτου της Αταλάντης, η Μέθοδος Εισοδήματος με Προεξόφληση
Χρηματορροών και η Συγκριτική Μέθοδος για την εκτίμηση του ακινήτου της Λ . Κηφισού,
η Συγκριτική Μέθοδος και η Μέθοδος Εισοδήματος με άμεση κεφαλαιοποίηση για το
ακίνητο της Λ. Βουλιαγμένης. Όπου χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι εκτίμησης
εφαρμόστηκε ο μέσος όρος. καθώς και για την εκτίμηση της γης σε όλα τα ακίνητα (για
τον σκοπό διαχωρισμού των αξιών).
Επενδύσεις σε ακίνητα
Στην κατηγορία επενδύσεων σε ακίνητα ταξινομούνται τα ακόλουθα ακίνητα:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΓΡΙΝΙΟ

ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΚΟΡΤΣΕΣ,
ΑΤΑΛΑΝΤΗ
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 71
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
381
ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
(ΓΗ+ΚΤΙΣΜΑ)
(σε ευρώ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΥ (τμ)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΟΥ (τμ)

927.528 €

32.279,00

4.500,00

1.027.894 €

1.692,16

1.846,99

128.687 €

72,48

169,20

75.179 €

2.443,00

2.159.288 €

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Έως και την ημερομηνία ταξινομήσεως στην κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα, τα εν
λόγω ακίνητα επιμετρούνταν στην εύλογη αξία τους. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν απαιτείται ο διαχωρισμός μεταξύ αξίας
γηπέδου και αξίας κτιρίου όταν έχει υιοθετηθεί η λογιστική τους αντιμετώπιση με την
μέθοδο της εύλογης αξίας. Την 31.12.2016 συμπεριελήφθησαν προσθήκες και βελτιώσεις
των ακινήτων ποσού €15.116€. Η συνολική αξία των επενδύσεων σε ακίνητα ανέρχεται σε
€2.159.288 την 31.12.2016.
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Για την μεταγενέστερη επιμέτρηση της αξίας των ιδιόκτητων επενδυτικών ακινήτων της
Εταιρείας έχει υιοθετηθεί το μοντέλο της εύλογης αξίας, σύμφωνα με το οποίο έκαστο
επενδυτικό ακίνητο επιμετράται στην εύλογη αξία του σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει
εκτιμήσεων που διενεργούνται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους εκτιμητές ακινήτων.
Σημειώνεται ότι η ίδια λογιστική πολιτική έχει υιοθετηθεί και για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα
ακίνητα της Εταιρείας.
Η τελευταία μελέτη επανεκτίμησης της εύλογης αξίας τόσο των επενδυτικών όσο και των
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων πραγματοποιήθηκε την 31/12/2015 από ανεξάρτητο
πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων και οι πολιτικές αποτίμησης της μελέτης αναφέρθηκαν
εκτενώς στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 καθώς και της
31/12/2015. Από τις εν λόγω επιμέρους γνωστοποιήσεις προκύπτει ότι η υιοθετηθείσα
λογιστική πολιτική για την επιμέτρηση της αξίας των επενδυτικών ακινήτων είναι αυτή της
επιμέτρησης στην εύλογη αξία τους.
Η συνολική μεταβολή εντός της χρήσης 2016 ανήλθε σε αύξηση ποσού € 90.295 και
οφείλεται στην απόκτηση ενός αγροτεμαχίου στην περιοχή του Αγρινίου συνολικής αξίας
€75.179 και στις πραγματοποιηθείσες προσθήκες που έλαβαν χώρα εντός της χρήσης
ποσού €15.116. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη γνωστοποίηση της παρ. 75 του ΔΛΠ 40:
-Υπόλοιπο επενδυτικών ακινήτων την 01.01.2016

€2.068.993

Πλέον:
-Προσθήκες σε υφιστάμενα ακίνητα χρήσης 01.01-31.12.2016

€15.116

-Αγορά νέου ακινήτου εντός της χρήσης 01.01-31.12.2016

€75.179
€90.295

Υπόλοιπο επενδυτικών ακινήτων την 31.12.2016

€2.159.288

Κατά την 31/12/2016 τα επενδυτικά ακίνητα είναι αποτιμημένα στην εύλογη αξία τους
βάσει της διενεργηθείσας αποτίμησης της 31/12/2015. Βάσει των ισχυόντων συνθηκών
στην κατάσταση της αγοράς ακινήτων τόσο την 31/12/2016 όσο και κατά την 31/12/2015
και τον τύπο των κατεχόμενων ακινήτων, κρίθηκε ότι δεν συνέτρεχαν περαιτέρω λόγοι
για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης από την προηγούμενη χρήση αποτίμησης
ακινήτων.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Το ποσό του λογαριασμού Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύεται ως εξής:
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
ποσά σε €
31/12/2016 31/12/2015
Μηχανήματα
145.000
145.000
Πρόβλεψη απομείωσης
(20.000)
0
Σύνολο
125.000
145.000
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Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Συγκεκριμένα αφορά σε μηχανήματα τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της Εταιρείας στο
πλαίσιο της διευθέτησης ληξιπρόθεσμων οφειλών πελατών και προορίζονται για πώληση.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Το υπόλοιπο του λογαριασμού της Εταιρείας των χρηματοοικονομικών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση στα τέλη των χρήσεων 2015 και 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
ποσά σε €
31/12/2016 31/12/2015
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
2.079.970
1.887.764

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας στο
μετοχικό κεφάλαιο της μη εισηγμένης στο Χ.Α., συνδεδεμένης εταιρείας EUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. Την 31/12/2016, η επένδυση, με ποσοστό 12,30%, αντιπροσωπεύει
37.536 μετοχές. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας της επένδυσης έγινε με τεχνική αποτίμησης,
η οποία βασίζεται σε μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Το καθαρό
ποσό (κέρδος) από την επανεκτίμηση καταχωρήθηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα στην
κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα στον
λογαριασμό "Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού σε εύλογες αξίες”. Η κατάσταση συνολικών εσόδων και η Καθαρή Θέση της
Εταιρείας αυξήθηκαν κατά €192.206.
Η εκτίμηση της εύλογης αξίας της επένδυσης έγινε με τεχνική αποτίμησης η οποία
βασίζεται σε χρηματοοικονομικό μοντέλο προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Οι
μελλοντικές ταμειακές ροές βασίζονται σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που
έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση και καλύπτουν πενταετή περίοδο. Ταμειακές ροές πέραν
της πενταετούς περιόδου υπολογίζονται κατά προσέγγιση με τη βοήθεια των εκτιμώμενων
ρυθμών ανάπτυξης του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας.
Οι βασικές παραδοχές για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας είναι συνεπείς με τις
αντίστοιχες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης και είναι οι ακόλουθες:
Τα προϋπολογιστικά μικτά περιθώρια βασίζονται στα πραγματικά οικονομικά στοιχεία της
εταιρείας κατά τις τελευταίες τρεις χρήσεις.
Η βάση που χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί ο ρυθμός ανάπτυξης των ταμειακών ροών
πέραν της πενταετίας είναι ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου
δραστηριοποίησης της εταιρείας και είναι συνεπής με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται
σε κλαδικές αναλύσεις καθώς και τις γενικότερες συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Οι
προβλεπόμενες ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου προσδιορίσθηκαν με
ρυθμό ανάπτυξης 1,00%.
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Ελήφθησαν υπόψη όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης, βάσει των αναγκών που παρατηρήθηκαν κατά τα δύο
τελευταία χρόνια, ώστε η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών να διατηρήσει την
παραγωγική της δυνατότητα και το μερίδιο αγοράς.
Ως συντελεστής προεξόφλησης χρησιμοποιήθηκε το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου. Το
προεξοφλητικό επιτόκιο αντικατοπτρίζει (α) τη διαχρονική αξία του χρήματος και (β)
συγκεκριμένους κινδύνους συναφείς με τον τομέα δραστηριότητας. Συστατικοί
συντελεστές για την εκτίμηση του προεξοφλητικού επιτοκίου, είναι η απόδοση των
δεκαετών ομολόγων των κρατών μελών της ευρωζώνης, η εκτίμηση του συνολικού ρίσκου
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς καθώς και της εκτιμήσεως του συστημικού ρίσκου της
δραστηριότητας της EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. Το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά
την επόμενη πενταετία εκτιμήθηκε πως θα κυμανθεί στο 15,99% .
Αποθέματα
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των αποθεμάτων της Εταιρείας στα τέλη των χρήσεων
2015-2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
Αποθέματα
ποσά σε €
Εμπορεύματα (Αρχική Αξία)
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης εμπορευμάτων χρήσης
Προϊόντα Έτοιμα
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης προϊόντων χρήσης
Πρώτες & βοηθητικές Ύλες - Αναλώσιμα & Υλικά Συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Σύνολο

31/12/2016 31/12/2015
1.052.498
1.102.315
(15.515)
(39.841)
1.127.304
1.226.593
(6.028)
(142.602)
1.409.970
1.106.536
125.007
316.850
3.693.235 3.569.851

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του
μηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει το κόστος αγοράς, παραγωγής ή
μετατροπής και λοιπά έξοδα.
Χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας στα τέλη των
χρήσεων 2015-2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
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Χρεώστες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
ποσά σε €
Πελάτες εμπορίου
Διάφοροι χρεώστες
Επιταγές εισπρακτέες
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2016 31/12/2015
7.180.690
7.178.877
150.161
204.000
5.484.096
4.948.388
(4.392.791) (4.330.605)
8.422.156
8.000.660

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Ακολουθεί ανάλυση της ενηλικίωσης των ανωτέρω απαιτήσεων:
Ενηλικίωση απαιτήσεων
ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Έως 90 ημέρες
91-180 ημέρες
181-360 ημέρες
>360 ημέρες

3.634.211
1.427.171
2.771.701
589.073
8.422.156

3.450.735
1.286.456
2.739.796
523.673
8.000.660

Σύνολο

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η μεταβολή των προβλέψεων για τις απαιτήσεις από τους πελάτες αναλύονται ως εξής:
Προβλέψεις απαιτήσεων από πελάτες
ποσά σε €

31/12/2016

31/12/2015

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσης
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

4.330.605
65.399
(3.214)
4.392.790

4.305.612
38.430
(13.437)
4.330.605

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Αναφορικά με τη γνωστοποίηση της παρ 37α του ΔΠΧΑ 7 επισημαίνεται ότι, οι απαιτήσεις
με ενηλικίωση 181-360 ημερολογιακές ημέρες αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις εκ
ληφθέντων μεταχρονολογημένων επιταγών εισπρακτέων καθώς και σε ανοικτά υπόλοιπα
πελατών με τους οποίους ισχύουν ειδικότερες συμφωνίες αποπληρωμής λόγω της
μακρόχρονης συνεργασίας οι οποίες προβλέπουν σχετικές χρονικές περιόδους έως και ένα
έτος. Ως εκ τούτου, οι ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις αφορούν στα
υπόλοιπα απαιτήσεων που αναφέρονται στην κατηγορία ενηλικίωσης πέρα των 360
ημερολογιακών ημερών, οι οποίες κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015 ανέρχονταν σε
€589.073 και €523.673 αντίστοιχα. Τα συγκεκριμένα υπόλοιπα αφορούν κυρίως στις
ακόλουθες περιπτώσεις απαιτήσεων εκ δύο μεγάλων πελατών:
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Πελάτης με υπόλοιπο απαίτησης ποσού € 1,3 εκατ., έχει συναινέσει στην εγγραφή Β’
προσημείωσης ποσού € 1,0 εκατ. επί της κατοικίας του (επιφανείας 461 τμ επί
οικοπέδου επιφανείας 6 στρεμμάτων στο Διόνυσο Αττικής). Σχετικά με την εν λόγω
απαίτηση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού € 1,0 εκατ..
Πελάτης με υπόλοιπο απαίτησης € 766 χιλ., το σύνολο της οποίας είναι σε
καθυστέρηση μεγαλύτερη των 2 ετών, συναίνεσε στην εγγραφή Β’ προσημείωσης
ποσού € 600 χιλ. επί του επαγγελματικού του ακινήτου (αγροτεμάχιο επιφανείας 6,6
στρεμμάτων στην Λεωφ. Σπάτων Αττικής με αποθηκευτικούς χώρους). Σχετικά με την
εν λόγω απαίτηση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ύψους € 566 χιλ..
Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις κατά την 31.12.2016 και
31.12.2015 € 89.073 και € 23.673 αντίστοιχα αφορούν στο ληξιπρόθεσμο μέρος
απαίτησης από έναν μικρότερου μεγέθους πελάτη, ο οποίος έχει συναινέσει στην
εγγραφή Α’ προσημείωσης ποσού 140.000 ευρώ επί δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών
(διαμερισμάτων) στην Αθήνα.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των χρηματοοικονομικών στοιχείων επιμετρώμενων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά το κλείσιμο των χρήσεων 2015-2016
αναλύεται ακολούθως:
Τεμάχια
ποσά σε €
ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Σύνολο

1.320
122.385
123.705

Τιμή
Κλεισίματος
31/12/2016
2,00
0,19

Συνολική Αξία
31/12/2016 31/12/2015
2.640
2.640
23.253
27.781
25.893
30.421

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Το υπόλοιπο του λογαριασμού των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας στα τέλη των
χρήσεων 2015-2016 διαμορφώθηκε ως εξής:
ποσά σε €
Μετρητά στα ταμεία
Υπόλοιπα τραπεζών
Σύνολο

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
31/12/2016 31/12/2015
1.453
1.606
570.101
198.653
571.554
200.259

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας παρουσιάζουν μείωση κατά την εξεταζόμενη περίοδο
2015-2016, αφού η αξία των ιδίων κεφαλαίων κατά την έναρξη του 2015 η οποία
ανερχόταν στα €1.977.997 συρρικνώθηκε σε αρνητικά επίπεδα την χρήση 01/01/2015 –
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31/12/2015 στα €-37.111 με περαιτέρω επιδείνωση την επόμενη διαχειριστική χρήση
01/01/2016 – 31/12/2016 στα €-240.908..
Η επιδείνωση των ιδίων κεφαλαίων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζημιές στα
αποτελέσματα των χρήσεων της υπό εξέταση περιόδου τα οποία σωρευτικά επιδείνωσαν
τα ίδια κεφάλαια κατά €-1.637.648 (€-1.263.521 το 2015 & €-374.127 το 2016).
Παράλληλα, κατά την χρήση 2015 παρουσιάστηκε μείωση του αποθεματικού εύλογης
αξίας των ακινήτων λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά
€234.858, ζημιά από την απομείωση της εύλογης αξίας των ακινήτων ποσού €215.115,
ενώ η αναβαλλόμενη φορολογία της ζημίας απομείωσης της αξίας των ακινήτων
παρουσίασε αύξηση του κονδυλίου λοιπά αποθεματικά κατά €62.383. Η μεταβολή των
ιδίων κεφαλαίων επηρεάστηκε και από την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού σε εύλογες αξίες η οποία επιδείνωσε τα ίδια κεφάλαια τη χρήση 2015 κατά €363.996 ενώ τη χρήση 2016 τα αύξησε κατά €192.206.
Κατά την διάρκεια των χρήσεων 2015-2016, όπως αναλύεται στην παρουσιαζόμενη
κατωτέρω Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων των χρήσεων 2015 – 2016, το
εκδοθέν, εγκεκριμένο και καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
παρέμεινε στο ποσό των €381.000 διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα
χιλιάδες (1.270.000) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Επίσης, από την έναρξη του 2015 έως το τέλος του 2016, τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας
περιλαμβάνουν και πλήρως καταβληθέν κεφαλαιακό αποθεματικό από την έκδοση
μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο ύψους €13.565.055.
Με την ολοκλήρωση της εν θέματι αύξησης συνολικού ποσού €8.128.000 (€76.200
ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο και €8.051.800 αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο), τα ίδια κεφάλαια θα ενισχυθούν κατά το προαναφερόμενο ποσό. Το
καταβεβλημένο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €457.200
διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσια είκοσι τέσσερις χιλιάδες (1.524.000) κοινές
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία ενώ παράλληλα το αποθεματικό
από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα αυξηθεί κατά €8.051.800, καθιστώντας θετικό
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις & Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά τις ημερομηνίες αναφοράς για τις χρήσεις 2015-2016
αναλύονται ακολούθως:
ποσά σε €
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Προβλέψεις φόρου εισοδήματος (λογιστικές διαφορές)
Μακροπρόθεσμα δάνεια από συνδεδεμένες
Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών
Ληφθείσες εγγυήσεις
Σύνολο

31/12/2016 31/12/2015
3.938.517
3.964.617
149.237
117.443
68.791
68.791
2.620.000
2.620.000
8.356.137
0
7.600
4.000
15.140.282 6.774.851

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
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Τραπεζικός Δανεισμός
Τραπεζικός Δανεισμός
ποσά σε €
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Σύνολο

31/12/2016 31/12/2015
2.630.827
9.249.772
8.356.137
0
10.986.964 9.249.772

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Η παρουσίαση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις τράπεζες στο τέλος του 2016
σύμφωνα με τις επιμέρους συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησής τους έχει ως ακολούθως:
Συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης δανειακών Υποχρεώσεων
ποσά σε €
31/12/2016 31/12/2015
εντός του έτους (1-365 ημέρες)
2.630.827
9.249.772
από 2 έως 3 έτη (366 - 1.095 ημέρες)
598.000
0
από 3 έως 5 έτη (1.096 - 1825)
7.758.137
0
Σύνολο
10.986.964 9.249.772

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Οι εξοφλήσεις των δανείων στην χρήση 2016 ανήλθαν σε €3.538.198 και αφορούν
εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού και οι συνολικές αναλήψεις ανήλθαν σε
€4.532.462.
Στα πλαίσια της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού, η οποία υπεγράφη
στις 11/09/2015, η Εταιρεία προέβη τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους 2016 στην
υπογραφή συμβάσεων με τις τράπεζες Eurobank Ergasias Α.Ε. και Πειραιώς Α.Ε. Η
συμφωνία αφορά στη μετατροπή υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων
ποσού €8,4 εκ σε μακροπρόθεσμα δάνεια πενταετούς διάρκειας. Για την εξασφάλιση των
δανείων, η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημειώσεων επί των ακινήτων της στα
Οινόφυτα Βοιωτίας υπέρ των τραπεζών Eurobank Ergasias Α.Ε. και Πειραιώς Α.Ε. Το ύψος
των προσημειώσεων υπέρ των τραπεζών Eurobank Ergasias Α.Ε. και Πειραιώς Α.Ε. ανήλθε
στο ποσό των €6,86 εκ και €4,5 εκ αντίστοιχα.
Τα ετήσια σταθμισμένα μέσα επιτόκια των τραπεζικών δανείων την ημερομηνία του
Ισολογισμού για τη χρήση 2015 ήταν 6,67% ενώ για τη χρήση 2016 5,77%. Επίσης,
σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας των δανειακών υποχρεώσεών της η Εταιρεία, μία
μεταβολή των επιτοκίων (+/- 1%) σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια στο τέλος των
χρήσεως 2015 - 2016, θα έχει επίδραση στα καθαρά μετά από φόρους κέρδη (ζημίες) της
χρήσεως και κατ’ επέκταση στα ίδια κεφάλαια, ως εξής:
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Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων της εταιρείας σε μεταβολές επιτοκίων
ποσά σε €
31/12/2016 31/12/2015
Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους
(374.127) (1.263.521)
Επιβάρυνση μετά από αύξηση του επιτοκίου (+1%)
(101.184)
(93.135)
Αναλογούν Φόρος Εισοδήματος (29% το 2016 & 2015 )
29.343
27.009
Καθαρή Μεταβολή Κερδών (μετά από φόρους)
(71.840)
(66.125)

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας ανάλυσης ευαισθησίας δεν περιλαμβάνει τυχόν θετική
επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις.
Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής καθώς και οι ενέγγυες
πιστώσεις για τις παραγγελίες του εξωτερικού της Εταιρείας την 31/12/2016 &
31/12/2015 αναλύονται ως εξής:
ποσά σε €
Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής σε ( € )
Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής σε ( $ )
Ενέγγυες πιστώσεις σε (€)

31/12/2016 31/12/2015
1.055.627
808.034
1.024.998
1.304.160
503.690
0

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Κατά την 31/12/2016 η Εταιρεία έχει αναλάβει υποχρεώσεις σε προθεσμιακές πράξεις
αγοράς συναλλάγματος (Forward) ποσού 100.000 δολαρίων Αμερικής για την
αντιστάθμιση κινδύνου μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/$. Οι εν λόγω
προθεσμιακές πράξεις αφορούν στην αποπληρωμή υποχρεώσεων από αγορές Α υλών σε
δολάρια και από την αποτίμησή τους την 31.12.2016 προέκυψε κέρδος ποσού €4.318, το
οποίο καταχωρήθηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
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3.7.3 Χρηματοοικονομικές

πληροφορίες

Κατάστασης

Ταμειακών

Ροών

χρήσεων 2015-2016
Ακολουθεί ο πίνακας των ταμειακών ροών της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015-2016:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Πλέον/Μείον αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

31/12/2016 31/12/2015
(371.497) (1.312.937)
418.315
(96.391)

517.747
(88.060)

(17.141)

219.901

902.232

847.938

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
37.515
462.375
(548.268) (1.161.839)
193.124 1.299.268

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(818.567)
(300.678)

(562.386)
222.009

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(392.730)
10.383
60.058
(322.289)

(125.483)
1.000
37.536
(86.947)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

0
0
4.532.462 2.941.629
(3.538.198) (3.069.106)
994.264 (127.476)
371.297

7.585

200.259
571.554

192.674
200.259

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
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Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες την χρήση 2016 παρουσίασαν εκροή
εξαιτίας της μεγάλης αύξησης που παρουσιάζει το κεφάλαιο κίνησης. Στις χρήσεις 2015
και 2016 καταγράφεται ταμειακή εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες λόγω
επενδύσεων σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Οι ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες εμφανίζουν σημαντική καθαρή εισροή το 2016 εξαιτίας της
αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

3.7.4 Ανάλυση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των
χρήσεων 2015-2016
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (EBITDA) υπολογίζονται, σύμφωνα με την εγκύκλιο 34/2008 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, ως τα καθαρά κέρδη χρήσης πλέον αποσβέσεις ενσώματων παγίων
στοιχείων, χρηματοοικονομικά έξοδα και λοιπά έξοδα, μείον λοιπά έσοδα, έσοδα από
τόκους και πιστωτικούς φόρους εισοδήματος.
Συμφωνία των καθαρών κερδών (ζημιών) χρήσης με τα κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA):
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
2016
2015
Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου προ φόρων
(371)
(1.313)
Αποσβέσεις
418
518
Χρηματοοικονομικά έξοδα
902
848
(1)
43
266
Λοιπά έξοδα από επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες (2)
Έσοδα συμμετοχών

(4)
(60)

(8)
(38)

Κέρδη/(Ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

928

273

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
(1)Λοιπά έξοδα από επενδυτικές δραστηριότητες: Στα ανωτέρω ποσά για τη χρήση 2015
περιλαμβάνονται τα κονδύλια των λογαριασμών ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων σε
ακίνητα ποσού €266 χιλ. καθώς και έξοδα από αποτίμηση παραγώγων ποσού €0,1 χιλ.,
ενώ για τη χρήση 2016 περιλαμβάνονται τα κονδύλια των λογαριασμών ζημιές από
αποτίμηση μετοχών στο Χ.Α. ποσού €4,5 χιλ., ζημιές απομείωσης μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση ποσού €20 χιλ. καθώς και ζημιές από
πώληση παγίων ποσού €18,4 χιλ.
(2)Λοιπά έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες: Στα ανωτέρω ποσά για τη χρήση 2015
περιλαμβάνονται τα κέρδη από αποτίμηση μετοχών στο Χ.Α. ποσού €8,2 χιλ. ενώ για τη
χρήση 2016 περιλαμβάνεται το κονδύλι του λογαριασμού έσοδα από αποτίμηση
παραγώγων ποσού €4,3.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
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3.7.5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεων 2015-2016
Οι μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας
παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα ως εξής:
Μετοχικό
κεφάλαιο
(ποσά εκφρασμένα σε €)
Υπόλοιπο την 01
Ιανουαρίου 2015
Ζημιές περιόδου
Μείωση αποθεματικού της
εύλογης αξίας των
διαθεσίμων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων
λόγω επανεκτίμησής τους

381.000

για τις χρήσεις 2015-2016

Αποτίμηση
Διαφορά
χρηματοοικονομικών
Σύνολο
Τακτικό
Αφορολόγητα
Ειδικά
Λοιπά
Αποτελέσματα
Μετοχών Υπέρ
στοιχείων
ιδίων
Αποθεματικό αποθεματικά αποθεματικά αποθεματικά
εις νέον
το άρτιο
ενεργητικού σε
Κεφαλαίων
εύλογες αξίες
13.565.055

680.579

1.370.143

7.000.415

7.828.613

Αύξηση αποθεματικού της
εύλογης αξίας των
διαθεσίμων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων
λόγω επιστροφής
κεφαλαίου
Μείωση αποθεματικού
επανεκτίμησης της
εύλογης αξίας των
ακινήτων λόγω αύξησης
της αναβαλλόμενης
φορολογικής υποχρέωσης

2.228.162

(31.075.970)

1.977.997

(1.263.521)

(1.263.521)

(461.590)

(461.590)

97.594

97.594

(234.858)

(234.858)

Ζημία απομείωσης εύλογης
αξίας των ακινήτων

(215.115)

(215.115)

Αναβαλλόμενη φορολογία
ζημίας απομείωσης της
εύλογης αξίας των
ακινήτων

62.383

62.383

Υπόλοιπο την 31
Δεκεμβρίου 2015
Υπόλοιπο την 01
Ιανουαρίου 2016
Ζημιές περιόδου
Αύξηση αποθεματικού της
εύλογης αξίας των
διαθεσίμων προς πώληση
Επίδραση αναλογιστικών
ζημιών από πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού

381.000

13.565.055

680.579

1.370.143

7.000.415

7.441.023

1.864.166

(32.339.491)

(37.111)

381.000

13.565.055

680.579

1.370.143

7.000.415

7.441.023

1.864.166

(32.339.491)

(37.111)

-374.127 (374.127)
192.206
192.206
(30.811)
-30.811

Αναβαλλόμενη φορολογία
αναλογιστικών ζημιών από
πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Υπόλοιπο την 31
Δεκεμβρίου 2016

8.935
8.935
381.000

13.565.055

680.579

1.370.143

7.000.415

7.441.023

2.056.372

(32.735.495)

(240.908)

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

3.7.6 Επενδύσεις χρήσεων 2015 - 2016 και ενδιάμεσης περιόδου 01.0130.06.2017
Οι επενδύσεις που πραγματοποίησε η Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2015 και 2016, καθώς και
κατά την περίοδο 01.01-30.06.2017 σε ενσώματα και ασώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
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(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
Α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα, Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Α)
Β. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Β)
Γενικό Σύνολο (Α+Β)

2015

2016

01.0130.06.2017

0
0
119
0
6
125

0
119
123
43
6
291

0
5
64
0
2
71

0

0

1

125

291

72

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και Ετήσια Ενδιάμεση
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Οι σημαντικότερες επενδύσεις
επενδύσεων, έχουν ως εξής:

για

τις

εξεταζόμενες

περιόδους,

ανά

κατηγορία

Κτίρια και τεχνικά έργα: Αφορούν κυρίως βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων
κτιριακών εγκαταστάσεων.
Μηχανήματα: Αφορούν κυρίως προσθήκες και βελτιώσεις επί υφιστάμενων μηχανημάτων
του βιομηχανοστασίου για την εκτέλεση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Μεταφορικά Μέσα: Αφορά την αγορά μέσων μεταφοράς για την ανανέωση του εταιρικού
στόλου.
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: Οι κυριότερες επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό
αφορούν ανανέωση-βελτίωση υπολογιστικών συστημάτων (hardware) και συστημάτων
τηλεπικοινωνιών.
Ασώματες ακινητοποιήσεις: Οι σημαντικότερες επενδύσεις στην εν λόγω κατηγορία
αφορούν software.
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3.8

Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσης συνοπτικής Οικονομικής
Κατάστασης περιόδου 01.01-30.06.2017

3.8.1 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσων αποτελεσμάτων περιόδου
01.01-30.06.2017
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας για τις ενδιάμεσες περιόδους 01.01-30.06.2016 και 01.01-30.06.2017:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1/1-30/06/2017
(ποσά σε χιλ. ευρώ)*
Κύκλος Εργασιών
7.576
Κόστος πωλήσεων
7.002
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
574
Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από επενδύσεις
99
Έξοδα πωλήσεων και διανομής
405
Έξοδα διοίκησης
253
Άλλα λειτουργικά έξοδα
105
Έσοδα συμμετοχών
318
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
(407)
Χρηματοοικονομικά έξοδα
451
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως προ φόρων
(858)
(Μείον) Φόρος Εισοδήματος
(102)
Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (Α)
(756)
Κατανέμονται σε:
-Ιδιοκτήτες μητρικής
(756)
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
(0,5954)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
0,0000
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)
(756)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
371
Αποτίμηση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών
360
στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες
Αναλογιστικό κέρδος/Ζημία από πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογία αναλογιστικών ζημιών από
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Μείωση αποθεματικού επανεκτίμησης της εύλογης αξίας
των ακινήτω λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης
φορολογικής υποχρέωσης
Έσοδα από επιστροφή κεφαλαίου συμμετοχής σε
συνδεδεμένη
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημίες)προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (EBITDA)

1/1-30/06/2016
8.217
7.124
1.094
76
492
195
88
0
394
438
(43)
22
(21)
(54)
(0,0168)
0,0000
(21)
(11)
0

0

(15)

0

4

16

0

(5)

0

(385)

(32)

(385)
0

(54)
0

102

678

89

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 (τα
στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
περιόδου 01.01-30.06.2016).

3.8.2 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσης Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης περιόδου 01.01-30.06.2017
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης
για την ενδιάμεση περίοδο 01.01-30.06.2017 και την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του
2016:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*

30/6/2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
10.244
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
1.848
Επενδύσεις σε ακίνητα
31
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 115
2.440
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
4
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
1.327
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
16.009
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
2.982
Αποθέματα
9.118
Χρεώστες & άλλοι λογαριασμοί
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων20
233
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
12.353
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
28.362
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αποθεματικά
Καθαρή Θέση Μετόχων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Προβλέψεις για φόρο εισοδήματος
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31/12/2016

10.328
2.159
34
125
2.080
4
1.321
16.052
3.693
8.422
26
572
12.713
28.765

381
(1.007)
(626)
(626)

381
(622)
(241)
(241)

3.848
154
69
10.433
8
14.511

3.939
149
69
10.976
8
15.140
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση κεφαλαίου
Προμηθευτές & άλλοι λογαριασμοί
Φόροι Πληρωτέοι
Χορηγήσεις Τραπεζών
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.128
3.046
222
3.081
14.477

7.736
3.341
158
2.631
13.865

28.988

29.006

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

28.362

28.765

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017.
Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 οι οποίες συντάχθηκαν κατά
ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή

3.8.3 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ταμιακών Ροών περιόδου 01.0130.06.2017
Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας για τις ενδιάμεσες περιόδους 01.01-30.06.2016 και 01.0130.06.2017 αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Πλέον/Μείον αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

30/6/2017

30/6/2016

(858)

(43)

175
66

258
4

334

32

451

438

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

711
(702)
(231)

767
(1.047)
7

(499)
(552)

(318)
97

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(86)
0
0
(86)

(247)
7
0
(240)
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Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

0
3.298
(2.998)
300

0
2.569
(2.094)
476

(338)

332

572
234

200
532

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 (τα
στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
περιόδου 01.01-30.06.2016).

3.8.4 Χρηματοοικονομικές

πληροφορίες

για

τις

Μεταβολές

των

Ιδίων

Κεφαλαίων περιόδου 01.01-30.06.2017
Η Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τις ενδιάμεσες περιόδους 01.01-30.06.2016
και 01.01-30.06.2017 παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες:

Μετοχικό
κεφάλαιο

(ποσά εκφρασμένα σε €)
Υπόλοιπο την 01
Ιανουαρίου 2016
Ζημιές περιόδου
Επίδραση αναλογιστικών
ζημιών από πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού
Αναβαλλόμενη φορολογία
αναλογιστικών ζημιών από
πρόβλεψη προσωπικού
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
2016
Υπόλοιπο την 01
Ιανουαρίου 2017
Ζημιές περιόδου
Αύξηση αποθεματικού της
εύλογης αξίας των
διαθεσίμων προς πώληση
χρηματοοικονομικών
στοιχείων λόγω
επανεκτίμησης τους
Έσοδα επανεκτίμησης της
εύλογης αξίας των
ακινήτων
Αναβαλλόμενη Φορολογία
επανεκτίμησης της εύλογης
αξίας των ακινήτων
πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου
2017

Διαφορά
Μετοχών
Υπέρ το
άρτιο

381.000 13.565.055

Αποτίμηση
χρηματοοικο
Αφορολόγητ
νομικών
Σύνολο
Τακτικό
Ειδικά
Λοιπά
Αποτελέσματα
α
στοιχείων
ιδίων
Αποθεματικό
αποθεματικά αποθεματικά
εις νέον
αποθεματικά
ενεργητικού
Κεφαλαίων
σε εύλογες
αξίες
680.579

1.370.143

7.000.415

7.441.023

381.000 13.565.055

680.579

1.370.143

7.000.415

7.441.023

381.000 13.565.055

680.579

1.370.143

7.000.415

7.441.023

1.864.166 (32.339.491)
(21.380)

(21.380)

(15.406)

(15.406)

4.468

4.468

1.864.166 (32.371.809)

359.870

680.579

1.370.143

7.000.415

(69.429)

2.056.372 (32.735.495) (240.908)
(756.217)

381.000 13.565.055

(37.111)

(756.217)

359.870

15.786

15.786

(4.578)

(4.578)

7.452.231

2.416.242 (33.491.713) (626.047)
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Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 (τα
στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
περιόδου 01.01-30.06.2016).

3.9

Πληροφορίες για τα κεφάλαια της Εταιρείας

3.9.1 Δανειακή και Κεφαλαιακή Διάρθρωση
Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε άλλη αύξηση κεφαλαίου κατά την εξεταζόμενη περίοδο
2015-2016 και η χρηματοδότηση της λειτουργίας και των κεφαλαιουχικών δαπανών της
(capital expenses) βασίζεται στην άντληση βραχυπρόθεσμου και μακροπροθέσμου
δανεισμού.
Η εν θέματι αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους €8,1
εκατομμυρίων θα επηρεάσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας υπέρ
των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια του 2017 σε σχέση με το τέλος του 2016. Τα
δανειακά κεφάλαια αναμένεται να κυμαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα ίδια
κεφάλαια. Επίσης, ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης, δηλαδή η σχέση μεταξύ δανειακών
και ιδίων κεφαλαίων, ο οποίος παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο, αναμένεται να βελτιωθεί
σημαντικά στο τέλος του 2017.
Η συνολική συμμετοχή των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού κατά την
εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκε σε 38% στις 31.12.2016 έναντι 33% στο τέλος του 2015 ενώ
και την ενδιάμεση περίοδο αυξήθηκε περαιτέρω σε 40%. Η σχέση δανείων προς ίδια
κεφάλαια και το συνολικό ενεργητικό αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:
Δανειακή και κεφαλαιακή διάρθρωση
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
2016
2015
Σύνολο Ενεργητικού
28.765
27.739
Ιδια Κεφάλαια
-241
-37
Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός Δανεισμός
2.631
9.250
Μακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός
8.356
0
Σύνολο τραπεζικού δανεισμού
10.987
9.250
Σύνολο τραπεζικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια
-45,59
-250,00
Σύνολο δανεισμού προς Σύνολο Ενεργητικού
0,38
0,33

30/6/2017
28.362
-626
3.081
8.205
11.286
-18,03
0,40

30/6/2016
28.321
-69
2.096
8.416
10.512
-152,35
0,37

Πηγή: Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και
ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από
την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης
2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

3.9.2 Ρευστότητα
Στον πίνακα που ακολουθεί, στην επόμενη σελίδα, παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία των
ταμειακών ροών της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015-2016:
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
31/12/2016
(301)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(322)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
994
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
371
(α)+(β)+(γ)
200
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
572
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

31/12/2015
222
(87)
(127)
8
193
200

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 (τα στοιχεία της χρήσης 2015
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015)
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2016 εμφανίζουν ταμειακές
εκροές €301 χιλ., έναντι εισροών €222 χιλ. στη χρήση 2015, μεταβολή η οποία προήλθε
κυρίως από τις επενδύσεις στο κεφάλαιο κίνησης ύψους €318 χιλ.
Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες στη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν σε
€322 χιλ., έναντι €87 χιλ. στη χρήση 2015 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 270% εξαιτίας
αγορών σε ενσώματα και άυλα παγίων στοιχείων. Ειδικότερα, κατά τη χρήση 2016 οι
αγορές παγίων στοιχείων ανήλθαν σε €393 χιλ., έναντι €125 χιλ. στη χρήση 2015
καταγράφοντας αύξηση 214% περίπου. Επίσης, στη χρήση 2016 η Εταιρεία
πραγματοποίησε σημαντική είσπραξη ποσού €10χιλ. έναντι €1 χιλ. από πωλήσεις
ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων την προηγούμενη χρήση ενώ από μερίσματα
εισπραχθέντα €60 χιλ., έναντι €38 χιλ. αντίστοιχα τη χρήση 2015 ποσοστό 57,89%.
Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες στη χρήση 2016
διαμορφώθηκαν σε €994 χιλ. έναντι εκροών ύψους €127 χιλ. στη χρήση 2015 ποσοστό
αύξησης 682% περίπου. Από νέα δάνεια την χρήση 2016 εισπράχθηκαν συνολικά €4.532
χιλ. έναντι εισπράξεων €2.942 χιλ., ενώ οι εξοφλήσεις δανείων το 2016 ανήλθαν σε
€3.538 χιλ. έναντι €3.069 χιλ. το 2015 καταγράφοντας ποσοστό 15,28%.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία των ταμειακών ροών της
Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
2016:
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
30/6/2017
(552)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(86)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
300
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
(338)
(α)+(β)+(γ)
572
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
234
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης περιόδου

30/6/2016
97
(240)
476
332
200
532
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*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 (τα
στοιχεία της περιόδου 01.01-30.06.2016 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της
περιόδου 01.01-30.06.2017)
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
διαμορφώθηκαν σε καθαρές εκροές €(552) χιλ., έναντι καθαρών εισροών €97 χιλ. της
αντίστοιχης περιόδου του 2016, λόγω αφενός των αποτελεσμάτων προ φόρων τα οποία
διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2017 σε ζημίες προ φόρων €(858) χιλ. έναντι
ζημιών €(43) χιλ. παρουσιάζοντας επιβάρυνση κατά €815 χιλ. και αφετέρου από την
επιβάρυνση στην καθαρή μεταβολή των λογαριασμών που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η αύξηση των απαιτήσεων και των καταβεβλημένων
χρεωστικών τόκων καθώς και η μείωση των υποχρεώσεων το εξάμηνο του 2017 κατά €702
χιλ., €499 χιλ. και €231 χιλ. αντίστοιχα έναντι €1.047 χιλ., €318 χιλ., και αύξηση €6 χιλ.
καλύφθηκαν μερικώς από την μείωση των αποθεμάτων την εξεταζόμενη περίοδο κατά
€711 χιλ. το 2017 έναντι €767 χιλ. την περυσινή περίοδο.
Οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017
περιορίστηκαν σε €86 χιλ., έναντι εκροών ύψους €240 χιλ. καταγράφοντας μείωση κατά
64,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2016, εξαιτίας της μείωσης των αγορών ενσώματων και
άυλων παγίων στοιχείων.
Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κατά το πρώτο εξάμηνο του
2017 διαμορφώθηκαν σε €300 χιλ., έναντι εισροών ύψους €476 χιλ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2016 ή ποσοστό μείωσης κατά 37%. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του
2017 η Εταιρεία εισέπραξε δάνεια, ύψους €3.298 χιλ., έναντι €2.569 χιλ. ή 28,37%
ποσοστό αύξησης την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ενώ προχώρησε σε εξοφλήσεις
δανείων και πληρωμές τόκων ύψους €2.998 χιλ. το πρώτο εξάμηνο του 2017, έναντι
€2.094 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, αύξηση σε ποσοστό 43,17% .
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 01.0130.06.2017 διαμορφώθηκαν σε €234 χιλ., έναντι €532 χιλ. στο τέλος της αντίστοιχης
περιόδου του 2016.

3.9.3 Συνολικά Επενδυμένα Κεφάλαια
Τα συνολικά επενδυμένα κεφάλαια της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση από το 2015 στο
2016 εξαιτίας της αύξησης του δανεισμού, ενώ την περίοδο 01.01.-30.06.2017
παρουσίασαν συρρίκνωση, κυρίως λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων ως συνέπεια
του ζημιογόνου αποτελέσματος της περιόδου.
Έτσι, τα συνολικά επενδυμένα κεφάλαια έχουν αυξηθεί από €11,8 εκατομμύρια στο τέλος
του 2015 σε €13,4 εκατομμύρια στο τέλος του 2016, ενώ περιορίστηκαν σε €12,9
εκατομμύρια κατά την λήξη της περιόδου 01.01-30.06.2017. Περαιτέρω αύξηση
αναμένεται να παρουσιάσουν τα επενδυμένα κεφάλαια με την εν θέματι αύξηση κεφαλαίου
ύψους €8,1 εκατομμυρίων κατά την τρέχουσα περίοδο.
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Συνολικά επενδυμένα κεφάλαια
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)
2016
2015
30/6/2017 30/6/2016
Ίδια κεφάλαια
-241
-37
-626
-69
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
2.631
9.250
3.081
2.096
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
10.677
2.620
10.283
10.887
πληρωτέες πέραν του επόμενου έτους
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
299
0
149
149
πληρωτέες στο επόμενο έτος
Σύνολο
13.366
11.833
12.887
13.063

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία
και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2015
προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.

3.9.4 Περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση
κεφαλαίων οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά άμεσο ή
έμμεσο τρόπο τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

3.9.5 Επενδύσεις
Οι σημαντικότερες επενδύσεις της Εταιρείας κατά την διετία 2015 – 2016 και την περίοδο
01/01-30/06/2017 είναι οι εξής:
(ποσά εκφρασμένα σε χιλ. €)*
Α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα, Οικόπεδα
Κτίρια και τεχνικά έργα
Μηχανήματα
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα
Σύνολο Ενσώματων Ακινητοποιήσεων (Α)
Β. Ασώματες Ακινητοποιήσεις (Β)
Γενικό Σύνολο (Α+Β)

2015

2016

01.0130.06.2017

0
0
119
0
6
125

0
119
123
43
6
291

0
5
64
0
2
71

0

0

1

125

291

72

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και Ετήσια Ενδιάμεση
Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της περιόδου 01.01-30.06.2017 οι οποίες συντάχθηκαν
κατά ΔΠΧΑ από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Οι σημαντικότερες επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για τις εξεταζόμενες
περιόδους, ανά κατηγορία επενδύσεων, έχουν ως εξής:
Κτίρια και τεχνικά έργα: Αφορούν κυρίως βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων
κτιριακών εγκαταστάσεων.
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Μηχανήματα: Αφορούν κυρίως προσθήκες και βελτιώσεις επί υφιστάμενων μηχανημάτων
του βιομηχανοστασίου για την εκτέλεση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Μεταφορικά Μέσα: Αφορά την αγορά μέσων μεταφοράς για την ανανέωση του εταιρικού
στόλου.
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: Οι κυριότερες επενδύσεις σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό
αφορούν ανανέωση-βελτίωση υπολογιστικών συστημάτων (hardware) και συστημάτων
τηλεπικοινωνιών.
Ασώματες ακινητοποιήσεις: Οι σημαντικότερες επενδύσεις στην εν λόγω κατηγορία
αφορούν software.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης, η Εταιρεία δεν βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης
σημαντικών επενδύσεων και δεν έχει αναλάβει καμία ισχυρή δέσμευση για την υλοποίηση
μελλοντικών επενδύσεων.

3.10 Πληροφορίες για τις τάσεις
Η Εταιρεία δηλώνει ότι καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές
της από την ημερομηνία των τελευταίων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2016 έως και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι τάσεις της
Εταιρείας για το Α’ εξάμηνο του 2017 έχουν απεικονισθεί στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε στις 30.06.2017 (βλ. σχετικά ενότητα
3.8 «Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενδιάμεσης συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης
περιόδου 01.01-30.06.2017» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου).
Η συνεχιζόμενη ύφεση που καταγράφει η ελληνική οικονομία και ειδικότερα η αρνητική
συγκυρία του τελευταίου τριμήνου του 2016, απόρροια των αρνητικών δεικτών που
σημείωσαν οι επενδύσεις στη διάρκεια του έτους αλλά και της παρατεταμένης
αβεβαιότητας εξαιτίας της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του
προγράμματος σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, επηρέασαν σοβαρά τη συνολική
κατανάλωση και τις επενδύσεις το 2016. Ταυτόχρονα η καθυστέρηση των ήδη
συμφωνημένων αποκρατικοποιήσεων καθώς και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο
κράτος και σε κλειστούς τομείς της οικονομίας, στέρησε από την ελληνική οικονομία την
αναμενόμενη προσέλκυση επενδύσεων που αποτελούν βασική προϋπόθεση ανάκαμψης
της ζήτησης.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι πωλήσεις της Εταιρείας υποχώρησαν, ενώ η
συνεχιζόμενη αστάθεια στις διεθνείς αγορές χάλυβα επέδρασε αρνητικά στο μικτό
αποτέλεσμα και στα λειτουργικά κέρδη.
Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 χαρακτηρίστηκε από τη συγκράτηση του όγκου των
πωλήσεων στα ίδια περίπου επίπεδα με το πρώτο εξάμηνο. Η ζήτηση χαλυβουργικών
προϊόντων έως και τα μέσα του τετάρτου τριμήνου δεν παρουσίαζε σοβαρή μεταβολή,
απόρροια της στασιμότητας των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ και οι
χαμηλότερες του αναμενόμενου προγραμματισμένες παραλαβές Α’ υλών επηρέασαν
αρνητικά τον όγκο παραγωγής αλλά και τον κύκλο εργασιών.
Από τα τέλη του 2017 η ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα σημειώνει αύξηση. Η
εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί, συμβάλλοντας θετικά
στην επίτευξη των στόχων. Η αύξηση κατά 1,3% που καταγράφει το ΑΕΠ το 2017, με βάση
την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ τον Ιανουάριο 2018, συγκεντρώνεται κυρίως στο τελευταίο
τρίμηνο του έτους, ενώ το 2018 η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 2,2% 97

2,6% στηριζόμενη κυρίως στις εξαγωγές, τον τουρισμό και στην ανάκαμψη των
επενδύσεων καθώς αρκετά δημόσια και ιδιωτικά έργα είναι σε φάση ωρίμανσης και
αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2018. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το μεγάλο
project στο Ελληνικό, οι προγραμματισμένες ανακαινίσεις αεροδρομίων και επεκτάσεις
λιμανιών κτλ, αλλά και στον τομέα του τουρισμού αναμένονται σημαντικές επενδύσεις σε
νέα ξενοδοχεία και ανακαινίσεις υφιστάμενων μονάδων.
Τους πρώτους μήνες του 2018, τόσο ο όγκος του πωληθέντος τονάζ , όσο και ο τζίρος,
κινούνται στα πλαίσια των στόχων που έχουν τεθεί, επιβεβαιώνοντας τις θετικές
εκτιμήσεις. Παράλληλα τα επίπεδα παραγγελιοληψίας αναμένεται να κινηθούν ανοδικά σε
όλη τη διάρκεια του 2018 καθώς η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή Α’
υλών που θα εξαλείψουν τις ελλείψεις στη γκάμα των παραγόμενων προϊόντων της και θα
καλύψουν την αναμενόμενη ζήτηση.
Οι τιμές κόστους των Α’ υλών κινούνται ανοδικά σε όλη τη διάρκεια του 2017,
καταγράφοντας μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με το 2016. Η τάση
αυτή επιταχύνθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Η αναταραχή στις διεθνείς αγορές του
χάλυβα, η οποία κορυφώθηκε με την επιβολή δασμών το φθινόπωρο του 2017 από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε εισαγωγές από αγορές τρίτων χωρών, επέδρασε στην αύξηση των
τιμών. Περαιτέρω επηρέασε τη διαθεσιμότητα των Α’ υλών με συνέπεια να σημειώνονται
καθυστερήσεις στις παραδόσεις Α’ υλών από προμηθευτές του εξωτερικού. Από τις αρχές
του 2018 εξομαλύνονται σταδιακά οι καθυστερήσεις στις παραλαβές των Α’ υλών και
σημειώνεται ανάκαμψη του όγκου παραγωγής και πωλήσεων.
Οι πρόσφατες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του χάλυβα, αναφορικά με την επιβολή
δασμών σε εισαγωγές στις ΗΠΑ από τρίτες χώρες είναι δυνατό να προκαλέσουν νέα
αναταραχή στις τιμές, η οποία αναμένεται να εξισορροπηθεί από τα μέτρα που ήδη
λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αποφευχθεί μία ταχεία αποκλιμάκωση των
τιμών λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς Α’ υλών. Με βάση την υφιστάμενη τάση των
τιμών αλλά και τα συμβόλαια για παραλαβές Α’ υλών έως και τα τέλη του Α’ εξαμήνου
δεν φαίνεται ότι ενισχύεται κάποια τάση υποχώρησης των τιμών από τα υψηλά επίπεδα
στα οποία διαπραγματεύονται διεθνώς. Παράλληλα οι εκτιμήσεις για τους ρυθμούς
ανάπτυξης σε μεγάλες αγορές όπως ΗΠΑ, Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να είναι
ανοδικές, σταθεροποιώντας τη ζήτηση και τις τιμές των Α’ υλών. Τυχόν αποκλιμάκωση
των τιμών ίσως σημειωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, απόρροια των επιπτώσεων
από την επίδραση που μπορεί να προκαλέσει η επιβολή δασμών. Η εταιρεία έχει
εξασφαλίσει συμβόλαια αγοράς από προμηθευτές του εξωτερικού που διασφαλίζουν τη
σταθερότητα των τιμών κόστους των Α’ υλών τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο του
2018. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές
εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές που είναι δυνατό να αντιμετωπίσουν τις τυχόν
αυξομειώσεις των τιμών των Α’ υλών και στο δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Δεδομένων των παραπάνω τάσεων, αναφορικά με τις προβλέψεις για τα επίπεδα ζήτησης
στην εσωτερική αγορά, αλλά και τα σημερινά επίπεδα τιμών του χάλυβα στις διεθνείς
αγορές, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων
βελτίωσης του όγκου παραγωγής αλλά και των πωλήσεων.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν
υφίσταται γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας κατά την τρέχουσα
χρήση.
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3.11 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά
Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της Εταιρείας και το Ν.2190/1920, ανώτατο
όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία διορίζει επίσης
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, και σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού
της Εταιρείας και το Ν.2190/1920, όργανο Διοίκησής της είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της
Εταιρείας καθώς και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Η διεύθυνση των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας είναι
η έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, 56ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας,
τ.κ. 320 11.

3.11.1

Διοικητικό

Συμβούλιο,

ανώτερα

Διοικητικά

και

Διευθυντικά

Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία διοικείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που μέλος είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται
να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη μέλη, σύμφωνα με το
Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο αριθμός
των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος
του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αν προκύψει
κλάσμα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό. Δύο τουλάχιστον από τα μη
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, δεν έχουν καμία
σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα, κατά την έννοια
του άρθρου 4 του ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας, για πενταετή θητεία. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η
αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ουδέποτε όμως
δύναται να υπερβεί τα 6 έτη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται
ή αντιπροσωπεύεται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του , ουδέποτε όμως ο
αριθμός των παρόντων μελών του μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Απόντα μέλη
δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται
ότι κάθε μέλος δικαιούται να εκπροσωπεί ένα μόνον απόν μέλος.
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Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.
Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της την 31.07.2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν ως
εξής:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Ιδιότητα

1.

Άρις Τζιρακιάν

Εκτελεστικό Μέλος

2.

Μάιντα Τζιρακιάν
Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι

Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος

3.

6.

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν
Ειρήνη Κεβορκιάν
Νικόλαος Κοντόπουλος

7.

Αθανασία Στεφανίδου

4.
5.

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος
Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ανεξάρτητο Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ανεξάρτητο Μέλος

Μέλος

Εκτελεστικό Μέλος

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία ελεγμένα από ορκωτό λογιστή - ελεγκτή
Κατόπιν των ανωτέρω, το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) μέλη
από τα οποία τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Η θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 31/07/2022. Η επαγγελματική
διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο
Τανάγρας Νομού Βοιωτίας, 56ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 320 11.
Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη
διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της
Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια
του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Οι αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Κ.Ν.
2190/1920.
Παρακάτω παρατίθενται σύντομα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Επιτροπής Ελέγχου.
Άρις Τζιρακιάν
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Έχει κάνει σπουδές Μηχανολογίας και εργάζεται στην Εταιρεία από το 1987.
Μάιντα Τζιρακιάν
Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Εργάζεται στην Εταιρεία από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της και έχει διατελέσει επί
σειρών ετών διευθύντρια του γραφείου Νέας Ιωνίας, το οποίο ήταν επιφορτισμένο με τη
διενέργεια όλων των τραπεζικών συναλλαγών και την εξυπηρέτηση των μετόχων.
Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
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Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός και κάτοχος μεταπτυχιακού στα
χρηματοοικονομικά και την διαχείριση κινδύνου. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2007.
Λιμπαρίτ Κεβορκιάν
Μη εκτελεστικό μέλος
Είναι απόφοιτος (BA) του τμήματος οργάνωσης και διοίκησης του Αμερικανικού Κολλεγίου
Deree College. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) του Middlesex University
Business School σε Marketing Management. Έχει ηγηθεί της Διεύθυνσης Marketing της
Europa Profil Αλουμίνιο για περισσότερο από μια δεκαετία, έχοντας συμβάλει και
βραβευτεί για τη δημιουργία μιας από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρίσιμες μάρκες της
αγοράς των δομικών υλικών. Σήμερα κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην
Europa Profil Αλουμίνιο Α.Β.Ε.
Ειρήνη Κεβορκιάν
Μη εκτελεστικό μέλος
Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Deree College με πτυχίο στην διοίκηση
επιχειρήσεων (Management and Organizational Behavior). Συνέχισε τις σπουδές της στο
Ηνωμένο Βασίλειο όπου το 1999 αποφοίτησε με MBA από το University of Hull. Από τον
Σεπτέμβριο του 1999 εργάζεται στον Όμιλο Τζιρακιάν ως Διευθύντρια Προμηθειών.
Αθανασία Στεφανίδου
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Δικηγόρος Αθηνών Παρ' Εφέταις. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου του Leiden της Ολλανδίας στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
(L.L.M. in European Law) και Διπλώματος Σπουδών στο Φορολογικό Δίκαιο (Μακροχρόνιο
Σεμινάριο Φορολογικού Δικαίου – Dip Tax) της ακαδημίας της εταιρείας
PricewaterhouseCoopers (PwC).
Νικόλαος Κοντόπουλος
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Είναι απόφοιτος του Boston University με πτυχία (BSc) στα οικονομικά και την
πληροφορική. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Masters) στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων από το Northeastern University της Βοστώνης. Έχει εργαστεί στον
ξενοδοχειακό κλάδο και στο χώρο της πληροφορικής.
Αγγελική Παρασκευοπούλου
Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής εν αναστολή. Είναι απόφοιτος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πτυχία (BSc) στις οικονομικές επιστήμες και
στη δημόσια διοίκηση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην εφαρμοσμένη
οικονομική και χρηματοοικονομική από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών καθώς και επαγγελματικού τίτλου στην εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική από
το Ινστιτούτο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Έχει εργαστεί σε ελεγκτικές
εταιρείες ως ορκωτός λογιστής – ελεγκτής.

3.11.2

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί εκάστοτε με απόφασή του να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή
άλλο μέλος αυτού ή υπάλληλους της εταιρείας ή και τρίτους προς εκπροσώπηση και
παράσταση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων γενικά και κάθε άλλης Αρχής ή
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Νομικών Προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί με απόφαση του να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα
πρόσωπα την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένο μόνο είδος πράξης.
Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει κάθε φορά την
άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων του εν όλω ή εν μέρει ή για ορισμένες ειδικές
πράξεις, πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα εκ των μελών
αυτού ή και σε ένα και περισσότερα τρίτα πρόσωπα ενεργούντα από κοινού ή χωριστά
κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα με την εν λόγω απόφασή του.
Κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της
30.06.2016, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του κάτωθι της
εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, την
Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής
επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι.

3.11.3

Δηλώσεις μελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών

οργάνων καθώς και ανωτέρων διοικητικών στελεχών
Τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δήλωσαν τα εξής:



Εκτός από τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση
τους στην Εταιρεία δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες σημαντικές
για την Εταιρεία.
Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των μελών των διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρείας και Ανώτερων Διοικητικών
Στελεχών, πλην των κάτωθι:

Ο κ. Άρις Τζιρακιάν είναι αδελφός της κας Μάιντα Τζιρακιάν, πατέρας του κ. Λυμπαρέτ
Τζιρακιάν και θείος του κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν και της κας Ειρήνης Κεβορκιάν.
Η κα Μάιντα Τζιρακιάν είναι αδελφή του κ. Άρι Τζιρακιάν, μητέρα του κ. Λιμπαρίτ
Κεβορκιάν και της κας Ειρήνης Κεβορκιάν και θεία του κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
Ο κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν είναι υιός του κ. Άρι Τζιρακιάν,ανιψιός της κας Μάιντα Τζιρακιάν
και εξάδελφος του κ. Λυμπαρίτ Κεβορκιάν και της κας Ειρήνης Κεβορκιάν.
Ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν είναι υιός της κας Μάιντα Τζιρακιάν,ανιψιός του κ. Άρι
Τζιρακιάν, αδελφός της κας Ειρήνης Κεβορκιάν και εξάδελφος του κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν.
Η κα Ειρήνη Κεβορκιάν είναι κόρη της κας Μάιντα Τζιρακιάν, ανιψιά του κ. Άρι Τζιρακιάν,
αδελφή του κ. Λυμπαρίτ Κεβορκιάν και εξαδέλφη του κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν.


Δεν συμμετέχουν σε διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ούτε είναι εταίροι
σε άλλη Εταιρεία ή νομικό πρόσωπο κατά την σύνταξη του παρόντος ενημερωτικού
δελτίου ή σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, με τις εξής
εξαιρέσεις:
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Συμμετοχή μελών του Δ.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑΣ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. σε άλλες εταιρείες
• Ο κ. Άρις Τζιρακιάν συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:
Εταιρεία

Θέση

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ

Μέλος του Δ.Σ.

Συμμετοχή
σήμερα
Ναι

ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

ΜΕΝΟΙΤΙΟΣ ΙΚΕ

Διαχειριστής

Ναι

• Η κα. Μάιντα Τζιρακιάν συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:
Εταιρεία

Θέση

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Συμμετοχή
σήμερα
Ναι

ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΡΤΑΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΒΟΛΟΥ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΕΠΕ

Διαχειριστής

Ναι

• Ο κ. Λυμπαρέτ Τζιρακιάν συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:
Εταιρεία

Θέση

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ

Μέλος του Δ.Σ.

Συμμετοχή
σήμερα
Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Διευθύνων Σύμβουλος

Ναι

• Ο κ. Λιμπαρίτ Κεβορκιάν συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:
Εταιρεία

Θέση

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ

Διευθύνων Σύμβουλος

Συμμετοχή
σήμερα
Ναι

• Η κα. Ειρήνη Κεβορκιάν συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:
Εταιρεία

Θέση

ΑΛΜΕ ΑΒΕΕ

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Συμμετοχή
σήμερα
Ναι

PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ-ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ

Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ναι
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• Ο κ. Νικόλαος Κοντόπουλος συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:
Εταιρεία

Θέση

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.

Συμμετοχή
σήμερα
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Ναι

Έτη
Συμμετοχής

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Διευθυντής Εμπορικών Λειτουργιών

Ναι

SINGULARLOGIC A.E.

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Όχι

2007-2012

PCS A.E.

Μέλος Δ.Σ.

Όχι

2003-2008

SYSTEMSOFT A.E.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Όχι

2007-2012

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Όχι

2005-2013

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY (CYPRUS) LTD

Διευθυντής

Όχι

2007-2012

METASOFT A.E.

Μέλος Δ.Σ.

Όχι

2007-2012

DSMS A.E.

Μέλος Δ.Σ.

Όχι

2007-2012

SINGULARLOGIC BULGARIA

Διευθυντής

Όχι

2002-2011

SINGULARLOGIC ROMANIA

Διευθυντής

Όχι

2005-2013

SINGULARLOGIC CYPRUS

Διευθυντής

Όχι

2007-2012

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία , μη ελεγμένα από ορκωτό λογιστή


Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση εναντίον τους για την
τέλεση δόλιας πράξης κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη.



Δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών,
ενεργώντας υπό την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού
οργάνου ή εταίρου ή ιδρυτή ή γενικού διευθυντή.



Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και
κύρωσης
εκ
μέρους
των
καταστατικών
ή
ρυθμιστικών
αρχών
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες
μετέχουν), ούτε έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα
του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να
παρέμβουν στην διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη
διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών.



Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα/θέση τους δεν δημιουργούν στο
πρόσωπό τους οποιαδήποτε υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση με ιδιωτικά τους
συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.



Η τοποθέτηση στην θέση τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας με τους κυριότερους μετόχους της Εταιρίας ή συμφωνίας μεταξύ του
Εταιρίας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.

Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο
πρόσωπό τους οποιοσδήποτε περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης
χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.

3.11.4

Σύγκρουση Συμφερόντων

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων αυτής και των μελών των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της, τόσο στην ευρύτερη λειτουργία
της όσο και ειδικότερα για την εν θέματι εταιρική πράξη, ήτοι την πραγματοποιηθείσα
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αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεών της
ύψους €8.128.000.

3.11.5

Αμοιβές και οφέλη

Δεν υπάρχουν υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ανώτατων διευθυντικών στελεχών.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, από την Εταιρεία κατεβλήθησαν οι ακόλουθες αμοιβές,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής, καθώς και
οφέλη στα υφιστάμενα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, οι
οποίες αφορούν αμοιβές και παροχές προς τα φυσικά πρόσωπα αυτά είτε λόγω της
ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δυνάμει ειδικής συμβάσεως
(εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών) της Εταιρείας με αυτά:
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016
(ποσά σε €)
Ονοματεπώνυμο
Άρις Τζιρακιάν
Μάιντα Τζιρακιάν
Λυμπαρέτ Τζιρακιάν

Συνολικές
Μικτές
Αποδοχές

Ιδιότητα
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό
μέλος
Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Αμοιβές
Δ.Σ.

Πρόβλεψη
Αποζημίωσης

Όχημα

Κινητό
Τηλέφωνο

-

23.237

-

5.025

-

-

-

-

-

5.273

16.894

-

727

107.620

613

Λιμπαρίτ Κεβορκιάν

Μη εκτελεστικό μέλος

-

-

-

-

-

Ειρήνη Κεβορκιάν

Μη εκτελεστικό μέλος

-

-

-

-

-

Αθανασία Στεφανίδου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-

-

-

-

-

Νικόλαος Κοντόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-

-

-

-

-

5.025

1.339

Σύνολα

107.620

28.509

16.894

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, ελεγμένα από ορκωτό λογιστή
Σύμφωνα με τη δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και
οφέλη των μελών των εποπτικών, διοικητικών και διαχειριστικών οργάνων της Εταιρείας,
για τη χρήση 2016 πέραν αυτών που παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα.
Οι συνολικές μεικτές αποδοχές οι οποίες αναγράφονται στους ανωτέρω πίνακες
συμπεριλαμβάνουν τις εργοδοτικές εισφορές των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ. Οι αποδοχές
των αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν εργοδοτικές
εισφορές.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 δεν οφείλονταν
καθώς και δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη της επιτροπής ελέγχου στα πλαίσια
άσκησης των καθηκόντων τους.
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Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με
μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων και οι οποίες να προβλέπουν
την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.

3.11.6

Οφέλη που λαμβάνονται από τρίτα μέρη για παροχή υπηρεσιών

στην Εταιρεία
Η Εταιρεία δεν λαμβάνει υπηρεσίες άνευ χρηματικής αμοιβής από τρίτα μέρη που είναι
νομικά πρόσωπα.
Τέλος, δεν υπάρχει πάροχος υπηρεσιών της Εταιρείας ο οποίος για την παροχή υπηρεσιών
του προς την Εταιρεία να λαμβάνει οφέλη από τρίτα μέρη (πλην των συμφωνηθέντων που
λαμβάνει από την Εταιρεία).

3.11.7

Εταιρική Διακυβέρνηση – Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα

Η Εταιρεία υιοθετεί και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, του άρθρου 44
του Ν.4449/2017, τον Ν.3016/2002 και την υπ΄αριθμ. εγκύκλιο με πρωτόκολλο
1302/28.4.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου, και τον
Ν.4443/2016 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.
Κατωτέρω παρατίθεται η γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως παρατίθεται στις οικονομικές της καταστάσεις της
χρήσης 2016.
Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της
υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη
συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των
ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού
ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό
νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους
κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Ν.4449/2017, που επιβάλλει τη σύσταση
επιτροπών ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, και ο Νόμος 3884/2010, που
αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις
γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής τους
Συνέλευσης. Επιπλέον ο Νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη
την Οδηγία 2006/46/EC4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί ως υπενθύμιση της ανάγκης
θέσπισης του Κώδικα και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» του.
Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόμος περί
ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/1920) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησης
των ανωνύμων εταιρειών.
Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω
αναφερομένων νομοθετικών κειμένων (ιδίως Κ.Ν. 2190/1920, Ν.3016/2002 και
Ν.4449/17), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα.
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Ενόψει των ανωτέρω και επί σκοπώ πλήρους συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις επιταγές
του Ν.3873/2010, η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόσει τις γενικές αρχές
του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες, ο οποίος
εκπονήθηκε με την μέριμνα του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ,
και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της κάτωθι ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
http://www.helex.com/el/web/guest/esed.
Ο Κώδικας εκτός των «γενικών αρχών» που απευθύνονται σε όλες της εταιρείες
εισηγμένες και μη, περιλαμβάνει και «ειδικές πρακτικές» που αφορούν μόνο σε εισηγμένες
εταιρείες.
Η Εταιρεία σύμφωνα με τον συγκεκριμένο Kώδικα ανήκει στις εταιρίες «μικρότερου
μεγέθους» και υιοθετεί και συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του. Όσον αφορά τις
ειδικές πρακτικές του κώδικα, με εξαίρεση τις ειδικές πρακτικές που παρατίθενται στο
παράρτημα Ι του Κώδικα, για τις οποίες παρέλκει η υποχρέωση περί εξήγησης μη
συμμόρφωσής τους (εκτός της ειδικής πρακτικής B.I (1.4). «Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει
να είναι τουλάχιστον τριμελής» (με την οποία η Εταιρεία συμμορφώνεται), υφίστανται
ορισμένες αποκλίσεις συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μη εφαρμογής, για τις
οποίες ακολουθεί σύντομη ανάλυση και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.
Οι συγκεκριμένες αποκλίσεις είναι οι εξής:








Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, που
να προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Δ.Σ. και
να προετοιμάζει προτάσεις προς το Δ.Σ. όσον αφορά στις αμοιβές των
εκτελεστικών μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η
πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και
διαμορφωμένη.
Δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής
και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής.
Το Δ.Σ. δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα
μέλη του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει, ως μέρος του εσωτερικού κανονισμού
της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα
μέλη του Δ.Σ. και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη
διαμορφωθεί.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση η διάταξη του άρθρου 23 κ.ν.
2190/1920 προβλέπει ότι απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς
άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,
πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η
Εταιρεία συμμορφώνεται με την εν λόγω διάταξη.
Δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών
δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών ή
εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρίες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) πριν από το
διορισμό τους στο Δ.Σ.
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Η Εταιρεία δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τη διάταξη του άρθρου 23 κ.ν.
2190/1920, σύμφωνα με την οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας μπορεί να παρέχει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
την άδεια να συμμετέχουν σε εταιρείες οι οποίες επιδιώκουν σκοπούς, τους
οποίους επιδιώκει και η εταιρεία. Επομένως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας απαγορεύεται να συμμετέχουν σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά
ιδρύματα που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς, εκτός εάν η
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσει και παράσχει
σχετική άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της. Η Εταιρεία δεν γνωρίζει
αν υφίστανται μέλη του Δ.Σ. που να συμμετέχουν σε εταιρείες που επιδιώκουν
παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.
Η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως μη
εκτελεστικού μέλους σε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, θα
πρέπει να εγκρίνεται από το ΔΣ.
Στην παρούσα χρονική στιγμή η Εταιρεία δεν δύναται να εναρμονισθεί με την
ειδική πρακτική A.V (5.1) που προβλέπει μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ.
τέσσερα (4) χρόνια, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10
του καταστατικού της Εταιρείας. «Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία….» και η
συμμόρφωση απαιτεί τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου του καταστατικού.
Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. καθώς λόγω του
μεγέθους και της δομής της λειτουργίας της Εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή
δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή.
Δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για
την οργάνωση και λειτουργία του. Το Δ.Σ. στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους
δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, το οποίο
δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς όλα τα
μέλη του είναι κάτοικοι νομού Αττικής και είναι ευχερής η σύγκληση και
συνεδρίαση του Δ.Σ., όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της Εταιρείας ή ο νόμος,
χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος δράσης.
Το Δ.Σ. δεν υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό
γραμματέα κατά την άσκηση του έργου του, καθώς υπάρχει η τεχνολογική
υποδομή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και
επιπλέον η ύπαρξη ενός επιπλέον ανώτατου υπαλλήλου θα επέφερε δυσανάλογο
κόστος στην Εταιρεία. Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων
εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά και την διαρκή
επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι
προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του ΔΣ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και
αποδεδειγμένη εμπειρία στα ζητήματα της Εταιρείας και διαθέτουν αποδεδειγμένα
οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
Δεν υφίσταται πρόβλεψη για διενέργεια σε τακτική βάση συναντήσεων του
Προέδρου ή, εάν έχει διοριστεί, ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος με τα μη εκτελεστικά
μέλη, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών, για να συζητά την επίδοση και
τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά ζητήματα συζητούνται
παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για
τα νέα μέλη του Δ.Σ., αλλά και για τη διαρκή επαγγελματική επιμόρφωση των
υπολοίπων μελών δεδομένου ότι τα προς εκλογή μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας είναι
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πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικέςδιοικητικές ικανότητες.
Δεν υφίσταται πάγια πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές
του Δ.Σ. για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη
εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι
εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε
εταιρικές ανάγκες.

Τα μέλη του Δ.Σ. διακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3016/2002 σε
«εκτελεστικά» και σε «μη εκτελεστικά».
Εκτελεστικά μέλη του παρόντος ΔΣ της Εταιρείας είναι τα παρακάτω:
1.
2.

Ονοματεπώνυμο
Άρις Τζιρακιάν
Λυμπαρέτ
του Άρι

Τζιρακιάν

Θέση στο Δ.Σ.
Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος
Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύμβουλος

Ιδιότητα
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος

Μη εκτελεστικά μέλη του παρόντος ΔΣ της Εταιρείας είναι τα κατωτέρω:
1.
2.
3.

Ονοματεπώνυμο
Μάιντα Τζιρακιάν
Λιμπαρίτ Κεβορκιάν
Ειρήνη Κεβορκιάν

Θέση στο Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Ιδιότητα
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μη εκτελεστικά, και ταυτόχρονα ανεξάρτητα, μέλη του παρόντος Δ.Σ. της Εταιρείας είναι
τα παρακάτω:
Ονοματεπώνυμο
Νικόλαος Κοντόπουλος

Θέση στο Δ.Σ.
Μέλος

Ιδιότητα
1.
Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ανεξάρτητο Μέλος
2.
Αθανασία Στεφανίδου
Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Ανεξάρτητο Μέλος
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, ελεγμένα από ορκωτό λογιστή
Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων
Το τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στο κοινό
πληροφορίες μέσω του Χ.Α., προκειμένου να καταχωρηθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
του Χ.Α.
Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία δημοσιοποιούμενα αναμένεται
ότι θα επηρεάσουν την τιμή των μετοχών της Εταιρείας.
Γεγονότα τα οποία έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει το τμήμα εταιρικών ανακοινώσεων
είναι:
1. Αποφάσεις που αφορούν την ουσιώδη μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας
της Εταιρείας ή εταιρείας που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας.
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2. Αποφάσεις ή συμφωνίες για τη σύναψη ή λύση ουσιωδών συνεργασιών ή
επιχειρηματικών συμμαχιών, καθώς και για κάθε ουσιώδη διεθνή πρωτοβουλία.
3. Αποφάσεις για την υποβολή δημόσιας πρότασης αγοράς.
4. Αποφάσεις ή συμφωνίες για συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή
εξαγοράς, απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον
5% εταιρείας στην οποία συμμετέχει σε ποσοστό τουλάχιστον 10% η Εταιρεία ή τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.
5. Αποφάσεις για αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή ανωτάτων
διευθυντικών στελεχών.
6. Αποφάσεις για τη διανομή και την καταβολή μερισμάτων, για πράξεις έκδοσης νέων
μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραίτησης και μετατροπής, όπως προβλέπεται στον
Κανονισμό του Χ.Α., ως εκάστοτε ισχύει.
7. Αποφάσεις αλλαγής ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο
ενημερωτικό ή ετήσιο δελτίο συμπεριλαμβανομένων και των δεσμεύσεων που έχουν
αναληφθεί για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων.
8. Οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση, στην κεφαλαιακή
διάρθρωση της Εταιρείας, ιδίως στην δαπάνη της επιβάρυνσης και στην απόδοσή της.
9. Προκειμένου περί εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
οποιαδήποτε μεταβολή που επιδρά ουσιωδώς στη διάρθρωση ή στα ενοποιημένα
οικονομικά μεγέθη του ομίλου.
10. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Απόφαση νοείται κάθε απόφαση του αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου της Εταιρείας.
Στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και αυτές
που αφορούν στη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης σχετικά με τα πιο
πάνω θέματα.
Ως συμφωνία που θα πρέπει να γνωστοποιηθεί νοείται και η υπογραφή προσυμφώνου που
περιλαμβάνει σαφή περιγραφή των δεσμεύσεων των αντισυμβαλλόμενων.
Αναβολή της δημοσιοποίησης των προνομιακών πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υπ’ ευθύνη της Εταιρείας εφόσον η αναβολή αυτή δεν ενέχει
κίνδυνο παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού και εφόσον η Εταιρεία μπορεί να
διασφαλίσει ότι η εν λόγω πληροφορία θα παραμείνει εμπιστευτική για όσο διάστημα
διαρκεί η αναβολή της δημοσιοποίησης.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς, περιπτώσεις αναβολής
της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών συνιστούν:



Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη ή συναφή στοιχεία των οποίων η δημοσιοποίηση
ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά την έκβαση ή την ομαλή ροή τους.
Αποφάσεις που έλαβε ή συμβάσεις που συνήψε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας, οι οποίες για να τεθούν σε ισχύ, πρέπει να εγκριθούν από άλλο όργανο
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της Εταιρείας και η δημοσιοποίηση πριν από την έγκρισή τους θα μπορούσε να
υπονομεύσει την ορθή εκτίμηση αυτών των πληροφοριών από το κοινό.
Σύμφωνα με δήλωσή της, η Εταιρεία διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των
πληροφοριών αυτών:
 Λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση στις
πληροφορίες αυτές από πρόσωπα άλλα από εκείνα στα οποία οι εν λόγω
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων τους στην
Εταιρεία.
 Συνάπτοντας συμβάσεις εμπιστευτικότητας με πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση
σε προνομιακές πληροφορίες.
 Λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο που
έχει πρόσβαση σε αυτές τις προνομιακές πληροφορίες γνωρίζει τις εκ του νόμου
και των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων υποχρεώσεις του και είναι ενήμερο για
τις κυρώσεις σε περίπτωση κατάχρησης αυτών των πληροφοριών.
Το τμήμα Εταιρικών ανακοινώσεων σε περιπτώσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών που δεν
έχουν επιβεβαιωθεί και οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική μεταβολή των
τιμών των μετοχών, προβαίνει είτε σε επιβεβαίωσή τους είτε σε άμεση διάψευσή τους.
Εάν το τμήμα Εταιρικών ανακοινώσεων έχει βάσιμες υπόνοιες για την απώλεια του
εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών εκείνων που επηρεάζουν την τιμή των
μετοχών και για τη διαρροή τους σε τρίτους πριν από την τυχόν επίσημη γνωστοποίησή
τους, το τμήμα προβαίνει στην επίσημη γνωστοποίησή τους ή σε σχετική προειδοποίηση
του επενδυτικού κοινού.
Γραφείο Εξυπηρέτησης Μετόχων
Η Εταιρεία διαθέτει ειδικό Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, το
οποίο μεριμνά για την άμεση, υπεύθυνη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, καθώς και τη
διευκόλυνση των μετόχων να ασκούν τα δικαιώματά τους.
Το Δ.Σ. αποδίδει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των μετόχων
της Εταιρείας, διευκολύνοντας την ενημέρωσή τους για την εξέλιξη των εταιρικών
υποθέσεων και παροτρύνοντας τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις όπου έχουν
την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επαφή με τη Διοίκηση, να θέσουν ερωτήματα που τους
απασχολούν και να συνεισφέρουν στην τελική διαμόρφωση των στρατηγικών
κατευθύνσεων της εταιρείας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή/και ο Διευθύνων Σύμβουλος δύνανται να
πραγματοποιούν επιμέρους συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας που κατέχουν
σημαντικό μερίδιο του κεφαλαίου της με στόχο την πληρέστερη πληροφόρησή τους σε
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, συγκεντρώνουν τις διατυπούμενες απόψεις των
μετόχων, τις μεταφέρουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. και μεριμνούν ώστε οι αρχές και
διαδικασίες της εταιρικής διακυβέρνησης και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία για τους
μετόχους και επενδυτές να είναι έγκαιρα διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη με σύγχρονα
μέσα.
Από την 7/1/2016 τη θέση του υπεύθυνου εξυπηρέτησης μετόχων έχει αναλάβει ο κος
Αλέξανδρος Ζάβρας, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2262032280.
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Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της και είναι ανεξάρτητη
υπηρεσία της Εταιρείας. Ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική
έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει
σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης
και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την απόφαση με αριθμό
3/348/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κατά την άσκηση του ελέγχου η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ζητά και έχει την απόλυτη
και διαρκή συνεργασία της διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες
πληροφορίες και στοιχεία και λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων,
αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας με σκοπό την
απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση εκθέσεων που θα είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα
συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτές. Ο έλεγχος επεκτείνεται σε περιοχές που
παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον λόγω υψηλού βαθμού επικινδυνότητας, μεγάλου
όγκου δοσοληψιών, κινδύνων που οφείλονται σε παραλήψεις νομοθετικού περιεχομένου,
μη τήρησης εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, κινδύνων που ενδέχεται να
επιφέρουν αλλοίωση της πραγματικής εικόνας των οικονομικών καταστάσεων καθώς και
σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγματοποιηθέντων μεγεθών.
Ο έλεγχος δεν ασχολείται με την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών που
εφαρμόζονται και δεν αξιολογεί τις εκάστοτε εκτιμήσεις της διοίκησης, καθώς αυτά
αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας.
Επιπλέον των ανωτέρω σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός η
λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αφετέρου η
λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης των μετόχων και η υπηρεσία εταιρικών
ανακοινώσεων που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και των
αποφάσεων και εγκυκλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ενημέρωση της Διοίκησης με
τα αποτελέσματα του ελέγχου, γίνεται μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων με τις
ελεγχόμενες Διευθύνσεις ή τμήματα της Εταιρείας, και αφορούν τις επισημάνσεις του
ελέγχου δηλαδή ουσιώδη ευρήματα για τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να ενημερωθεί η
Διοίκηση και για τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να δοθεί άμεση λύση.
Από την 2/7/2012 τη θέση του προϊσταμένου στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει
αναλάβει ο κος Ευάγγελος Ζακυνθινός.
Επιτροπή Ελέγχου
Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του άρθρου 44 του
Ν. 4449/2017, σε αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, και την
εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. 1302/28-4-2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξέλεξε κατά την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 12η Οκτωβρίου 2017
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), με πενταετή θητεία, αποτελούμενη από τους
κάτωθι:
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Ιδιότητα
Μη Εκτελεστικό, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου
2.
Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου Μη Εκτελεστικό, Ανεξάρτητο Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου
3.
Αγγελική Παρασκευοπούλου του Μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, με
Παναγιώτη
αποδεδειγμένη
επαρκή
γνώση
στην
ελεγκτική και λογιστική
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό λογιστή
1.

Ονοματεπώνυμο
Ειρήνη Κεβορκιάν, του Παύλου

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία ενώ τουλάχιστον ένα
(1) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή
συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική. Πρόεδρος ανέλαβε
ο κος Νικόλαος Κοντόπουλος.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους, διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα
στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Ο κ. Κοντόπουλος Νικόλαος του Χρήστου τόσο
κατά την ημερομηνία εκλογής του όσο και κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού
δελτίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 4 του ν.3016/2002 ως ισχύει. Η κα Αγγελική Παρασκευοπούλου του
Παναγιώτη τόσο κατά την ημερομηνία εκλογής της όσο και κατά την ημερομηνία του
ενημερωτικού δελτίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθου 4 του Ν.3016/2002 ως ισχύει, ως μέλος της επιτροπής ελέγχου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017. Το βιογραφικό σημείωμα της
κας Παρασκευοπούλου βρίσκεται στην ενότητα 3.11.1.
Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση του
καθήκοντός του να διασφαλίζει: τη συμμόρφωση των οργάνων και των ενεργειών της
Εταιρείας προς τις επιταγές του νομικού – θεσμικού –κανονιστικού πλαισίου και τις Αρχές
Εταιρικής Διακυβέρνησης που διέπουν τη λειτουργία της, την πληρότητα και αξιοπιστία
των λογιστικών, πληροφοριακών και διοικητικών συστημάτων της Εταιρείας και των
παραγομένων από αυτά δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών
αναφορών, και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ελεγκτικών
μηχανισμών της Εταιρείας, ώστε, εκτός των ανωτέρω, να επισημαίνονται εγκαίρως οι
επιχειρηματικοί κίνδυνοι και να αντιμετωπίζονται με σύνεση και αποτελεσματικότητα.
Χωρίς να μεταβάλλονται ή να μειώνονται οι υποχρεώσεις των μελών των οργάνων
διοίκησης που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων, η επιτροπή
ελέγχου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις :
α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του
υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην
ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της
Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει
συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά
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περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση της Εταιρείας, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εταιρείας,
δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη
οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των
ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλόλητα της παροχής μη
ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών
εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που
θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν
εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο, που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο,
υποβάλλει προς την Επιτροπή Ελέγχου τη συμπληρωματική έκθεση του άρθρου 11 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης του
υποχρεωτικού ελέγχου.
Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο και οποτεδήποτε άλλοτε
κρίνει απαραίτητο. Συγκεκριμένα η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον με την
έκδοση των 6μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πριν από την
δημοσίευσή τους. Η επιτροπή ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσης 2016 συνεδρίασε
τέσσερις (4) φορές.
Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου αναφέρονται στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ανά εξάμηνο, μέσω
εκθέσεων ή έκτακτων αναφορών. Η επιτροπή ενημερώνει το Δ.Σ. για τα σημαντικά
θέματα που ανακύπτουν και υποβάλλει σε αυτό μία ετήσια επίσημη έκθεση, ενώ
παρίσταται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και απαντά σε ερωτήσεις που αφορούν το
έργο της επιτροπής. Αντίστοιχα η επιτροπή ελέγχου ενημερώνεται, ανά εξάμηνο από τον
εσωτερικό ελεγκτή.
Διαχείριση Κινδύνων
Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών
συστημάτων που εξασφαλίζουν την σωστή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Η
ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται σε μηνιαία βάση και καλύπτει όλες τις πτυχές της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3.12 Προσωπικό
Η εξέλιξη του προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος των χρήσεων 2015 και 2016 καθώς
και κατά την 30.06.2016 και 30.06.2017, παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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2016

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2015

30.06.2017

30.06.2016

Μισθωτοί

27

24

28

28

Ημερομίσθιοι
Υπάλληλοι
Σύνολο

24

21

19

27

51

45

47

55

Άτομα

Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30/6/2017 οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί/επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα
στοιχεία της χρήσης 2015 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2016.
Σημειώνεται ότι το σύνολο του διοικητικού προσωπικού απασχολείται στην έδρα της
Εταιρείας. Το προσωπικό της Εταιρείας είναι κατά κύριο λόγο ασφαλισμένο στο γενικό
ασφαλιστικό ταμείο του ΕΦΚΑ.
Οι εργαζόμενοι που αποτελούν μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
οργάνων της Εταιρείας, καθώς και οι διευθυντές της, δεν διαθέτουν συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) των εργαζομένων
και των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας, καθώς επίσης και καμία συμφωνία για
συμμετοχή των εργαζομένων και των διοικητικών στελεχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

3.13 Κύριοι Μέτοχοι
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα
με τα στοιχεία μετοχολογίου της 18/4/2018 της Εταιρείας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €76.200,00:

Μέτοχος
Αριθμός Μετοχών
Άρις Τζιρακιάν

Ποσοστό επί συνόλου

265.447

20,90%

224.733

17,70%

30.413

2,39%

Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές

123.985

9,76%

Ανούς & Άρις Τζιρακιάν (ΚΕΜ)

30.724

2,42%

225.273

17,74%

Κρικόρ Τζιρακιάν (ΚΕΜ)

1.496

0,12%

Europa Profil Αλουμίνιο

57.299

4,51%

Τροπαία (πρώην ΣΑΝΥΟ)

54.000

4,25%

256.630

20,21%

1.270.000

100,00%

Μάιντα Τζιρακιάν & Ειρήνη Κεβορκιάν (ΚΕΜ)
Μάιντα Τζιρακιάν & Λιμπαρίτ Κεβορκιάν (ΚΕΜ)

Κρικόρ Τζιρακιάν

Επενδυτικό Κοινό
Σύνολο
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Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό λογιστή
Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μέτοχοι κατέχουν και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις στις οποίες έχουν προβεί τα υπόχρεα
πρόσωπα στο πλαίσιο του νόμου 3556/2007, και οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από την
Εταιρεία στο ημερήσιο δελτίο τιμών του Χ.Α. (ΗΔΤ) τα δικαιώματα ψήφου σε αυτήν
αποτυπώνονται ως εξής:
Ο κ. Άρις Τζιρακιάν στις 20/4/2016 κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία
που ανέρχεται σε 23,32%. Ειδικότερα, ο κ. Άρις Τζιρακιάν κατέχει μέσω ατομικής
επενδυτικής μερίδας 265.447 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου
ήτοι ποσοστό 20,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και
30.724 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου μέσω κοινής
επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές ήτοι
ποσοστό 2,42% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η κα Μάιντα Τζιρακιάν στις 5/3/2018 κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία
που ανέρχεται σε 20,09%. Ειδικότερα, η κα Μάιντα Τζιρακιάν κατέχει μέσω κοινής
επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου 224.733
κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 17,695% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και 30.413 κοινές ανώνυμες
μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας, με
συνδικαιούχο τον κο Λιμπαρίτ Κεβορκιάν του Παύλου ήτοι ποσοστό 2,395% επί του
συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Ο κ. Κρικόρ Τζιρακιάν στις 20/4/2016 κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία
που ανέρχεται σε 17,86%. Ειδικότερα, ο κ. Κρικόρ Τζιρακιάν κατέχει μέσω ατομικής
επενδυτικής μερίδας 225.273 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου
ήτοι ποσοστό 17,74% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και
1.496 κοινές ανώνυμες μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου μέσω κοινής
επενδυτικής μερίδας, με συνδικαιούχο την κα Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ ήτοι ποσοστό
0,12% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές στις 6/5/2009 κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου
στην Εταιρεία που ανέρχεται σε 10,54%. Ειδικότερα, η κα Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές
κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 8,12% και μέσω κοινής επενδυτικής μερίδας με
συνδικαιούχο τον κο Άρι Τζιρακιάν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 2,42%.
Η εταιρεία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ (πρώην ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ) στις
12/11/2008 κατέχει ποσοστό 6,131% επί του μετοχικού κεφαλαίου και επί του συνόλου
των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους
της, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό. Προς διασφάλιση μάλιστα αυτού η Εταιρεία
φροντίζει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί
εισηγμένων εταιρειών και περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι κύριοι μέτοχοί της δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα
ψήφου, εξ αυτών που πηγάζουν από έκαστη κατεχόμενη κοινή ανώνυμη μετοχή.
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Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας η
εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά
στον έλεγχο της Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες
μετοχές.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, δεν υπάρχουν ενεχυριάσεις και εμπράγματα βάρη επί
των μετοχών που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% επί των μετοχών και
άνω κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Τέλος, δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.

3.14 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη, όπως αυτά
ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του
σχετικού Προτύπου (Δ.Λ.Π. 24), κατά την περίοδο μετά τη λήξη της τελευταίας
οικονομικής χρήσης για την οποία δημοσιεύθηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις
01.01-30.06.2017, εκτός αυτών που παρατίθενται ακολούθως, σύμφωνα με την Ενότητα
19 του Παραρτήματος XXV του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Επίσης, δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη
έχουν συναφθεί με όρους αγοράς.
Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεομένων με
αυτή μερών για την περίοδο 01.07.2017-31.03.2018 είχαν ως εξής:
Έσοδα & Έξοδα Εταιρείας
Έσοδα
Πωλήσεις αγαθών προς συνδεόμενες εταιρείες
Λοιπά Έσοδα από συνδεόμενες εταιρείες
Σύνολο εσόδων
Έξοδα
Αγορές αγαθών από συνδεόμενες εταιρείες
Αγορές παγίων από συνδεόμενες εταιρείες
Ενοίκια πληρωτέα
Λοιπά έξοδα από συνδεόμενες εταιρείες
Τόκοι πληρωτέοι δανείων από συνδεόμενες εταιρείες
Σύνολο εξόδων

01/07/2017-31/03/2018
621.709
7.815
629.524

498.542
16.500
900
66.497
29.518
611.957

Οι αμοιβές των διοικητικών στελεχών της Εταιρείας & Διευθυντικού προσωπικού
(συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών & των λοιπών παροχών & εξόδων)
για την περίοδο από την 01 Ιουλίου 2017-31 Μαρτίου 2018 έχουν ως εξής:
Αμοιβές Μελών Δ.Σ. & Διευθυντικού Προσωπικού
Μισθοί & Αμοιβές Μελών Δ.Σ.
Μισθοί Διευθυντικού Προσωπικού
Παροχές & έξοδα μελών Δ.Σ.
Παροχές & έξοδα Διευθυντικού Προσωπικού
ΣΥΝΟΛΟ

01/07/2017-31/03/2018
33.029
200.746
3.244
8.289
245.308
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Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Εταιρίας με συνδεόμενα
μέρη
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεόμενες εταιρείες
Απαιτήσεις από μερίσματα
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεόμενες εταιρείες
Δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεόμενες εταιρείες
Απαιτήσεις & Υποχρεώσεις Εταιρίας με διευθυντικά
στελέχη & μέλη της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της
Διοίκησης

01/07/2017-31/03/2018
981.597
0
639.439
243.881

01/07/2017-31/03/2018

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της
Διοίκησης

0
0

Πηγή: Μη ελεγμένα στοιχεία από τη Διοίκηση για την περίοδο 01/07/2017-31/03/2018
Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις προς τις συνδεόμενες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Τα
ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίησή τους
γίνεται είτε με μετρητά είτε με επιταγές. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις
παραπάνω απαιτήσεις. Για τις χρήσεις 2016 και 2017 η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει
πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από
συνδεόμενες εταιρείες.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι μετά την 31.03.2018 και έως την ημερομηνία του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχουν σημαντικές συναλλαγές με τα συνδεόμενα
προς αυτήν μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24.

3.15 Μερισματική Πολιτική
Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος που αναγράφεται στο Μητρώο Κινητών Αξιών κατά την
ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στον μέτοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την
ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται κάθε φορά
από τη Γενική Συνέλευση ή κατ' εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο,
πάντως όμως μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική
Συνέλευση και εντός δυο μηνών. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία
αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Σε ό,τι αφορά τη
διαδικασία κατάθεσης των μετόχων, προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές
Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος, θα
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας και Εκκαθάρισης του
Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε., όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης
των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας.
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Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να
διανέμουν σε μετρητά, κάθε έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και ορισμένων κερδών
από την εκποίηση μετοχών που περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν.
148/1967. Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με
πλειοψηφία τουλάχιστον 65% αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το μη
διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία της ανώνυμης Εταιρείας σε ειδικό
λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η
ανώνυμη Εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του να το
κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους.
(παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται,
εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Ελληνική εταιρική νομοθεσία επίσης απαιτεί να
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως
εξής:
1. Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρείας,
όπως εμφανίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή είναι
μικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη διανεμομένων αποθεματικών.
2. Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των
εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεματικά συν το
υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Επίσης, μπορεί να καταβληθεί προσωρινό μέρισμα εφόσον δημοσιευτούν ενδιάμεσες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τουλάχιστον 20 ημερών πριν τη διανομή του
προσωρινού μερίσματος και υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσό που
καταβάλλεται ως προσωρινό μέρισμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των καθαρών
κερδών που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Η Εταιρεία την εξεταζόμενη διετία 2015 - 2016, δεν διένειμε μέρισμα λόγω της μη
επίτευξης κερδών και συσσωρευμένων ζημιών παρελθόντων ετών. Η Εταιρεία δε δύναται
να διασφαλίσει τη διανομή κερδών σε κάθε οικονομική χρήση. Επιπλέον, η μερισματική
πολιτική της Εταιρείας εξαρτάται από την στρατηγική της, τη χρηματοοικονομική της θέση
και άλλους παράγοντες, όπως θεσμικοί, ανάγκες για ρευστότητα, φορολογικοί και άλλοι
λόγοι όπως περιγράφονται ανωτέρω (βλ κεφ. 2 «Παράγοντες Κινδύνου».)

3.16 Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της
ημερομηνίας του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν εμπλέκεται σε
διοικητική, δικαστική, ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας
διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρείας και έχει περιέλθει
σε γνώση της), η οποία θα μπορούσε να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις
στη χρηματοοικονομική θέση ή στην κερδοφορία της. Επιπροσθέτως η Εταιρεία
εμπλέκεται με την ιδιότητα του ενάγοντος σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια
της κανονικής λειτουργίας της. Η διευθέτηση των εν λόγω υποθέσεων δεν αναμένεται να
έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή στην κερδοφορία της.
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3.17 Σημαντικές αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της
Εταιρείας
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι από την ημερομηνία σύνταξης της ενδιάμεσης
συνοπτικής οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01 - 30.06.2017 έως σήμερα, δεν
υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση της Εταιρείας.

3.18 Πρόσθετες Πληροφορίες
3.18.1

Μετοχικό Κεφάλαιο

Προ της εν θέματι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (€381.000,00) και
διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.270.000) κοινές ανώνυμες
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ
ολοκλήρου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, όπως αποφασίστηκε με την από 31.07.2017
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε στο ποσό των
€457.200 με την έκδοση 254.000 νέων, κοινών, ανώνυμων μετά ψήφου μετοχών της
Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή. Η καταβολή του ποσού της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 20.11.2017 και καταχωρίσθηκε στο Γενικό
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1265178/30.11.2017
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίστανται περιπτώσεις
μετατρέψιμων κινητών αξιών, ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους
επιλογής (warrants), δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με το εγκεκριμένο
αλλά όχι εγγεγραμμένο κεφάλαιο, ή δέσμευση αύξησης του κεφαλαίου, ούτε δικαίωμα
προαίρεσης για το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους της Εταιρείας ή συμφωνία υπό όρους ή
άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο
δικαιώματος προαίρεσης από μέλη της διοίκησης, εργαζομένους ή άλλα πρόσωπα.

3.18.2

Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου

Προ της εν θέματι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σημαντική μεταβολή
στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σημειώθηκε με την από 05.12.2012 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού της
κεφαλαίου κατά €5.334.000, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας
από €4,50 σε €0,30 ανά μετοχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 4 του Κ.Ν.2190/1920.
Σε συνέχεια της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο σε
€381.000 διαιρούμενο σε 1.270.000 κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής
αξίας €0,30 η κάθε μία.
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω εταιρικών πράξεων από το 2002
έως την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου συνοψίζεται στον
παρακάτω πίνακα:
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Ημερομηνία

Περιγραφή Εταιρικής Πράξης

Ποσό Αύξησης
(Μείωσης)
Κεφαλαίου (€)

Κεφάλαιο από 28.06.2002
05.12.2012
05.12.2012
31.07.2017

Μείωση Αριθμού Μετοχών
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
& Αύξηση Αριθμού Μετοχών

Έκδοση
(Μείωση)
Αριθμού
Μετοχών
(τμχ)

Σύνολο
Μετοχών
(τμχ)

Συνολικό
Μετοχικό
Κεφάλαιο,
κατόπιν
Εταιρικής
Πράξης

12.700.000

5.715.000 €

(11.430.000) 1.270.000
(5.334.000 €)
1.270.000

5.715.000 €
381.000 €

76.200 €

254.000 1.524.000

457.200 €

Πηγή: Στοιχεία της Εταιρείας μη ελεγμένα από ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή

3.18.3

Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E»,
ιδρύθηκε το 1967 (Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 310 Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) και είναι εγγεγραμμένη στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 9615/06/Β/86/41 και στο ΓΕΜΗ με Αριθμό
Μητρώου 121923260000. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τανάγρας Νομού Βοιωτίας,
στο 56ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η
Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, εργοστάσια σε διάφορες
πόλεις της Ελλάδας, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και πρατήρια, με αντικείμενο
και έκταση δικαιοδοσίας που θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι: 1. Η οργάνωση και λειτουργία πλήρους
βιομηχανικής μονάδος παραγωγής σωλήνων παντός τύπου. 2. Η εγκατάσταση στα
Οινόφυτα συγχρονισμένου εργοστασίου παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης
σωλήνων εξ οιανδήποτε μορφής πρώτης ύλης. 3. Η επιχείρηση και ανάληψη
πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση οιασδήποτε παραγωγικής εφευρέσεως κατασκευής
ιδίως μορφών σωλήνων. 4. Η συμμετοχή ή ίδρυση νέων εταιρειών που έχουν ως σκοπό
την κατασκευή, την αγορά, την πώληση και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση
ακινήτων. 5. Η εισαγωγή και η εμπορία παντός τύπου μετάλλων, καθώς και η
αντιπροσώπευση σχετικών οίκων του εξωτερικού. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του
Καταστατικού της, η διάρκειά της λήγει την εικοστή έβδομη (27η) Απριλίου του έτους δύο
χιλιάδες πενήντα επτά (2057).
Οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 κατισχύουν των διατάξεων του Καταστατικού της
Εταιρείας, εφόσον είναι αντίθετες προς αυτές.
Στα άρθρα 10 έως και 17 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, ρυθμίζονται
τα σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε πλήρη συμμόρφωση με τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και ιδίως ρυθμίζεται ο αριθμός των μελών του, η εκλογή
Προέδρου, δυνατότητα εκλογής αναπληρωματικών μελών, σύγκληση και απαρτία, τήρηση
πρακτικών στις συνεδριάσεις, οι αρμοδιότητες και η εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα,
καθώς και η ευθύνη των μελών και οι απαγορεύσεις του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.
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Στα άρθρα 18 έως και 25 του κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας, ρυθμίζονται
τα σχετικά με την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σε πλήρη συμμόρφωση με
τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, και ιδίως ρυθμίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης
αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων, σύγκλησή της, η πρόσκληση για συμμετοχή σε
Γενική Συνέλευση και τα περιεχόμενα αυτής που απαιτούνται εκ του Νόμου, συμμετοχή
των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, απαρτία, συνεδρίαση και καταχώριση στα πρακτικά
και υπογραφή αυτών, ορισμός ποσοστών πλειοψηφίας για λήψη απόφασης Στο άρθρο 28
αναφέρονται και τα δικαιώματα μειοψηφίας, ως καθορίζονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μετοχές είναι κοινές ανώνυμες με δικαίωμα
ψήφου και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που να έχει δικαιώματα, προνόμια και
περιορισμούς σε σχέση με αυτές.
Δεν υφίστανται όροι σε σχέση με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβολή των
δικαιωμάτων μετόχων, οι οποίοι να είναι αυστηρότεροι από ό,τι απαιτεί η σχετική
ισχύουσα νομοθεσία.
Σχετικά με τη σύγκληση των ετήσιων γενικών συνελεύσεων και των έκτακτων γενικών
συνελεύσεων και περιγραφή των όρων συμμετοχής σε αυτές, το ισχύον κωδικοποιημένο
Καταστατικό της Εταιρείας αναφέρει τα ακόλουθα:
«ΑΡΘΡΟ 19
1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη νομίμως πάντοτε υπό του Διοικητικού
Συμβουλίου, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικώς και υποχρεωτικώς ή στην
περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας
άπαξ καθ' εκάστη εταιρική χρήση και εντός έξη (6) το πολύ μηνών από της λήξης της
χρήσης αυτής, εκτάκτως δε οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη
σύγκληση επίσης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν δι' αιτήσεως των
προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου οι ελεγκτές της εταιρείας. Η Συνέλευση
αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών
από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού έχει δε ως αντικείμενο
ημερησίας διατάξεως αυτό που περιέχεται στην αίτηση 2.-Επίσης εκτάκτως συγκαλείται
υπό του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση όταν ζητηθεί αυτό υπό μετόχων
εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του Δήμου όπου ευρίσκεται η
έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εφόσον οι μετοχές είναι εισηγμένες.
ΑΡΘΡΟ 20
Πρόσκληση Γ.Σ.
1.-Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης συντασσόμενη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου
και περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την
ημέρα και την ώρα συνεδριάσεως, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν
σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για
τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να μετάσχουν στη Συνέλευση
και να ασκήσουν τα δικαιώματά του αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου δημοσιεύεται: α)
προ δέκα (10) πλήρων ημερών δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του από
16.01.1930 Διατάγματος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών " και προ είκοσι (20)
τουλάχιστον ημερών, β) δια μίας των στην Αθήνα εκδιδομένων και ευρύτερων κατά την
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών, σε όλη τη χώρα ημερησίων πολιτικών
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εφημερίδων που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως
ισχύει, γ) δια μίας των στη περιφέρεια της έδρας της εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή
εβδομαδιαίων εφημερίδων ως το εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920
και δ) δια μίας ημερησίας εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων
οικονομολογικών τοιούτων που πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως γ΄ της παρ. 2
του αρ. 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , της ημερομηνίας της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής
υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως
της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2.-Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται
κατά το ήμισυ. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται
ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για
την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
3.- Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την
οποία σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο
του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και τη λήψη
αποφάσεων.
4.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γ.Σ. των μετόχων υποβάλλεται
στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική
έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτήν και ένα αντίτυπο των εφημερίδων, στις
οποίες έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση.
5.- Οι εργασίες της Γ.Σ. δύνανται να διεξαχθούν και μέσω τηλεδιάσκεψης, ως ο νόμος
ορίζει (αρ. 28 Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει). Επιτρέπεται η δια πληρεξουσίου
αντιπροσώπευση. Επίσης επιτρέπεται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων η εξ
αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γ.Σ. των μετόχων με την εκ των
προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Γ.Σ. και
των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να
διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι
μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας
και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία
δυο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 21
Συμμετοχή στη Γ.Σ.
1.- Για να μετάσχει μέτοχος στη Γ.Σ. και να έχει δικαίωμα ψήφου σε αυτήν πρέπει να
καταθέσει σύμφωνα με το αρ. 28 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σχετική βεβαίωση, που
έχει εκδοθεί από την εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετόχων για την εγγραφή
του ως μετόχου στο αρχείο της εταιρείας αυτής, σύμφωνα με το αρ. 51 Ν. 2396/1996 ή
βεβαίωση η οποία αντιστοιχεί σε βεβαίωση της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Συμμετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που έχει ορισθεί για τη
συνεδρίαση της Συνελεύσεως, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
2.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς την άνω διάταξη μετέχουν στις εργασίες της
Γ.Σ. μόνο μετά από παροχή αδείας εκ μέρους αυτής.
3.- Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γ.Σ. των μετόχων. Ο αριθμός
των ψήφων αντιστοιχεί στον αριθμό των μετόχων.
4.- Δέκα ημέρες πριν από τη Γ.Σ. κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να λάβει αντίγραφα ετησίων
οικονομικών καταστάσεων καθώς και σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
5.- Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό
απαρτίας και αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στην γενική συνέλευση και
ψήφου.»
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Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία διάταξη της
ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού του Εκδότη, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να καθυστερήσει, να αναβάλει
ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο του Εκδότη.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία διάταξη της ιδρυτικής πράξης,
του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του
Εκδότη, η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε συμμετοχή πρέπει
να γνωστοποιείται. Αναφορικά με την γνωστοποίηση των μεταβολών στις συμμετοχές των
μετόχων, η Εταιρεία εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία διάταξη της ιδρυτικής πράξης,
του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού κανονισμού του
Εκδότη, η οποία περιγράφει αυστηρότερους όρους, από ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα
νομοθεσία, οι οποίοι διέπουν τις μεταβολές στο επίπεδο του κεφαλαίου.

3.19 Έγγραφα μέσω παραπομπής
Τα ακόλουθα έγγραφα ενσωματώνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο με τη μέθοδο της
παραπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει:
• Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και
δημοσιευμένες ελεγμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31.12.2015, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Α., μαζί με την αντίστοιχη
Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρείας (http://www.tzirakian.com/index.php/gr/investors/2012-11-1310-44-13/2012-11-13-10-45-52/2015)
• Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και
δημοσιευμένες ελεγμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31.12.2016, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει Δ.Π.Χ.Α., μαζί με την αντίστοιχη
Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Εταιρείας (http://www.tzirakian.com/index.php/gr/investors/2012-11-1310-44-13/2012-11-13-10-45-52/2016).
• Η από 27.09.2017 εγκεκριμένη από το Δ.Σ. της Εταιρείας δημοσιευμένη ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την περίοδο 01.01-30.06.2017, η οποία
συντάχθηκε βάσει του Δ.Λ.Π. 34 από την Εταιρεία, οι σημειώσεις που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής και η αντίστοιχη έκθεση επισκόπησης από ορκωτό ελεγκτή
λογιστή,
είναι
διαθέσιμες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
της
Εταιρείας
(http://www.tzirakian.com/index.php/gr/investors/2012-11-13-10-44-13/2012-11-13-1045-01/2017).
Επισημαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, πλην των
πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στις παραπάνω αναφερόμενες διευθύνσεις, δεν
αποτελούν μέρος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

3.20 Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες από την δημοσίευσή
του, δύναται να διενεργηθεί έλεγχος για τα ακόλουθα έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών των
εγγράφων), τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της
Εταιρείας, διεύθυνση 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, τηλ
22260-32280:
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1. Την ιδρυτική πράξη, το καταστατικό της Εταιρείας και τα πρακτικά της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της 31.07.2017 που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου.
2. Την από 7.7.2017 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών του ανεξάρτητου ορκωτού
ελεγκτή - λογιστή σχετικά με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους κύριους πιστωτές
μετόχους της.
3. Την από 20.4.2018 Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών του ανεξάρτητου ορκωτού
ελεγκτή - λογιστή για την πιστοποίηση είσπραξης από την Εταιρεία ποσού €8.128.000,00
από τους κύριους πιστωτές μετόχους της έως και την 31.12.2016.

4
4.1

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Δήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι το
κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητες της Εταιρείας κατά το
επόμενο δωδεκάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος εγγράφου. Την
30.6.2017 οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερβαίνουν τις
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά €2.125 χιλ., με συνέπεια τη διαμόρφωση ισόποσου
ελλείμματος στο κεφάλαιο κίνησης. Με την ολοκλήρωση της εν θέματι αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου θα επιτευχθεί επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης, δεδομένου ότι μέσω αυτής θα
ταξινομηθούν ως ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις ύψους €8.128 χιλ., οι οποίες στις
οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2017 παρουσιάζονται ως βραχυπρόθεσμες. Κατά την
30.11.2017, ημερομηνία πιστοποίησης της καταβολής της εν θέματι κεφαλαιοποίησης των
υποχρεώσεων, το κεφάλαιο κίνησης παρουσιάζεται θετικό σε ύψος €5.686 χιλ. αφού, με
την ταξινόμηση των κονδυλίων που προορίζονται για την εν θέματι αύξηση, το συνολικό
ύψος ρευστότητας ενεργητικού ανέρχεται σε €11.051 χιλ. ενώ το βραχυπρόθεσμο
χρηματοοικονομικό χρέος παρουσιάζεται σε €5.365 χιλ. Κατά συνέπεια, με την
ολοκλήρωση της εν θέματι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται επάρκεια
στην κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαια κίνησης για τους επόμενους 12
μήνες.

4.2

Κεφαλαιακή Διάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία,
παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος της
Εταιρείας σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας δημοσιευμένης Ενδιάμεσης Συνοπτικής
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης την 30.06.2017 και κατά την 30.11.2017 ημερομηνία
πιστοποίησης της καταβολής της εν θέματι αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου:
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ποσά σε '000
Α Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις/εξασφαλίσεις
Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις/εξασφαλίσεις

30/6/2017

30/11/2017

14.477
3.081
11.396

5.364
2.892
2.472

Β Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις/εξασφαλίσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις/εξασφαλίσεις

14.511
8.205
6.306

12.527
8.205
4.322

Γ

Σύνολο υποχρεώσεων (Α+Β)

28.988

17.891

Δ

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποτελέσματα εις νέο
Λοιπά αποθεματικά
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

(626)
381
13.565
(33.492)
18.920
0

7.502
381
13.565
(33.492)
18.920
8.128

28.362

25.393

Ε Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (Γ + Δ)

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από την Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της
περιόδου 01.01-30.06.2017, επεξεργασμένα από την Εταιρεία επισκοπημένα από ορκωτό
ελεγκτή λογιστή, καθώς και μη ελεγμένα στοιχεία της Εταιρείας της περιόδου 01.07.201730.11.2017.
Α) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις αξίας €2.892 χιλ. της 30.11.2017
αφορούν τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις
κατά την 30.11.2017 ανέρχονται σε €2.472 χιλ. και περιλαμβάνουν τα κονδύλια: πιστωτές
εμπορίου & επιταγές πληρωτέες €1.738 χιλ., πληρωτέοι φόροι και ασφαλιστικοί
οργανισμοί €220 χιλ. & λοιποί πιστωτές €514 χιλ. Την 30.06.2017 το ποσό των
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων (με εγγυήσεις/εξασφαλίσεις) ανέρχονταν σε
€3.081 χιλ. ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις σε €11.396 χιλ. και
αναλύονταν επιμέρους στα κονδύλια: πιστωτές εμπορίου & επιταγές πληρωτέες €2.592
χιλ., πληρωτέοι φόροι και ασφαλιστικοί οργανισμοί €302 χιλ. & λοιποί πιστωτές €374 χιλ
και στο κονδύλι €8.128 χιλ. προοριζόμενο για την εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Β) Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με εγγυήσεις την 30.11.2017 αφορούν τραπεζικές
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αξίας €8.205 χιλ., ενώ οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
χωρίς εγγυήσεις ανέρχονται την 30.11.2017 στο σύνολό τους σε €4.322 χιλ. και
περιλαμβάνουν κονδύλια αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων €3.848 χιλ.,
συνολικές προβλέψεις αξίας €223 χιλ. καθώς και δοθείσες εγγυήσεις και μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες €251 χιλ. Κατά την 30.06.2017 το ποσό των
μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων (με εγγυήσεις) ήταν €8.205 χιλ. ενώ στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις όπου
τα ποσά αφορούν στους
λογαριασμούς δοθείσες εγγυήσεις και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
αξίας €2.235 χιλ. το οποίο περιορίστηκε σε €251 χιλ. επηρεασμένο από την μεταβίβαση
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των 30.519 κοινών ανώνυμων μετοχών της εταιρείας «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ»
αξίας €1.984 χιλ.
Γ) Στα ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το κονδύλι ποσού € 8.128
χιλ. την 30.11.2017 μετά και την εν θέματι αύξηση, καταχωρείται σε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 76,2 χιλ. ενώ ποσό € 8.051,8 χιλ. καταχωρείται στο
λογαριασμό Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, τα συνολικά ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις της Εταιρείας
ανέρχονταν την 30.11.2017 σε €25,4 εκ, από τα οποία ποσό ύψους €8,2 εκ. αφορά σε
μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις και ποσό ύψους €2,9 εκ αφορά σε
βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις.
Η Εταιρεία τηρεί όλους τους οικονομικούς όρους των δανειακών συμβάσεων, όπως αυτοί
έχουν συμφωνηθεί με τις Τράπεζες και ισχύουν σήμερα.
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
της Εταιρείας την 30.06.2017 και την 30.11.2017:
ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ / (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ποσά σε '000
30/6/2017 30/11/2017
(233)
(310)
Α Ρευστότητα
(1)
(1)
Ταμειακά διαθέσιμα
(232)
(309)
Ταμειακά ισοδύναμα
0
0
Εμπορεύσιμα χρεώγραφα
Β
Γ

Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις*
Σύνολο Ρευστότητας

Δ

Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος
Βραχυπρόθεσμα Τραπεζικά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο Μέρος Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις**

Ε Καθαρό Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος / (Διαθέσιμα) [Γ+Δ]
ΣΤ Μακροπρόθεσμο Χρέος
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Ομολογιακά Δάνεια
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Υποχρεώσεις
Ζ Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος / (Διαθέσιμα) [Ε+ΣΤ]

(12.119)
(12.352)

(10.741)
(11.051)

14.477
3.081

5.365
2.893

11.396

2.472

2.125

(5.686)

14.511
10.433
0
4.078

12.527
8.449
0
4.078

16.636

6.841

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από την Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της
περιόδου 01.01-30.06.2017, επεξεργασμένα από την Εταιρεία επισκοπημένα από ορκωτό
ελεγκτή λογιστή, καθώς και μη ελεγμένα στοιχεία της Εταιρείας της περιόδου 01.07.201730.11.2017.
Σημ.* Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις: Κατά την 30.11.2017 στην αξία
€10.741 χιλ. περιλαμβάνονται αποθέματα ύψους €2.230 χιλ., χρεώστες και άλλοι
λογαριασμοί ύψους €8.492 χιλ., χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω
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αποτελεσμάτων ύψους € 19 χιλ.. Την 30.06.2017 το ύψος των €12.119 χιλ. περιλαμβάνει
τα αποθέματα τα οποία ανέρχονταν σε €2.982 χιλ., τους χρεώστες και άλλοι λογαριασμοί
σε ύψος €9.118 χιλ. καθώς και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω
αποτελεσμάτων σε €19 χιλ.
Σημ.** Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: Την 30.11.2017, κατά
την ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το
κονδύλι έχει μεταβληθεί αφού δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά προοριζόμενα για την εν
θέματι αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού €8.128
χιλ. τα οποία περιλαμβάνονταν στην εικόνα της 30.06.2017. Το κονδύλι αξίας €2.472 χιλ.
λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αφορά υπόλοιπα σε
προμηθευτές και άλλους λογαριασμούς αξίας €2.280 χιλ. και σε φόρους πληρωτέους €192
χιλ. Την 30.06.2017, εκτός από τα ποσά που προορίζονταν για την εν θέματι αύξηση
€8.128 χιλ. εμφανίζονται υπόλοιπα σε προμηθευτές και άλλους λογαριασμούς ύψους
€3.046 χιλ. καθώς και σε φόρους πληρωτέους ύψους €222 χιλ.
Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.11.2017 το καθαρό βραχυπρόθεσμο
χρηματοοικονομικό χρέος είναι αρνητικό , αφού το σύνολο ρευστότητας ύψους €11.051
χιλ. καλύπτει το βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος αξίας €5.365 με συνέπεια να
εμφανίζεται θετικό σε αξία €5.686. Προ της εν θέματι κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων
ποσού €8.128 χιλ. - όπως αποτυπώνεται ανωτέρω στον ίδιο πίνακα την 30.06.2017 - οι
βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και η ταμειακή ρευστότητα της Εταιρείας
δεν καλύπτουν το σύνολο των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά
€2.125 χιλ.
Με το μακροπρόθεσμο χρέος ύψους €14.511 χιλ., η συνολική καθαρή χρηματοοικονομική
θέση της Εταιρείας την 30.06.2017 ήταν αρνητική κατά €16.635 χιλ., χωρίς να
συνυπολογιστεί η εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενώ η συνολική καθαρή
χρηματοοικονομική θέση την 30.11.2017 παρουσιάζεται βελτιωμένη στο αρνητικό ποσό
€6.841.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας την 30.06.2017:
Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές
εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.
Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
H Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010. Παρότι η έκβαση ενός φορολογικού
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η εταιρία χρησιμοποιώντας στοιχεία
από φορολογικούς ελέγχους παρελθόντων ελεγμένων φορολογικά χρήσεων, έχει
σχηματίσει πρόβλεψη για τις ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν
από τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης φορολογικής χρήσης 2010. Η συνολική
πρόβλεψη κατά την 30.06.2017 ανέρχεται σε:
Προβλέψεις φόρων φορολογικού ελέγχου ανελέγκτων
30/06/2017 31/12/2016
χρήσεων
Υπόλοιπο έναρξης 1.1.2017& 1.1.2016
68.791
68.791
(Μείον): Προβλέψεις που συμψηφίστηκαν μέσα στην χρήση
(Πλέον): Προβλέψεις αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα
χρήσης
Προβλέψεις στον Ισολογισμό την 30.06.2017

0

0

0

0

68.791

68.791
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Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από την Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της
περιόδου 01.01-30.06.2017, επεξεργασμένα από την Εταιρεία ελεγμένα από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016
και ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η Εταιρεία έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
νόμιμων ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν.
2238/1994 και για τη χρήση του 2014, 2015 και 2016 έχει ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 65
παρ. 1 Ν. 4174/2013.
Οι εγγυήσεις τις οποίες έχει δώσει η Εταιρεία στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς
της έχουν ως ακολούθως:
30/06/2017

31/12/2016

Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής σε ( €)

570.113

1.055.627

Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής σε ( $ )

779.875

1.024.998

1.301.931

503.690

Ενέγγυες πιστώσεις σε (€)

Πηγή: Στοιχεία Εταιρείας από την Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση της
περιόδου 01.01-30.06.2017, επεξεργασμένα από την Εταιρεία ελεγμένα από Ορκωτό
Ελεγκτή Λογιστή. Δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016
και ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΔΠΧΑ
από την Εταιρεία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Κατά την 30/06/2017 η Εταιρεία έχει αναλάβει υποχρεώσεις σε προθεσμιακές πράξεις
αγοράς συναλλάγματος (Forward) ποσού 570.000 δολαρίων Αμερικής για την
αντιστάθμιση κινδύνου μεταβολής της συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/$. Η εν λόγω
προθεσμιακές πράξεις αφορούν στην αποπληρωμή υποχρεώσεων από αγορές Α υλών σε
δολάρια και από την αποτίμηση τους την 30.06.2017 προέκυψε ζημία ποσού 26.497 ευρώ,
το οποίο καταχωρήθηκε στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι μετά την 30.06.2017 και μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην Κεφαλαιακή
Διάρθρωση και στο Συνολικό Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος της, όπως αυτό
απεικονίστηκε στους παραπάνω πίνακες.

4.3

Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν

στην Αύξηση
Εξ όσων γνωρίζει η Εταιρεία, δεν υφίστανται συμφέροντα των φυσικών και νομικών
προσώπων που συμμετείχαν στην εν θέματι αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ούτε
σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με αυτά των άνω προσώπων που να
επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση.

4.4

Λόγοι για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και την κρίση στην οποία περιέπεσε
η ελληνική οικονομία, οι Κύριοι Μέτοχοι και Πιστωτές κατέβαλαν κατά την περίοδο από
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2012 έως και 2014 κεφαλαιακές εισφορές συνολικού ύψους €7,7 εκατομμυρίων περίπου
(€3 εκατ. το 2012, €2,7 εκατ. το 2013 και €2,0 εκατ. το 2014), για την κάλυψη ισόποσων
οφειλών της Εταιρείας προς Τράπεζες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Ειδικότερα καταβλήθηκαν από την μέτοχο κυρία Ανούς Τζιρακιάν € 2,4 εκατ., από τον
Λυμπαρέτ Τζιρακιάν € 3,3 εκατ. και από τους μετόχους κκ. Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα
Τζιρακιάν και Κρικόρ Τζιρακιάν καταβλήθηκαν € 2,0 εκατ., τα οποία περιήλθαν στους εν
λόγω μετόχους ως εξ αδιαθέτου κληρονόμους της περιουσίας του αποβιώσαντος πατρός
τους Λυμπαρέτ Τζιρακιάν. Επιπρόσθετα, το υπόλοιπο του λογαριασμού των μακροχρόνιων
υποχρεώσεων του Μετόχου και Πιστωτή της Εταιρείας EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ στο
τέλος του 2016 διαμορφώθηκε σε €2,6 εκατομμύρια. Τα ποσά της υποχρέωσης όφειλε η
Εταιρεία είτε να τα επιστρέψει προς τους Κύριους Μετόχους και Πιστωτές είτε να τα
κεφαλαιοποιήσει. Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση της Εταιρείας, οι Πιστωτές
αποδέχθηκαν την εξόφλησή τους με κεφαλαιοποίηση μέρους των απαιτήσεών τους κατά
της Εταιρείας και έναντι του οφειλόμενου ποσού να λάβουν μετοχές της Εταιρείας. Η
Εταιρεία πρότεινε στους Κύριους Μετόχους και Πιστωτές, και αυτοί αποδέχθηκαν, να
λάβουν συνολικά 254.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας
€0,30 η κάθε μία με τιμή διάθεσης €32,00 η κάθε μία, όπως θα διαμορφωθεί μετά την
μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου η οποία προτάθηκε από τη Διοίκηση στους μετόχους
κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31.07.2017. Ειδικότερα, στην Τακτική Γενική
Συνέλευση προτάθηκε από τη Διοίκηση:
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 76.200, με κεφαλαιοποίηση
υποχρεώσεων της Εταιρείας ποσού € 8.128.000, έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 € και ανάλογη τροποποίηση
του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού, με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α
του Κ.Ν. 2190/1920.
Επιπλέον, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία ενέκρινε την αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ποσού € 8.128.000 υπέρ των κύριων
πιστωτών μετόχων και παρασχέθηκε προθεσμία 4 μηνών για την κάλυψη της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920. Επίσης
αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί i) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,
και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
ii) η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση
όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, στη χορήγηση
αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και
τις λοιπές εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι το ποσό των €8.128.000 καταβλήθηκε από τους
κύριους μετόχους και πιστωτές α) Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές, β) Άρι Τζιρακιάν του
Λυμπαρέτ, γ) Μάιντα Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, δ) Κρικόρ Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ και ε)
«EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ» τμηματικά έως την 31.12.2016 και χρησιμοποιήθηκε για
την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας ήτοι για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από
Δανειακές Συμβάσεις ύψους €4.8 εκατ., καθώς και για την εξυπηρέτηση λοιπών
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ύψους €3,3 εκατ.
Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με την
τροπή κονδυλίων του παθητικού του ισολογισμού της σε κεφάλαιο, είναι εξαιρετικά
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επωφελής για την Εταιρεία, αποτελώντας δραστικό και αποτελεσματικό μέτρο για την
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της.
Η τιμή διάθεσης που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ήτοι €32 εκάστη
μετοχή, είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την Εταιρεία, διότι, μεταξύ άλλων, είναι
πολλαπλάσια της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και της χρηματιστηριακής της
αξίας, γεγονός που καθιστά την ανωτέρω αύξηση το καταλληλότερο μέτρο για την
διατήρηση της οικονομικής επάρκειας και ρευστότητας της Εταιρείας.
Συνάγεται ευχερώς, από τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών στο ποσό
των €32 έκαστη, ότι η Εταιρεία επιθυμεί αποκλειστικά και μόνο την προστασία των
εταιρικών συμφερόντων και κατ επέκταση των συμφερόντων των μετόχων της, συνθήκη
που πληρούται χάρη στην τόσο υψηλή τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.
Με την μετοχοποίηση των υποχρεώσεών της κατά τα ως άνω, η Εταιρεία κατορθώνει να
μειώσει σημαντικά τις υποχρεώσεις της, χωρίς να χρειαστεί να εκταμιεύσει κάποιο ποσό
και χωρίς να επηρεαστεί η ρευστότητά της.
Η λύση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση των
υποχρεώσεών της εξυπηρετεί per se το εταιρικό συμφέρον και κατά την κρίση του
Διοικητικού Συμβουλίου δικαιολογεί απόλυτα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης
των παλαιών μετόχων, με τους οποίους η Εταιρεία συνδέεται με ανεπιφύλακτη σχέση
εμπιστοσύνης ετών.
Στις 20.11.2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την καταβολή του
συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι ποσού 76.200
€, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων συνολικού ποσού 8.128.000 €.
Με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας άρθηκαν πλήρως οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του
Κ.Ν 2190/1920. Επιπλέον, το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
κατέστη υψηλότερο από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά ποσό € 6,0
εκ.
σύμφωνα με τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ενδιάμεσης
περιόδου που έληξε την 30.06.2017.

4.4.1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού – Ελεγκτή για τις Υποχρεώσεις της
Εταιρείας
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στην «Έκθεση Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών σε σχέση με Αναγνωρισμένες Υποχρεώσεις της Εταιρείας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» κατά την 31/12/2016» περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό
Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής
συναίνεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου Αστέριου Κουφού της FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει αναπαράγει πιστά εκ του πρωτοτύπου την κατωτέρω Έκθεση
και δεν έχουν υπάρξει παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες στο
Ενημερωτικό Δελτίο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές:
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«Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της «Κατάστασης Υποχρεώσεων της
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL ΑΕ κατά την 31/12/2016»
1.Εντολή και αντικείμενο της έκθεσης
Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από 20.06.2017 εντολής της διοίκησης της
Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”. (εφεξής αναφερόμενη και ως
«Εταιρεία» ή/και «Εντολέας») προς την FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ με σκοπό την
εκτέλεση προσυμφωνημένων διαδικασιών σε σχέση με το ύψος αναγνωρισμένων
υποχρεώσεων της Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”. κατά την
31.12.2016 μέρος των οποίων πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί στα πλαίσια της
προτεινόμενης από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ληφθείσα εντολή η εργασία μας έχει ως αντικείμενο τα
ακόλουθα:
Τη συμφωνία των ποσών που αναγράφονται στην «Κατάσταση Υποχρεώσεων της Εταιρείας
“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”. κατά την 31.12.2016 μέρος των οποίων
πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί στα πλαίσια της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων» με τις αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις
που έχει διενεργήσει η Εταιρεία στα τηρούμενα αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών με
κωδικό γενικής λογιστικής 43-00-00-02 «Καταθέσεις μετόχων (ΑΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-0000-04 «Καταθέσεις μετόχων (ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-00-00-05 «Καταθέσεις μετόχων
(ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-00-00-06 «Καταθέσεις μετόχων (ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)» και 45-1400-00 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.» για την
περίοδο 23.01.2012 έως 31.12.2016 και αντιπαραβολή αυτών με τα υφιστάμενα
προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά.
Επαλήθευση ότι το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2016 προς:
(α) Την πιστώτρια και μέτοχο ΑΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Αριστακές ανέρχεται σε
€2.420.403,22, (β) Τον πιστωτή και μέτοχο ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ ανέρχεται σε
€1.771.762,14, (γ) Την πιστώτρια και μέτοχο ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ ανέρχεται
σε €1.771.762,13, (δ) Τον πιστωτή και μέτοχο ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ ανέρχεται
σε €1.771.762,13 και (ε) Την πιστώτρια και μέτοχο EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
ανέρχεται σε €2.620.000,00. Επιβεβαίωση των εν λόγω υποχρεώσεων ότι προκύπτουν από
τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της
προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων εκ των
προαναφερόμενων υποχρεώσεων πρόκειται να κεφαλαιοποιηθούν τα ακόλουθα ποσά: (α)
Ποσό €2.420.384,00 για λογαριασμό της πιστώτριας και μετόχου ΑΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του
Αριστακές, (β) Ποσό €1.771.744,00 για λογαριασμό του πιστωτή και μετόχου ΑΡΙΣ
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ, (γ) Ποσό €1.771.744,00 για λογαριασμό της πιστώτριας και
μετόχου ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ, (δ) Ποσό €1.771.744,00 για λογαριασμό του
πιστωτή και μετόχου ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ και (ε) Ποσό €392.384,00 για
λογαριασμό της πιστώτριας και μετόχου EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.
2.Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η έκθεση

132

Για την επιβεβαίωση των υπολοίπων των υφιστάμενων υποχρεώσεων που πρόκειται να
κεφαλαιοποιηθούν, λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες:
Η «Κατάσταση Υποχρεώσεων της Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL
Α.Ε.”. κατά την 31.12.2016 μέρος των οποίων πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί στα πλαίσια
της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων».







Το Ισοζύγιο Γενικής Λογιστικής της 31.12.2016.
Τα αναλυτικά καθολικά των λογαριασμών 43-00-00-02 «Καταθέσεις μετόχων
(ΑΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-00-00-04 «Καταθέσεις μετόχων (ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-0000-05 «Καταθέσεις μετόχων (ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-00-00-06 «Καταθέσεις
μετόχων (ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)» και 45-14-00-00 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.» για την περίοδο 23.01.2012 έως 31.12.2016
και τα παραστατικά βάσει των οποίων έχουν καταχωρηθεί οι λογιστικές εγγραφές
κατά την προαναφερόμενη περίοδο.
Οι δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που
έληξε την 31.12.2016 (01.01-31.12.2016) και η από 26.04.2017 σχετική επί αυτών
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που εκδόθηκε από την
ελεγκτική εταιρεία DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ.
Οι σχετικές πληροφορίες, διευκρινήσεις και στοιχεία που μας παρείχε η Διοίκηση
της Εταιρείας, τα οποία θεωρήσαμε ότι είναι ορθά και ακριβή για τους σκοπούς της
παρούσας εργασίας.

3.Σημαντικοί περιορισμοί και αναγκαίες διευκρινήσεις
Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης της εργασίας μας προκειμένου να αξιολογήσει τα σχετικά
συμπεράσματα που περιλαμβάνονται σε αυτή, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις
ακόλουθες αναγκαίες διευκρινήσεις και εγγενείς περιορισμούς:
Η εργασία μας σχεδιάστηκε και εκτελέσθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Παρεμφερών
Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών που αφορούν
χρηματοοικονομική πληροφόρηση». Οι ελεγκτικές διαδικασίες και επαληθεύσεις οι οποίες
κρίθηκαν κατάλληλες για τις περιστάσεις και εκτελέσθηκαν στα πλαίσια της αναληφθείσας
εργασίας δεν συνιστούν έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή
τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε
οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε στις επόμενες ενότητες της
παρούσας εργασίας μας.
Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται στις επόμενες
ενότητές της και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας,
εξεταζόμενων στο σύνολό τους.
Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
“ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”. και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στην εξαγωγή συμπερασμάτων επί των
ζητούμενων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ενότητα 1 της παρούσης, στα πλαίσια
τήρησης των διαδικασιών της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια η παρούσα έκθεση δεν επιτρέπεται να
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χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση, ή να κοινοποιηθεί σε τρίτα μέρη χωρίς την
προηγούμενη σχετική έγγραφη συναίνεσή μας.
4.Ευρήματα / Συμπεράσματα
Κατά την εκτέλεση των προσυμφωνημένων διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην
ενότητα 1 της παρούσης και αφορούν στην επιβεβαίωση του ύψους των υποχρεώσεων που
πρόκειται να κεφαλαιοποιηθούν στα πλαίσια της προτεινόμενης αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”. με
κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Τα ποσά υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στην «Κατάσταση Υποχρεώσεων της
Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.”. κατά την 31.12.2016 μέρος
των οποίων πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί στα πλαίσια της προτεινόμενης αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων» προκύπτουν από τις λογιστικές
καταχωρήσεις που έχει διενεργήσει η Εταιρεία στα τηρούμενα αναλυτικά καθολικά των
λογαριασμών με κωδικό 43-00-00-02 «Καταθέσεις μετόχων (ΑΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-00-0004 «Καταθέσεις μετόχων (ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-00-00-05 «Καταθέσεις μετόχων (ΜΑΙΝΤΑ
ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)», 43-00-00-06 «Καταθέσεις μετόχων (ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ)» και 45-14-00-00
«Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.» για την περίοδο
23.01.2012 έως 31.12.2016 και συμφωνούν με τα οικεία παραστατικά των αντίστοιχων
συναλλαγών.
Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της Εταιρείας “ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL
Α.Ε.”. που πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €8.128.000,00
την 31.12.2016, προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και
αναλύεται κατά δικαιούχο ως ακολούθως: (α) Ποσό €2.420.384,00 εκ συνολικής
υφιστάμενης υποχρέωσης €2.420.403,22 για λογαριασμό της πιστώτριας και μετόχου
ΑΝΟΥΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Αριστακές, (β) Ποσό €1.771.744,00 εκ συνολικής υφιστάμενης
υποχρέωσης €1.771.762,14 για λογαριασμό του πιστωτή και μετόχου ΑΡΙΣ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του
Λυμπαρέτ, (γ) Ποσό €1.771.744,00 εκ συνολικής υφιστάμενης υποχρέωσης €1.771.762,13
για λογαριασμό της πιστώτριας και μετόχου ΜΑΙΝΤΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ, (δ) Ποσό
€1.771.744,00 εκ συνολικής υφιστάμενης υποχρέωσης €1.771.762,13 για λογαριασμό του
πιστωτή και μετόχου ΚΡΙΚΟΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ του Λυμπαρέτ και (ε) Ποσό €392.384,00 εκ
συνολικής υφιστάμενης υποχρέωσης €2.620.000,00 για λογαριασμό της πιστώτριας και
μετόχου EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε..
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Αστέριος Κουφός
FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανεξάρτητο μέλος της BKR INTERNATIONAL
Α.Μ.ΣΟΕΛ 1424»
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Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας
FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε αποτελούν έγγραφο στη διάθεση του κοινού (βλέπε
ενότητα 3.20 «Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού» του Ενημερωτικού
Δελτίου), κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας.
Η ελεγκτική εταιρεία FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε δηλώνει ότι τόσο αυτή όσο και οι
μέτοχοι και μέλη της διοίκησής της δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε
συμφέρον ή σχέση με την Εκδότρια και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (υπό την
έννοια του αρ. 32 του ν. 4308/2014, ως ισχύει) που επηρεάζουν την ιδιότητά της ως
ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία.

4.4.2 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού – Ελεγκτή για την πιστοποίηση είσπραξης
από την Εταιρεία ποσού €8.128.000,00 από μετόχους της έως και την
31.12.2016
Τα συμπεράσματα και η πληροφόρηση που περιέχονται στην «Έκθεση Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών σε σχέση με την Πιστοποίηση Είσπραξης από την εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» ποσού €8.128.000 από μετόχους της έως και την
31/12/2016» περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τη μορφή και στο πλαίσιο στο
οποίο περιλαμβάνονται, κατόπιν σχετικής συναίνεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κου
Βασιλείου Γιαννακουλόπουλου.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι έχει αναπαράγει πιστά εκ του πρωτοτύπου την κατωτέρω Έκθεση
και δεν έχουν υπάρξει παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες στο
Ενημερωτικό Δελτίο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές:
«ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.
ΠΟΣΟΥ € 8.128.000 ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.2016
Προς: το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.
56ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας
320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας
Θέμα: «Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στο πλαίσιο εκτέλεσης
προσυμφωνημένων διαδικασιών πιστοποίησης είσπραξης από την Εταιρεία
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ποσού € 8.128.000 από μετόχους
της έως και την 31.12.2016»
1. Εντολή και αντικείμενο της έκθεσης
Διενεργήσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που συμφωνήθηκαν με την από 18.04.2018
επιστολή ανάθεσης έργου, όπως απαριθμούνται κατωτέρω, αναφορικά με την πιστοποίηση
της είσπραξης από την Εταιρεία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. (εφεξής
αναφερόμενη και ως «Εταιρεία») ποσού € 8.128.000 από μετόχους της έως και την
31.12.2016.
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Οι προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες πιστοποίησης είσπραξης του ποσού των €
8.128.000 μέσω τμηματικών καταβολών που πραγματοποιήθηκαν από τους μετόχους της
Εταιρείας ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. διενεργήθηκαν στα πλαίσια της
αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
σύμφωνα με απόφαση της από 31.07.2017 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την
Εκτέλεση
Προσυμφωνημένων
Διαδικασιών
Αναφορικά
με
Χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες
διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.
Οι προσυμφωνημένες ελεγκτικές διαδικασίες εκτελέστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής των
διατάξεων του Ν.3401/2005, της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, του Κανονισμού (ΕΚ)
809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των προτάσεων της ESMA (European
Securities and Markets Authorities) ως ισχύουν.
2. Προσυμφωνημένες διαδικασίες που διενεργήθηκαν
Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται στην πιστοποίηση της
είσπραξης από την Εταιρεία διαδοχικών καταθέσεων που πραγματοποιήθηκαν σε
τραπεζικούς λογαριασμούς της από μετόχους της κατά την περίοδο 23.01.2012 έως
31.12.2016, συνολικού ποσού € 8.128.000, στην αντιπαραβολή αυτών των καταθέσεων με
τα υφιστάμενα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά και στην ορθή απεικόνιση των
συναλλαγών αυτών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας.
3. Ευρήματα
Από την διενέργεια των προαναφερόμενων προσυμφωνημένων ελεγκτικών διαδικασιών
διαπιστώσαμε την πραγματοποίηση από μετόχους της Εταιρείας των ακόλουθων
καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, συνολικού ποσού
€ 8.128.000:

Ημερομηνία

Ποσό

Τράπεζα

Αριθμός λογαριασμού

23/1/2012

600.000 €

ΕΘΝΙΚΗ

150-47025224

27/1/2012

200.000 €

ΕΘΝΙΚΗ

150-47025224

3/2/2012

500.000 €

ALPHA

137-00-2320-000728

13/2/2012

500.000 €

ALPHA

137-00-2320-000728

29/2/2012

25.000 €

ALPHA

137-00-2320-000728

28/3/2012

420.000 €

ΕΘΝΙΚΗ

150-47025224

4/5/2012

255.000 €

ALPHA

137-00-2320-000728

26/9/2012

500.000 €

ΕΘΝΙΚΗ

150-47025224

11/2/2013

311.286 €

19/12/2013

1.720.403 €

MARFIN
ALPHA

474125427
942-00-1000-1178400

Περιγραφή
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Έμβασμα από Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Αποπληρωμή
από
κα
Ανούς
Τζιρακιάν Δανείου από εξασφαλίσεις
σε μετρητά
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20/12/2013

700.000 €

15/1/2014

392.384 €

24/9/2014

1.771.462 €

24/9/2014

232.538 €

Σύνολο

Αποπληρωμή
από
κα
Ανούς
0012-0554-04-2079191028 Τζιρακιάν Δανείου από εξασφαλίσεις
σε μετρητά
Έμβασμα
από
Εuropa
Profil
ΕΘΝΙΚΗ
272-47023362
Αλουμίνιο ΑΒΕ. έναντι δανειακής
σύμβασης
Αποπληρωμή
από
κληρονόμους
EUROBANK
0026-0025-0300046510 Λυμπαρέτ Τζιρακιάν Δανείου από
εξασφαλίσεις σε μετρητά
Αποπληρωμή
από
κληρονόμους
EUROBANK
0026-0205-0300051347 Λυμπαρέτ Τζιρακιάν Δανείου από
εξασφαλίσεις σε μετρητά
ALPHA

8.128.072 €

Από τα ανωτέρω ποσά, συνολικό ποσό € 3.311.286 κατατέθηκε στους τραπεζικούς
λογαριασμούς της Εταιρείας από τον Λυμπαρέτ Τζιρακιάν έναντι αυξήσεως μετοχικού
κεφαλαίου, ποσό € 2.420.403 κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας
από την κα Ανούς Τζιρακιάν έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, ποσό € 392.384
κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας από την Europa Profil
Αλουμίνιο ΑΒΕ έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, ποσό € 2.004.000 ( ως ανωτέρω
εμβάσματα € 1.771.462 και € 232.538 στις 24/09/2014) κατατέθηκε στους τραπεζικούς
λογαριασμούς της Εταιρείας από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
έναντι αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου.
Από τα εν λόγω εμβάσματα, ποσό 72 ευρώ επεστράφη στους κυρίους πιστωτές και
μετόχους.
Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή
επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης
Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων
αναφέρουμε ανωτέρω.
Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή
επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης
Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα,
τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.
4. Περιορισμός Χρήσης
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του
Ν.3401/2005, της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως ισχύουν. Ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, εκτός της ενσωμάτωσής της στο
σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο και παράθεσής της ως έγγραφο στη διάθεση του επενδυτικού
κοινού.
Η Έκθεση αφορά το αντικείμενο προσυμφωνημένων διαδικασιών που αναλύεται ανωτέρω
και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους.
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Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 24571
Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε.
Λ. Βουλιαγμένης 100, 16674 Γλυφάδα, Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 153»
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες της προαναφερθείσας έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας
Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε αποτελούν έγγραφο στη διάθεση του
κοινού (βλέπε ενότητα 3.20 «Έγγραφα στη Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού» του
Ενημερωτικού Δελτίου), κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας.
Η ελεγκτική εταιρεία Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε δηλώνει ότι τόσο
αυτή όσο και οι μέτοχοι και μέλη της διοίκησής της δεν συνδέονται και δεν διατηρούν
οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εκδότρια και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες
(υπό την έννοια του αρ. 32 του ν. 4308/2014, ως ισχύει) που επηρεάζουν την ιδιότητά της
ως ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι από τα εμβάσματα που κατατέθηκαν έναντι αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου και αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών του
ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή κ. Βασίλειου Γιαννακουλόπουλου, συνολικό ποσό €
3.311.286 και συνολικό ποσό € 2.004.000 περιήλθαν στους κύριους πιστωτές και μετόχους
κ.κ. Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν και Κρικόρ Τζιρακιάν, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων
της περιουσίας του αποβιώσαντος πατρός τους Λυμπαρέτ Τζιρακιάν. Ειδικότερα, δυνάμει
της υπ’ αριθμ 759/2015 Διάταξης της κας Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, χορηγήθηκε
κληρονομητήριο στους κ.κ. Άρι Τζιρακιάν, Μάιντα Τζιρακιάν και Κρικόρ Τζιρακιάν, στο
οποίο πιστοποιείται ότι τα ανωτέρω τρία τέκνα του αποβιώσαντος Λυμπαρέτ Τζιρακιάν
είναι κληρονόμοι εξ αδιαθέτου των ανωτέρω ποσών κατά 1/3 έκαστος.

4.5

Πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες που εισάγονται προς

διαπραγμάτευση
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, κοινές, ανώνυμες και διαπραγματεύονται στην
κατηγορία «Επιτήρησης» μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματεύεται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (ticker TZKA) και ο
κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της μετοχής της Εταιρείας
είναι GRS095001004. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων
μετοχών είναι η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.».
Το πρόσωπο το οποίο είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των αρχείων των μετοχών της
Εταιρείας είναι o κος Αλέξανδρος Ζάβρας, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, οδός
Πασσώβ 15, TK 11141, Αθήνα, τηλ. 22620-32280 (εσωτ. 207).
Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σε ευρώ. Οι μετοχές της Εταιρείας
διαπραγματεύονται με μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα τεμάχιο (μετοχή). Δεν υπάρχουν
περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς μετοχών από τους
εργαζομένους της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της και δεν
υπάρχει σταθεροποίηση της τιμής της μετοχής.
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Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάμενων μετοχών ή των
μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάμει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας και δεν υφίστανται κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου
ούτε υπήρξαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά
των κοινών μετοχών της Εταιρείας.

4.6

Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Την 31.07.2017 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην
οποία συμμετείχαν μέτοχοι, που αντιπροσώπευαν 960.484 μετοχές και δικαιώματα ψήφου
ή ποσοστό 75,63% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση
αυτή ενέκρινε, με 960.484 ψήφους υπέρ και 0 ψήφους κατά, την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Ευρώ 76.200, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της
Εταιρείας ποσού 8.128.000 € και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών
μετόχων, με έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30
Ευρώ και τιμή διάθεσης 32 Ευρώ, με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό
Κεφάλαιο») του Καταστατικού, και με την επιφύλαξη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920.
Η διαφορά υπέρ το άρτιο μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης εκάστης
μετοχής, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8.051.800 €, θα καταχωρηθεί σε
ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας με τίτλο “Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε €457.200 διαιρούμενο σε 1.524.000 ανώνυμες
μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.
Δεδομένης της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υπολοίπων μετόχων υπέρ
των Πιστωτών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν υπήρξε αποκοπή δικαιώματος,
περίοδος εξάσκησης του δικαιώματος και διαπραγμάτευσής του.
Συνοπτικά οι όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αριθμός μετοχών πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
1.270.000
Έκδοση μετοχών υπέρ των Πιστωτών της Εταιρείας
254.000
Σύνολο μετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου υπέρ των
1.524.000
Πιστωτών
Ονομαστική τιμή μετοχής (€)
0,30
Τιμή Διάθεσης (€)
32,00
Κεφαλαιοποιούμενο ποσό (€)
8.128.000
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ
1 μετοχή
Η αύξηση κεφαλαίου έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τους Πιστωτές, κεφαλαιοποιώντας
τις αντίστοιχες απαιτήσεις τους από την Εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) έχουν καταχωρηθεί οι
παρακάτω εγκριτικές αποφάσεις και γνωστοποιήσεις της Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης:
1. η υπ’ αριθμόν 1231202/26.10.2017 γνωστοποίηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της
απόφασης των μετόχων της Εταιρείας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31.07.2017
σχετικά με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους €76.200 και κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων με έκδοση 254.000 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών
ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ, υπέρ πιστωτών της Εταιρείας,
2. η υπ’ αριθμόν 117123/26-10-2017 έγκριση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του
καταστατικού της Εταιρείας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1231183/26.10.2017,
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3. η υπ’ αριθμόν 1265178/30.11.2017 ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του από
20.11.2017 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την πιστοποίηση της
καταβολής της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες ως προς τη
σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2017 των μετόχων
της, η οποία αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσμεύεται ότι θα τηρεί
τις νόμιμες διαδικασίες αναφορικά με την αύξηση αυτή.

4.7

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας είναι το ακόλουθο:
Ημερομηνία
31.07.2017
24.04.2018
25.04.2018
25.04.2018
25.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
30.04.2018

Ενέργεια
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που αποφάσισε την ΑΜΚ
Έγκριση περιεχομένου Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
Εταιρείας
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου
στον Τύπο
Έγκριση από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του
Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την
αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του Χρηματιστηρίου Αθηνών της εκτιμώμενης
ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων
μετοχών
Έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με την από 31.07.2017
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και η αντίστοιχη
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν
117123/26.10.2017 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ.
1231183/26.10.2017. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει του από 20.11.2017
Πρακτικού του, πιστοποίησε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού
76.200 € με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων συνολικού ποσού €8.128.000, η οποία έλαβε
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 1265178/30.11.2017.
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Οι μετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν
αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η
εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί
από το Δ.Σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.
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Μετά την πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εκδότριας
και τη σχετική καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ., δεν είναι δυνατή η ανάκληση της Αύξησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου, για οποιονδήποτε λόγο.

4.8

Κατάργηση του Δικαιώματος Προτίμησης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31.07.2017 αποφάσισε να
καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να διατεθούν
αυτές στο σύνολό τους στους κύριους μετόχους και Πιστωτές. Επομένως, δεν υφίστανται
δικαιώματα συμμετοχής στην αύξηση κεφαλαίου και δεν θα πραγματοποιηθεί αποκοπή και
άσκηση δικαιωμάτων για τους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας.
Σχετικά με την εν θέματι αύξηση η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει, ότι έχει τηρήσει όλες
τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920. Περαιτέρω, η εν θέματι αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτών και η σχετική τροποποίηση του άρθρ. 5
του καταστατικού της Εταιρείας εγκρίθηκαν σύμφωνα με την υπ’αριθμόν
117123/26.10.2017 απόφαση (ΑΔΑ 6ΒΓΜ465ΧΙ8-9ΘΝ) της Διεύθυνσης Εταιρειών & ΓΕΜΗ
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (ΓΕΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1231183. Επίσης, στο ΓΕΜΗ
καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1231202 η απόφαση της από 31.07.2017
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία
καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας υπέρ των
κύριων Μετόχων και Πιστωτών.
Η προτεινόμενη, από το Διοικητικό Συμβούλιο, τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ορίσθηκε
σε €32,00 ανά μετοχή ενώ η ονομαστική αξία αυτών είναι €0,30. Σημειώνεται ότι η τιμή
κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας την προηγούμενη χρηματιστηριακά εργάσιμη ημέρα
σε σχέση με την ημέρα σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (31.07.2017), ήταν
€0,022. Η προτεινόμενη τιμή διάθεσης ύψους €32,00 των νέων μετοχών είναι ανώτερη της
μέσης τιμής κλεισίματος (€0,046) στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τους 12 μήνες
(30.07.2016-31.07.2017) προ της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η τιμή αυτή διάθεσης κρίθηκε δίκαιη και εύλογη καθόσον πραγματοποιείται σε τιμή
πολλαπλάσια της λογιστικής αξίας αλλά και της μέσης χρηματιστηριακής τιμής
κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας, προσφέροντας σημαντική υπεραξία στους
υπόλοιπους μετόχους της Εταιρείας.

4.9

Δικαιώματα Μετόχων

4.9.1 Γενικά
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησής τους
στην εν θέματι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των πιστωτών - μετόχων, σύμφωνα με
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 31.07.2017. Αυτό όμως δεν
αναιρεί τα υπόλοιπα δικαιώματα που έχουν ως μέτοχοι της Εταιρείας.
Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 129 παρ. 2 του Ν. 4099/2012, κάθε νέο σημαντικό
στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των
κινητών αξιών και το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από
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την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς ή,
ανάλογα με την περίπτωση, την έναρξη διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά, όποια
από τις δύο περιπτώσεις είναι μεταγενέστερη, αναφέρεται σε συμπλήρωμα του
Ενημερωτικού Δελτίου.

4.9.2 Δικαίωμα Μερίσματος
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της
Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού,
δηλαδή αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών
κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το
τακτικό αποθεματικό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967 για
την καταβολή του μερίσματος. Μη καταβολή μερίσματος δύναται να αποφασισθεί από τη
Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.
γ) η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των
καθαρών κερδών.
Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών
καταβάλλεται σ’ αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Οι νέες μετοχές της Εταιρείας οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών ενσωματώνουν πλήρη δικαιώματα λήψης μερίσματος από τα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εισαγωγής
τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

4.9.3 Δικαίωμα Ψήφου και περιορισμοί
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, οι μετοχές της είναι ανώνυμες, εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες κοινές και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που
να έχει ειδικά προνόμια, δικαιώματα ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές. Ως χρόνος
έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρισής τους στα αρχεία της Ελληνικά
Χρηματιστήρια Α.Ε., όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
Μετά την τήρηση της διατυπώσεως του άρθρου 51 του Ν. 2396/1996, μέτοχος της
Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Η
μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση
στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές
διατάξεις. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται από το Νόμο Κ.Ν. 2190/1920. Δεδομένου, ότι οι μετοχές της Εταιρείας είναι
εισηγμένες στο Χ.Α. ισχύει η σχετική περί χρηματιστηρίου νομοθεσία. Η κατοχή του τίτλου
της μετοχής και η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό
άσκηση των δικαιωμάτων και ανάληψη των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Νόμο, το
καταστατικό της Εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα ή προνόμια υπέρ
συγκεκριμένων μετόχων, ούτε περιορισμούς κατά συγκεκριμένων μετόχων.
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Σύμφωνα με το Νόμο, η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των
μετοχών που κατέχουν και ουδείς ενέχεται πέραν της αξίας των μετοχών του. Οι μέτοχοι
μετέχουν στη διοίκηση, στα κέρδη και στο προϊόν εκκαθάρισης της Εταιρείας ανάλογα με
τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του
καταστατικού της Εταιρείας. Τα δικαιώματα που απορρέουν από κάθε μετοχή
παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου.
Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω
των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Κάθε μέτοχος
μπορεί να ζητήσει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας (άρθρο 27 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920).
Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε
αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως ψηφοφορία των
μετόχων κατά τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 του
άρθρου 28 του ΚΝ 2190/1920.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο
Σύστημα Άυλων Τίτλων στο οποίο τηρούνται οι μετοχές της Εταιρείας δεδομένου ότι είναι
εισηγμένες στο Χ.Α. και επομένως άυλες. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με
την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ΣΑΤ ή, εναλλακτικά, με απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να
περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι
υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου κατά την
επαναληπτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης
ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε
σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα
πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης.
Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος και η άσκηση
των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας που περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και
μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία
καταγραφής και την ημερομηνία τη Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπα
που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο τυχόν διορισμός αντιπροσώπου ή η ανάκλησή του
πρέπει να γνωστοποιείται στην Εταιρεία εγγράφως τρεις (3) ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω
θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με τη ρητή άδειά της.
Οι ενέργειες που απαιτούνται για την επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων της Εταιρείας,
για την κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης (ή προνομίου, εφόσον
πρόκειται για μετοχές του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920) και για τη μεταβολή του τρόπου
διάθεσης των κερδών συμφωνούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, ήτοι
απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει
επί των ανωτέρω θεμάτων.
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4.9.4 Δικαίωμα Προτίμησης
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε
είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, όλοι οι κατά το
χρόνο της εκδόσεως νέων μετοχών μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το
νέο κεφάλαιο, ή ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία με την οποία καθένας συμμετέχει
στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται με δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δήλωση
αυτή πρέπει να γίνεται μέσα στην προθεσμία, και να πληροί τον τύπο και τους άλλους
όρους που έχει καθορίσει το όργανο, το οποίο αποφάσισε την αύξηση, και πάντοτε
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την
αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την
ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με
τα παραπάνω, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης πρόνοιας της αποφάσεως της Γενικής
Συνέλευσης που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι
μέτοχοι.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης από τους παλαιούς μετόχους, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της,
ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11
του ΚΝ 2190/20 χρονικά όρια.
Με τους περιορισμούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει,
και μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το
δικαίωμα προτίμησης.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να
μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η δημοσίευση αυτή της πρόσκλησης μπορεί να
αντικατασταθεί με συστημένη “επί αποδείξει” επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι
ονομαστικές στο σύνολό τους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του
δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση των
μετόχων παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και
έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης
ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος
προτίμησης.

4.9.5 Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν έχουν εκδοθεί μετοχές από την Εταιρεία που να
παρέχουν στους κατόχους τους δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν
εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε
εκκαθάριση. Επομένως, όλα τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Σε περίπτωση λύσεως της Εταιρείας, πλην πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση ρυθμίζει τον
τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει δύο (2) τουλάχιστον εκκαθαριστές, καθορίζοντας και
την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των
εξουσιών του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι διατάξεις για το Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως και
όσον αφορά τους εκκαθαριστές. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευση
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διατηρεί όλα τα δικαιώματά της. Οι εκκαθαριστές την συγκαλούν, σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου και κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο.
Μετά τη λήψη απόφασης για εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές ενεργούν απογραφή όλων των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, και περατώνουν δίχως καθυστέρηση τις εκκρεμείς
υποθέσεις της, εισπράττουν τις απαιτήσεις της και εκποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της
προκειμένου να εξοφλήσουν όλα τα χρέη της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες
πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και τα συμφέροντα της υπό
εκκαθάριση Εταιρείας. Ειδικότερα, διεξάγουν την εκκαθάριση σύμφωνα με τους κανόνες
του νόμου, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 49 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές
καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των
μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας
στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό
κεφάλαιο.

4.9.6 Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, οι οποίες
επαναλαμβάνονται και στο Καταστατικό της Εταιρείας, τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι τα
ακόλουθα:
1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της, που δεν θα απέχει
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επιδόσεως της αιτήσεως
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο
της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του
μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια
διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική
αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από
τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται
με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13)
ημέρες πριν την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση
των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο
απόφασης που έχει υποβληθεί στους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.
3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία
μόνον φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή
ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των
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μετόχων, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την
χρονολογία αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων της δημοσίευσης της
πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων
των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του Κ.Ν. 2190/1920.
4. α) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, που πρέπει να υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες
προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,
καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή
στα πρόσωπα αυτά, όπως και κάθε άλλη υφισταμένη σύμβαση μ’ αυτά τα πρόσωπα και
από οποιαδήποτε αιτία.
β) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις
της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σε
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να
γραφεί στα πρακτικά.
5. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της
προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίνει σ’ αυτούς
κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος πρέπει
να γραφεί στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3
ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, την
τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής
πληροφοριών λύει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας δικάζον
κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο
υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερησίας διάταξης της
Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8. Σε όλες τις ανωτέρω (1-7) περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι
οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
κατάθεση των μετοχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν.
2190/1920 ή η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι σχετικές
εισηγμένες αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική
σύνδεση του ανωτέρω φορέα και της Εταιρείας.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας
από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, που δικάζει κατά τη διαδικασία
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της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις
καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του παρόντος
καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις
πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από τριετία (3) από τη χρονολογία της
έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν
αυτές.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από τον κατά την
προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφ’ όσον από την όλη πορεία των
εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν
ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει
ότι όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν
δικαιολογείται ο έλεγχος με βάση την παρούσα παράγραφο.
11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 9 και 10, πρέπει να
αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να
ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των
μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει.

4.9.7 Προτάσεις Εξαγοράς
Μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει
δημοσιοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο πρόταση εξαγοράς της
Εταιρείας.

4.9.8 Φορολογία Μερισμάτων
Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.1 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
(ν.4172/2013), το εισόδημα από μερίσματα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθ. 36 ΚΦΕ),
φορολογείται σήμερα με συντελεστή 15%, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 7 ν. 4387/16 (με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 63 του ΚΦΕ περί απαλλαγής ορισμένων
ενδοομιλικών πληρωμών).
Ο φόρος αυτός παρακρατείται κατά την καταβολή του μερίσματος σύμφωνα με το άρθ. 64
ΚΦΕ. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση μόνο όταν
πρόκειται για φυσικά πρόσωπα (άρθ. 64 παρ. 3 ΚΦΕ). Αντίθετα, όταν πρόκειται για
νομικά πρόσωπα (σημ. τα ορίζει το άρθρο 45), τότε όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συνεπώς, θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και τα έσοδα από
μερίσματα. Κατά συνέπεια, ο παρακρατούμενος φόρος για τη φορολογία μερισμάτων
εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους και δεν
διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση, ο
παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί
από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων κατά περίπτωση (άρθ. 64 παρ. 4 ΚΦΕ).
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4.9.9 Φορολογία του κέρδους από την πώληση μετοχών εταιρειών εισηγμένων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Κεφαλαιακά κέρδη (υπεραξία), όπως αυτά ορίζονται στο άρθ. 42 ΚΦΕ που
πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών από φυσικά πρόσωπα που
κατέχουν λιγότερο από 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη δεν υπόκεινται σε
φορολόγηση ως κεφαλαιακά κέρδη ανεξάρτητα από το αν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για τα κεφαλαιακά κέρδη
(υπεραξία) που πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών, οι οποίες
αποκτήθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας.
Δυνάμει του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/13), τα κεφαλαιακά κέρδη
(υπεραξία) που πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών οι οποίες
αποκτήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν
τουλάχιστον 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη και τα οποία είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος θα υπόκεινται σε φόρο ποσοστού 15% (άρθ. 43 ΚΦΕ), μετά το
συμψηφισμό των σχετικών ζημιών των προηγουμένων πέντε ετών από την πώληση
εισηγμένων μετοχών ή άλλων κινητών αξιών, μη εισηγμένων μετοχών, μεριδίων σε
προσωπικές εταιρείες, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών
ομολόγων και παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο εν λόγω φόρος εξαντλεί τη
φορολογική υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα. Γενικά, το εν λόγω φορολογητέο
εισόδημα θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των τιμών απόκτησης και πώλησης των ίδιων
μετοχών. Η τιμή απόκτησης και η τιμή πώλησης των μετοχών καθορίζονται από τα
δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, που εκδίδονται από τις χρηματιστηριακές
εταιρείες, τον οποιοδήποτε φορέα ή το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα ή την εταιρεία παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίες κατατίθενται στο Χ.Α. κατά την ημέρα διακανονισμού
της συναλλαγής.
Σύμφωνα με το Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα κεφαλαιακά κέρδη από πώληση
μετοχών που εισπράχτηκαν από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον 0,5% του
μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη και που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε άλλες χώρες με
τις οποίες η Ελλάδα έχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας απαλλάσσονται από τη
φορολόγηση εισοδήματος στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν
υποβάλλει στις φορολογικές αρχές της Ελλάδος τα έγγραφα που απαιτούνται από την
εφαρμοστέα σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας για να αποδείξουν τη φορολογική
τους κατοικία.
Αν τα κεφαλαιακά κέρδη πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών από
φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη
και τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δρουν εντός του πεδίου της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τα κέρδη αυτά θα συνιστούν συνήθη
επιχειρηματικά έσοδα και θα συναθροίζονται με τα λοιπά έσοδα από επιχείρηση αυτών
των φυσικών προσώπων, ώστε το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα να φορολογηθεί στο
τέλος της χρήσης με συντελεστή 26% για τα πρώτα €50.000 και 33% από εκεί και έπειτα.
Όμως, ήδη δυνάμει του άρθ. 112 παρ. 5 ν. 4387/16 τα κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016, φορολογούνται με την
κλίμακα του άρθ. 15 παρ. 1 ΚΦΕ η οποία θεσπίζει συντελεστή φόρου 22% για εισόδημα
μέχρι 20.000 ευρώ, 29% για εισόδημα από 20.001 έως 30.000, 37% για εισόδημα από
30.001 έως 40.000 και 45% για εισόδημα από 40.001 και άνω. Η απόφαση
1105/11.04.2014 του Υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες
τεκμαίρεται ότι τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
μέσω της μεταβίβασης των εισηγμένων μετοχών.
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Κεφαλαιακά κέρδη από διάθεση μετοχών που πραγματοποιείται από νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, με την
οποία εγκατάσταση συνδέονται τα σχετικά κέρδη, θα υπόκεινται στον εταιρικό φόρο
ποσοστού 29% (κατ’ άρθ. 58 ΚΦΕ όπως διαμορφώθηκε με το άρθ. 1 παρ. 4 ν. 4334/15).
Κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση μετοχών, που πραγματοποιούνται από νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών με τις οποίες η
Ελλάδα έχει εν ισχύ σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας και δεν έχουν μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, υπό την
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν υποβάλλει στις φορολογικές αρχές της Ελλάδος τα
έγγραφα που απαιτούνται από την εφαρμοστέα σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας
για να αποδείξουν τη φορολογική τους κατοικία και ότι η σχετική σύμβαση αποκλείει τη
φορολόγηση των κερδών αυτών στην Ελλάδα.
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, που δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση
στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν φορολογική κατοικία είτε σε χώρα με την οποία η
Ελλάδα δεν έχει εν ισχύ σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας είτε σε χώρα που έχει εν
ισχύ σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με την Ελλάδα αλλά η σύμβαση αυτή δεν
αποκλείει τη φορολόγηση των σχετικών κεφαλαιακών κερδών στην Ελλάδα, μπορεί είτε
να μην υπόκεινται σε φορολόγηση κεφαλαιακών κερδών στην Ελλάδα είτε να έχουν όμοια
φορολογική αντιμετώπιση με τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Η νομοθεσία για τη φορολόγηση των κεφαλαιακών
κερδών από την πώληση των μετοχών είναι σύνθετη και για το λόγο αυτό οι επενδυτές θα
πρέπει να συμβουλευτούν τους δικούς τους συμβούλους για τη φορολόγηση της
μεταβίβασης μετοχών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2 τοις χιλίοις (2‰) στην πώληση μετοχών της Εταιρείας
(αρ 9 του ν. 2579/1998). Ο φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης και βαρύνει τον
πωλητή των μετοχών, επιβάλλεται δε και στις χρηματιστηριακές και στις έξωχρηματιστηριακές πωλήσεις των εν λόγω μετοχών.

4.9.10

Φόρος δωρεάς και κληρονομίας

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2961/2001, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του
από τον Ν. 3841/2010, η απόκτηση εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αιτία
θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς, ο οποίος
υπολογίζεται ανάλογα με τη συγγενική σχέση του δικαιούχου με τον δωρητή /
κληρονομούμενο και με βάση ανά κατηγορία δικαιούχου κλίμακα με προοδευτικούς
συντελεστές φορολογίας. Υποκείμενο του φόρου είναι ο δικαιούχος της κτήσης, ανάλογα
με το ύψος της περιουσίας που αποκτά, και χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης
λογίζεται ο χρόνος επαγωγής της κληρονομιάς, δηλαδή ο χρόνος θανάτου του
κληρονομουμένου, ή ο χρόνος παράδοσης των μετοχών στην περίπτωση της δωρεάς.
Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας εισηγμένων και διαπραγματεύσιμων
μετοχών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της τιμής πώλησής τους κατά το πριν από το
θάνατο ή τη δωρεά εξάμηνο χρονικό διάστημα.

4.10 Δαπάνες Έκδοσης
Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, δικαιώματα Χ.Α. και
Ε.Χ.Α.Ε., τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού,
κ.λπ.) εκτιμώνται ως ακολούθως:
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ποσά σε €
Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1)
762,00
Εισφορά Επιτροπής Ανταγωνισμού (2)
76,20
Τέλος Εξέτασης Ενημερωτικού Δελτίου
8.192,00
Πόρος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
3.251,00
Δικαιώματα EΛ.Κ.Α.Τ. και Ε.Χ.Α.Ε.
23.320,00
Λοιπά (δαπάνες δικτύου, ανακοινώσεις κλπ)
40.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
75.601,20
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από ορκωτό λογιστή
(1) Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ανέρχεται σε 1% επί του ποσού της αυξήσεως του
ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου.
(2) Η εισφορά υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού ανέρχεται σε 1‰ επί του ποσού της
αυξήσεως του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου

4.11 Μείωση Διασποράς – Αραίωση (Dilution)
Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετόχων, υπέρ των Πιστωτών και Κύριων Μετόχων, προκειμένου να
κεφαλαιοποιηθούν υποχρεώσεις της Εταιρείας.
Η εν λόγω αύξηση κεφαλαίου προκάλεσε αναλογική μείωση (μεταβολή 3,37%) του
ποσοστού συμμετοχής του επενδυτικού κοινού, από τη συμμετοχή της αρχικής τους
μετοχικής θέσης με ποσοστό από 20,21% σε 16,84%, ενώ το ποσοστό των Μετόχων που
αναφέρονται στην κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε από 75,54% σε 79,62%.
Στον ακόλουθο πίνακα, στην επόμενη σελίδα, παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της
Εταιρείας, πριν και μετά την ολοκλήρωση της εν θέματι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,
σύμφωνα με τα στοιχεία μετοχολογίου της 18/04/2018 της Εταιρείας.

Μέτοχος
Άρις Τζιρακιάν
Μάιντα Τζιρακιάν & Ειρήνη
Κεβορκιάν (ΚΕΜ)
Μάιντα Τζιρακιάν & Λιμπαρίτ
Κεβορκιάν (ΚΕΜ)
Μάιντα Τζιρακιάν
Ανούς Τζιρακιάν του Αριστακές
Ανούς & Άρις Τζιρακιάν (ΚΕΜ)
Κρικόρ Τζιρακιάν
Κρικόρ Τζιρακιάν (ΚΕΜ)
Europa Profil Αλουμίνιο
Τροπαία (πρώην ΣΑΝΥΟ)
Επενδυτικό Κοινό
Σύνολο

Μετοχική Σύνθεση πριν την
Αύξηση Κεφαλαίου

Μετοχική Σύνθεση μετά την
Αύξηση Κεφαλαίου

Αριθμός
Μετοχών
265.447

Ποσοστό επί
συνόλου
20,90%

Αριθμός
Μετοχών
320.814

Ποσοστό επί
συνόλου
21,05%

224.733

17,70%

224.733

14,75%

30.413

2,39%

30.413

2,00%

123.985
30.724
225.273
1.496
57.299
54.000
256.630
1.270.000

0,00%
9,76%
2,42%
17,74%
0,12%
4,51%
4,25%
20,21%
100,00%

55.367
199.622
30.724
280.640
1.496
69.561
54.000
256.630
1.524.000

3,63%
13,10%
2,02%
18,41%
0,10%
4,56%
3,54%
16,84%
100,00%

Πηγή: Στοιχεία από το μετοχολόγιο της Εταιρείας την 18/4/2018 μη ελεγμένα από ορκωτό
λογιστή ελεγκτή
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Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 οι ανωτέρω μετοχές αφορούν αντίστοιχα και στα δικαιώματα
ψήφου καθώς και στα ποσοστά επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.
Η διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, καθ’ όσων γνωρίζει, δεν υπάρχει πρόσωπο που
ανήκει στην κατηγορία «επενδυτικό κοινό» το οποίο κατέχει ποσοστό μετοχών και
δικαιωμάτων επί του συνόλου μεγαλύτερο ή ίσο του 4%.
Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
οι μέτοχοι - πιστωτές θα προβούν, με βάσει τις διατάξεις του Ν.3556/2007, στις σχετικές
γνωστοποιήσεις για σημαντική μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρεία.
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