ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax:
+30 210 7771404

ET H Σ Ι Α Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚΘ ΕΣ Η
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
του έτους 2010
(Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
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ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ,ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (∆ΛΠ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011

Βεβαιώνουµε ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. µε Απόφαση την 15η

Μαρτίου 2011 και έχουν

δηµοσιοποιηθεί µε την δηµοσίευσή τους στην εφηµερίδα ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
σήµερα

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011 και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην διεύθυνση

www.lanakam.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν
την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
Επίσης εξ’ όσων γνωρίζουµε οι οικονοµικές καταστάσεις

που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα

ισχύοντα λογιστικά πρότυπα , απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας. Επιπλέον η έκθεση του διοικητικού
συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη , τις επιδόσεις και την θέση της εταιρείας
συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει.

Εκ των µελών του ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΥΡΑΗΛΙ∆ΗΣ ΟΥΡΑΗΛ

∆ΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΒ 043465

AE 107109
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Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΒ 649473

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2010.
Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων περιόδου 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών περιόδου 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010
Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1 Ιανουαρίου 2010 έως
31 ∆εκεµβρίου 2010
Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
5.1.
Γενικές Πληροφορίες
5.2.
Λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία. Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των
οικονοµικών καταστάσεων.
5.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
5.2.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα
5.2.3. Ενσώµατα πάγια
5.2.4. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
5.2.5. Έρευνα και ανάπτυξη
5.2.6. Αρχές Ενοποιήσεως – Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων
5.2.7. Αποζηµίωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
5.2.8. Μεταφορά σε λογαριασµούς περιουσιακών στοιχείων δανειακού κόστους εξόδων
5.2.9. Έλεγχος αποζηµίωσης ενσώµατων και άϋλων στοιχείων
5.2.10. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
5.2.11. Αποθέµατα
5.2.12. Απαιτήσεις από πελάτες
5.2.13. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
5.2.14. Μετοχικό κεφάλαιο
5.2.15. ∆ανεισµός
5.2.16. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
5.2.17. Παροχές στο προσωπικό
5.2.18. Αναγνώριση εσόδων
5.2.19. Μισθώσεις
5.2.20. ∆ιανοµή µερισµάτων
5.3
∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού
κινδύνου.
5.4
Πίνακας-Ανάλυση στοιχείων πάγιου ενεργητικού
5.5
Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων
5.6
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
5.7
Ανάλυση επενδύσεων σε συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες.
5.8
Ανάλυση των διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
5.9
Ανάλυση απαιτήσεων
5.10
Ανάλυση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
5.11
Ανάλυση των αποθεµάτων
5.12
Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων
5.13
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
5.14
Παροχές σε εργαζοµένους
5.14.1 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
5.14.2 Παροχές σε εργαζοµένους
5.15
Αποσβέσεις
5.16
Ανάλυση όλων των λογαριασµών καθαρής θέσης
5.17
Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
5.18
Ανάλυση των δανείων
5.19
Ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων
5.20
Ανάλυση όλων των λογαριασµών των αποτελεσµάτων
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5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28

6.
7.
8.
9.

Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος
Ανάλυση των δεσµεύσεων
Ανάλυση των αγορών επιχειρήσεων (θυγατρικής) που έγιναν µέσα στην χρήση
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας
Εµπράγµατα βάρη και εξασφαλίσεις
Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
Κέρδη ανά µετοχή
5.28.1 Μερίσµατα ανά µετοχή
5.29
Ενδεχόµενα
5.30
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
5.31
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ
Πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2011 της ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ
Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1/1-31/12/2010.

Πλήρες Όνοµα:

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

Έδρα:
Ηµεροµηνία Σύστασης:
Κύρια ∆ραστηριότητα:
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων
Εταιριών:
Εποπτεύουσα Αρχή:

Μεσογείων 2-4, Αµπελόκηποι, 115 27
10/11/1941

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου:
Σύνθεση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου:
Τύπος των Οικονοµικών
Καταστάσεων:
Ηµεροµηνία Έγκρισης των
Οικονοµικών Καταστάσεων:

Εµπόριο Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων - Ετοίµων Ενδυµάτων

6032/06/Β/86/65
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,
∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως
094007209
Ουραηλίδης Γ. Ουραήλ-Ράλλης , ∆αµίγος Κ.Ιωάννης,
Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος, ∆αµίγος Ι. Κωνσταντίνος
Βουζαλής Γ. Κωνσταντίνος, Στυλιανέση Κ. Μαρία
Ετήσιες Οκονοµικές Καταστάσεις
15/3/2011

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Πιστοποιητικό Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών:

ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ
ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτυακού τόπου:

http://www.lanakam.gr.

Με σύµφωνη γνώµη

Επισηµαίνεται ότι ο χώρος διαδικτύου της εταιρείας µας όπου αναρτώνται οι Ετήσιες
Οικονοµικές Καταστάσεις, τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι
Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο κάτωθι : http//www.lanakam.gr
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1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31.12.2010
Σηµείωση

31.12.2009

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

5.6

8.459.485,40

8.500.996,52

5.19

5.520,00
33.386,95

6.240,00
35.692,97

5.2.10

228.642,48
19.678,29
8.746.713,12

330.261,36
19.678,29
8.892.869,14

5.11

1.788.817,85
15.821,53
2.205.156,32
241.712,84
1.239.732,46
559,80

1.697.431,97
15.835,78
2.355.197,94
209.055,20
1.764.570,92
2.567,68

5.2.10
5.12

175.159,17
723.385,52
6.390.345,49
15.137.058,61

268.063,30
659.383,21
6.972.106,00
15.864.975,14

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

3.682.346,16
462.294,50
5.510.578,36
4.201.894,10
-1.509.370,87
12.347.742,25
12.347.742,25

3.682.346,16
462.294,50
5.510.578,36
4.391.643,37
-1.343.430,98
12.703.431,41
12.703.431,41

5.14

137.684,59
36.470,43
174.155,02

142.771,97
0
26.056,44
168.828,41

913.998,93
99.411,08
1.500.000,00
22.233,01
21.714,00
57.804,32
2.615.161,34
2.789.316,36

409.970,76
341.456,69
2.000.000,00
106.264,06
5.585,42
21.587,57
107.850,82
2.992.715,32
3.161.543,73

15.137.058,61

15.864.975,14

Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Προκαταβολές σε προµηθευτές

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Γραµµάτια εισπρακτέα
Χρεώστες ∆ιάφοροι

5.9
5.9
5.9

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο και αποθεµατικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για αποζ. Προσωπικού
Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών (πιστωτικά υπόλοιπα)
Τράπεζες-Λογαρ. Βραχυπρόθ. Υποχρεώσ.
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Πιστωτές διάφοροι

5.17
5.17
5.17

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

01/01/2010
31/12/2010
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Ζηµία (Κέρδος) προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρή Ζηµία (Κέρδος) από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Καθαρή Ζηµία (Κέρδος) περιόδου

5.20

5.20
5.20
5.20
5.27
5.20
5.21

01/01/2009
31/12/2009

4.165.597,85
2.987.619,65
1.177.978,20
89.182,53
-822.787,00
-467.424,43
-23.102,36
-108.494,51
-154.647,57
-11.292,31

5.665.568,81
4.001.373,18
1.664.195,63
201.864,40
-1.004.454,98
-512.161,32
-130.772,62
-148.076,23
70.592,88
19.486,73

-165.939,88
-165.939,88

51.106,15
51.106,15

01/01/2010 31/12/2010

01/01/2009 31/12/2009

Κύκλος εργασιών

4.165.597,85

5.665.568,81

Μικτά κέρδη
Ζηµία (Κέρδος) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων

1.177.978,20

1.664.195,63

-46.153,06

218.671,11

Ζηµία (Κέρδος) προ φόρων

-154.647,57

70.592,88

Ζηµίες (Κέρδη) µετά από φόρους(Α)

-165.939,88

51.106,15

-189.749,28

112.392,11

-355.689,16

163.498,26

0,00

0,008

5.388,14

264.830,31

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους (Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Ζηµίες (Κέρδη) µετά από φόρους ανά µετοχή
(σε Ευρώ)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ετήσια ποσά εκφρασµένα σε €)

01/01/2010
31/12/2010

01/01/2008
31/12/2008

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες
70.592,88
δραστηριότητες)
-154.647,57
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
46.159,30
Αποσβέσεις
51.541,20
Χρεωστικούς τόκους
108.494,51
166.879,84
Προβλέψεις
23.650,62
137.118,06
Συναλλαγµατικές διαφορές
-556,17
-8.052,02
Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές
52.760,66
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επ. δραστηρ.
20.000,00
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αύξηση (µείωση) αποθεµάτων
-91.385,88
-301.894,07
Αύξηση (µείωση) απαιτήσεων
-70.973,69
-510.476,89
Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων(πλην δανειακών)
870.489,28
770.189,77
Μείον:
-166.879,84
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-108.494,51
Καταβεβληµένοι φόροι
-103.608,58
-54.648,69
Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
544.509,21
-355.810,32
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσ.και άυλων πάγιων περ. στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων
παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών /(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξόφληση δανείων
Σύνολο εισροών /(εκροών) από χρηµ.
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου
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-9.310,08

-5.985,60

20.000,00
1.532,42
7.270,76
19.493,10

1.039,00
14.872,00
4.759,15

93.987,19
-593.987,19

334.930,41
-334.930,41

-500.000,00
64.002,31
659.383,21
723.385,52

211.674,40
447.708,81
659.383,21

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε €)
01/01/2009
31/12/2009

01/01/2010
31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και
01.01.2009)
Ζηµίες (Κέρδη) µετά από φόρους
Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία των διαθεσίµων
προς πώληση χρεογράφων.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2010 και
31.12.2009 αντίστοιχα)

12.703.431,41

12.539.933,15

-165.939,88

51.106,15

-189.749,28

112.392,11

12.347.742,25

12.703.431,41

Σηµείωση :
Το αρνητικό εισόδηµα (Ζηµία) καταχωρηµένο απ’ευθείας στην καθαρή θέση ποσού ευρώ 189.749,28 αφορά διαφορές
αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων.

01/01/2009
31/12/2009

01/01/2010
31/12/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και
01.01.2009)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Αύξηση/(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου

12.703.431,41

12.539.933,15

-355.689,16

163.498,26

-

-

-

-

-

-

12.347.742,25

12.703.431,41

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Αγορές/ (Πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2010 και
31.12.2009 αντίστοιχα)

5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
5.1 Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο τοµέα της εµπορίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (νηµάτωνυφασµάτων-πλεκτών-ετοίµων ενδυµάτων, υποδηµάτων και αξεσουάρ).
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση
Μεσογείων 2-4, Αθήνα, Πύργος Αθηνών, το site αυτής είναι www.lanakam.gr και είναι εισηγµένη στην κατηγορία
Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στον κλάδο Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά - Ρουχισµός και Αξεσουάρ του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι εν λόγω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την
15/3/2011.
Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 14,14% στην εταιρεία ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. και µε ποσοστό 0,05% στην
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΑ Α.Ε.
5.2 Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων
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5.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι παρούσες ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. αφορούν το 2010. Έχουν συνταχθεί καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων". Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις
έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε., έχουν συνταχθεί µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέχρι
και την 31.12.2010.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα Οικόπεδα
- Κτίρια καθώς και Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (Συµµετοχικοί τίτλοι-Χρεόγραφα) οι οποίοι
αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα Ίδια Κεφάλαια.
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχοµένων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων
και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.
5.2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Οι δραστηριότητες, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι οµογενοποιηµένες,
θεωρούνται ως ένας τοµέας.
5.2.3 Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις
άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως των ακινήτων και του
µηχανολογικού εξοπλισµού λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01.01.2010, η οποία και προσδιορίσθηκε από
ανεξάρτητους εκτιµητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων
παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ' αποτελέσµατα όταν γίνονται. Τα
οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την
σταθερή µέθοδο µέσα στη οφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
- Κτίρια

30-50 χρόνια
10-25 χρόνια
5-15 χρόνια
3-5 χρόνια
10-25 χρόνια

- Μηχανολογικός εξοπλισµός
- Αυτοκίνητα - Οχήµατα
- Μηχανογραφικός εξοπλισµός
- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση)
καταχωρούνται ως έξοδο στ' αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' αποτελέσµατα.
∆εν δηµιουργούνται αποσβέσεις στα κτίρια διότι αυτά ευρίσκονται εκτός εκµετάλλευσης.
5.2.4

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αγορά λογισµικού ηλεκτρ.υπολογιστών αξίας κτήσεως € 5.520,00
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5.2.5

Έρευνα και ανάπτυξη

∆εν προέκυψε .
5.2.6
Αρχές Ενοποιήσεως - Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων – Κοινοπραξίες.
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση.

Αποζηµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
∆εν προέκυψε.

5.2.7

5.2.8. Μεταφορά σε λογ/µούς περιουσιακών στοιχείων δανειακού κόστους και άλλων εξόδων .
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση.
5.2.9 Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άϋλων στοιχείων.
∆εν προέκυψε περίπτωση .
5.2.10 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
(α) ∆άνεια που έχουν δοθεί από την εταιρεία σε τρίτους και απαιτήσεις
Αναφέρονται δάνεια στο προσωπικό € 10.900,00.
(β) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις
∆εν υπάρχουν
(γ) Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων
∆εν υπάρχουν
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Μετοχές ΕΛΦΙΚΟ κοµµάτια 635.118 Χ 0,36 €/κοµµάτι= 228.642,48
Χρεόγραφα ΕΧΑΕ κοµµάτια 36.721 Χ 4,90 €/κοµµάτι= 179.932,90
Οι τιµές αποτίµησης αφορούν εκείνες του κλεισίµατος της 31/12/2010 του ΧΑΑ.
∆ραστηριότητες αντιστάθµισης
∆εν προέβη η εταιρεία σε δραστηριότητα-υπολογισµούς αντιστάθµισης αξιών περιουσιακών στοιχείων της.
5.2.11. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το
κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους.
Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία
εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρoυµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.

5.2.12 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία,
αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται
όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε
βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µµεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσµατα.
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5.2.13. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου.

5.2.14 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια Κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την
αφαίρεση του σχετικού καθαρού εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε
την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται
αφαιρετικός των ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή
ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρά από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν
συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια Kεφάλαια .
5.2.15 ∆ανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

5.2.16 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρήθηκαν κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
5.2.17 Παροχές στο προσωπικό
∆εν προέκυψαν.
5.2.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδο περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις ayaθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδο από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του προγµατικού επιτοκίου. ΄
(γ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδο, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από
το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί.
5.2.19 Μισθώσεις
∆εν υφίστανται χρηµατοδοτικές µισθώσεις
5.2.20 ∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση αφού έχει εγκριθεί από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
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5.3

∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

(α) Πιστωτικός κίvδυvος
Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως
σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών.
(β) Κίvδυvoς ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδο, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
(γ) Κίvδυvος ταµιακώv poώv και κίvδυvος µεταβολώv εύλογης αξίας λόγω µεταβολώv των επιτοκίωv.
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε
κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.
Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε µεταβλητό επιτόκιο.
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5.4

Πίνακας-Ανάλυση στοιχείων πάγιου ενεργητικού και Ασώµατων Ακινητοποιήσεων-Αποσβέσεις 2010.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Υπόλοιπο

Προσθήκες

Αφαιρέσεις

Υπόλοιπα

Αποσβέσεις

Πλέον/Μείον

Σύνολο

31/12/2009

2010

2010

31/12/2010

31/12/2009

αποσβέσεις

Αποσβέσεων

2010

Οικόπεδα
Καλλιθέας

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

-

-

-

-

805.000,00

-

-

-

1.200.000,00

-

-

1.200.000,00

-

-

-

Πειραιά

914.705,35

-

-

914.705,35

-

-

-

Ν. Ιωνίας

300.000,00

-

-

300.000,00

-

-

-

964.339,79

-

-

964.339,79

514.393,72

-

514.393,72

Κερατέας

2.302.288,27

-

-

2.302.288,27

1.002.288,27

-

1.002.288,27

Θεσ/νίκης

207.035,85

-

-

207.035,85

107.035,85

-

107.035,85

6.697,65

-

-

6.697,65

1.127,84

470,69

1.598,53

350.996,01

-

-

350.996,01

1.045,60

28.000,00

29.045,60

56.560,00

Κερατέας

805.000,00

Θεσ/νίκης

-

Κτίρια
Καλλιθέας

Πειραιά
Κεντρικό

Κατάστηµα
Κολωνακίου
Μηχανήµατα
Μεταφ.Μέσα
Έπιπλα/Εξοπ.
Ασωµ.Ακιν.
ΣΥΝΟΛΑ

-

56.560,00

35.045,09

4.524,80

39.569,89

1.750.931,10

-

105.615,56

1.645.315,54

1.746.382,63

-105.615,56

1.640.767,07

26.327,83

-

-

26.327,83

26.327,80

192.649,36

9.310,08

-.

201.959,44

142.887,89

9.600,00

-

12.087.131,21

9.310,08

105.615,56

26.327,80
17.825,71

160.713,60

9.600,00

3.360,00

720,00

4.080,00

11.990.825,73

3.579.894,69

-54.074,36

3.525.820,33

Μείον: Αποσβέσεις 2010

3.525.820,33

Σύνολο ενσώµατων παγίων/

8.465.005,40

51.541,20

Αναπ/το υπόλοιπο 31/12/2009

5.5 Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αφορά λογισµικά προγράµµατα ηλεκτρ.υπολογιστών € 5.520,00

5.6

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

5.7. Ανάλυση επενδύσεων σε συγγενείς και θυγατρικές
Συµµετοχή σε ΕΛΦΙΚΟ.
Βλέπε παράγραφο 5.2.10.
5.8 Ανάλυση των διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Βλέπε παράγραφο 5.2.10.
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5.9 Ανάλυση των απαιτήσεων
Αφορά σε:
Πελάτες -χρεωστικά υπόλοιπα
Γραµµάτια εισπρακτέα
Eπιταγές Εισπρακτέες
Χρεώστες διάφοροι
Προµηθευτές –χρεωστικά υπόλοιπα
Μεταβατικοί Λογαριασµοί ενεργ. €
Σύνολο

5.10

2010
2.205.156,32
241.712,84
1.128.662,41
43.075,81
67.994,24
559,80
3.687.161,42

€
€
€
€
€
€
€

2009
2.355.197,94
209.055,20
1.695.201,80
33.756,28
35.612,84
2.567,68
4.331.391,74

Ανάλυση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
Βλέπε παράγραφο 5.2.10.

5.11

Ανάλυση των αποθεµάτων
Αφορά σε:
Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή
Πρώτες & Β Ύλες
Είδη Συσκευασίας
Σύνολο

5.12

€
€
€
€
€

2010
1.778.582,31
7.288,83
1.103,96
1.842,75
1.788.817,85

2009
1.690.903,59
3.581,67
1.103,96
1.842,75
1.697.431,97

Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων
Αφορά σε:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ €
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

5.13

€
€
€
€

2010
123.671,96
592.127,61
7.585,95
723.385,52

2009
15.401,76
636.951,65
7.029,78
659.383,21

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. προβαίνει σε εκτιµήσεις και παροδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων. ∆εν υπάρχουν κατά την παρούσα χρονική στιγµή εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και δε έχει υποχρέωση ως
προς το να αλλάξει τις αναφορές ή τις υποθέσεις που αφορoύν σε µελλοντικά γεγονότα σαν αποτέλεσµα νεότερης
πληροφόρησης περί αυτών των µελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας.
5.14

Παροχές σε εργαζόµενους

5.14.1. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20)
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

(ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2010 και 01.01.2009

142.771,97

180.184,35

∆οθείσες αποζηµιώσεις στη χρήση 2010

-18.324,01

-59.439,56

13.236,63

22.027,18

137.684,59

142.771,97

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2010 και 2009
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2010 και 31.12.2009
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5.14.2

Παροχές σε εργαζοµένους

(ποσά σε Ευρώ)
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές Εισφορές
Σύνολο
Η εταιρεία απασχόλησε κατά την τρέχουσα περίοδο 15 υπαλλήλους.
5.15

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010
2009
334.252,24
319.127,98
81.530,86
85.623,89
415.783,10
404.751,87

Αποσβέσεις

Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις µηχανηµάτων
Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
Αποσβέσεις επίπλων
Αποσβέσεις software και H/Y

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010
2009
32.995,49
25.995,49
17.825,71
17.283,81
720,00
2.880,00

Σύνολο

51.541,20

(ποσά σε Ευρώ)

5.16

46.159,30

Ανάλυση όλων των λογαριασµών της καθαρής θέσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβληµένο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Κατ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτο αποθεµατικό
∆ιαφορά από αναπροσαρ. Αξίας συµµ. και χρεογράφων
Αφορολόγητο αποθεµατικό αν. 147/67
Αφορολόγητο αποθεµατικό αν. 147/67 ∆Ι Ι∆ ΚΚ
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆ 1078/71
Αφορολόγητο ειδικό αποθεµατικό Ν∆250/73.328/74Α4
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆331/74
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆34/68 άρθρο 6
Αφορολόγητο αποθεµατικό υπολ/αναπρο. Ν 542/77
Αφορολόγητο αποθεµατικό κερδών εκ πωλ. οικοπέδου
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν 111/81
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆ 3765/54 παρ. 12
Αφορολόγητο αποθεµατικό αναπρ. Αξ. Συµµετ. ΕΛΦΙΚΟ
Αφορολόγητο αποθεµατικό Υπερ. Παγ. Ν∆ 3323/55
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ε 2665/84 ΠΟΛ 72
Αφορολόγητο αποθεµατικό Α 20 Ν 1892/90
Αποθεµατικό από απαλλ. φόρου
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆ 2238/94(5%)
Αποθεµατικό από απαλλ. Φόρου 1997
Αποθεµατικό από κατ. Ειδικ. Τρό φορ. Εισοδ.
Αποθεµατικό από απαλλ. φόρου
Αφορολ. Αποθεµ. Εκ πωλής. Συµµ. Και χρεογραφ.
∆ιαφορές από εύλογη αξία Οικοπέδων
∆ιαφορές από εύλογη αξία Κτιρίων
Αποτελέσµατα εις νέο-Ζηµίες
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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2010
3.682.346,16

2009
3.682.346,16

462.294,50
557.739,22
2.008.783,53
-20.937,32
31.304,77
7.770,22
21.969,93
112.680,92
1.266,02
196.507,40
59,49
4.471,04
6.510,07
2.091,42
75.879,38
84.958,14
260.596,76
315.161,33
146.466,46
21.841,67
10.575,04
98.700,34
198.699,18
58.799,09
3.681.980,03
1.828.598,33
-1.509.370,87
12.347.742,25

462.294,50
557.739,22
2.008.783,53
168.811,96
31.304,77
7.770,22
21.969,93
112.680,92
1.266,02
196.507,40
59,49
4.471,04
6.510,07
2.091,42
75.879,38
84.958,14
260.596,76
315.161,33
146.466,46
21.841,67
10.575,04
98.700,34
198.699,18
58.799,09
3.681.980,03
1.828.598,33
-1.343.430,99
12.703.431,41

5.17

Ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Αφορά σε:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Προµηθευτές
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Επιταγές πληρωτέες
∆ιάφοροι Πιστωτές
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΚΑ Γραφείων
ΙΚΑ για κατεδάφιση Κτ. Πειραιά
Κρατήσεις Εισφορές Καθυστερηµένες
Επικουρικό Γραφείων
Σύνολο

5.18

2009

913.998,93
99.411,08

409.970,76
341.456,69

47.241,60
10.562,72
22.233,01

48.416,49
59.434,33
111.849,48

15.724,62
1.130,62
734,75
4.124,01
1.115.161,34

15.737,35
1.130,62
734,75
3.984,85
992.715,32

Ανάλυση των δανείων (περιλαµβανοµένου του Leasing)
Αφορά σε

5.19

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2010

δάνεια Τραπεζών ποσού € 1.500.000,00 (κεφάλαιο κίνησης).

Ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων
Αφορά σε:
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση από πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που έχει σχηµατιστεί µέχρι
31/12/2010 ποσού € 137.684,59 Χ 24%=33.044,30 + 342,65 = 33.386,95.

5.20

Ανάλυση όλων των λογαριασµών των αποτελεσµάτων
Αφορά σε:
ΟΜΑ∆Α ΕΞΟ∆ΩΝ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

€

2010
415.783,10

2009
404.751,87

Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη

€
€
€

210.911,26
334.868,05
54.722,58

298.197,68
412.758,51
56.352,36

∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

€
€

197.817,26
108.494,51

227.724,09
148.078,23

Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως

€
€

51.541,20
13.236,63

46.159,30
17.621,52

Λοιπά έκτακτα έξοδα – πρόστιµα προσαυξήσεις
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

€
€

4.155,31
4.030,96

79.788,52
50.688,00

Έξοδα από φόρο εισοδήµατος
ΦΜΑΠ – φόροι υπεραξίας Νόµου 2065/92

€
€

14.469,10
26.247,44

19.486,73
53.250,97

Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
ΣΥΝΟΛΟ

€
€

1.436.277,40

296,30
1.814.953,88

Κόστος πωληθέντων
ΣΥΝΟΛΟ

€
€

2.987.619,65
4.423.897,05

4.001.373,18
5.816.327,06

ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Αποζηµιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες

€
€
€

4.165.597,85
1.500,36

5.665.568,81
-

Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων

€
€

38.139,52
8.809,95

54.347,63
15.911,00

Πιστωτικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Λοιπά έκτακτα κέρδη - έσοδα

€
€

556,17
40.176,53

8.348,32
119.949,98

Έσοδα από φόρο εισοδήµατος
ΣΥΝΟΛΟ

€
€

3.176,79
4.257.957,17

3.757,47
5.867.433,21

Αποτέλεσµα – Ζηµία (Κέρδος) περιόδου (α-β)

€

-165.939,88

51.106,15
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(α)

(β)

5.21

Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Τρέχων φόρος-έξοδο
Αναβαλλόµενος φόρος - έξοδο
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου-έξοδο
Αναβαλλόµενος φόρος - έσοδο
ΣΥΝΟΛΟ

5.22

€
€
€
€
€

2010
4.055,11
10.413,99
-3.176,79
11.292,31

€
€
€
€

2009
6.486,73
13.000,00
-3.757,47
15.729,26

Ανάλυση των δεσµεύσεων
Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις
∆εν υπάρχουν Κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων .

5.23

Ανάλυση των αγορών επιχειρήσεων (θυγατρικές) που έγιναν µέσα στην χρήση
∆εν υπάρχουν.

5.24

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν προέκυψε περίπτωση γεγονότων που να επηρεάζουν σηµαντικά τα οικονοµικά µεγέθη της
περιόδου 2010.

5.25 Εκκρεµής ∆ίκες κατά της εταιρείας.
∆εν υφίστανται εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας..

5.26 Εµπράγµατα Βάρη και Εξασφαλίσεις.
∆εν υπάρχουν Εµπράγµατα Βάρη και Εξασφαλίσεις επί των ακινήτων της εταιρείας.
5.27

Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

Χρεωστικοί τόκοι
• ∆άνεια τραπεζών
• Τόκοι Χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Σύνολο
5.28

89.987,19
--89.987,19

133.806,01
--133.806,01

Κέρδη ανά µετoxή

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της εταιρείας µε
τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των τυχόν ιδίων
κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από τη ΛΑΝΑΚΑΜ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2010
31/12/2009
Κέρδη (Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της εταιρίας (σε Ευρώ)
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε Ευρώ)
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0,00

51.106,15

5.939.268,00

5.939.268,00

---

---

5.28.1 Μερίσµατα ανά µετοχή
∆εν διανεµήθηκαν µερίσµατα για τα κέρδη των χρήσεων 2003 και µετά
5.29
Ενδεχόµενα
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ δεν έχει άλλες πλην των αναφερόµενων υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές
εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά
την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
5.30
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη µε την εταιρεία µέχρι 31/12/2010 σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24.
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών .
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών .
γ) Απαιτήσεις .
δ)Υποχρεώσεις .
ε) Συµφωνίες µισθώσεων .
στ) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της διοίκησης .
ζ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη.
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και µέλη της διοίκησης .

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
55.567,35
-

Το ποσό των ΕΥΡΩ 55.567,35 αφορά σε καταβληµένη τακτική µισθοδοσία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
περιόδου µέχρι την 31/12/2010 κ.Ιωάννη ∆αµίγου ποσού 30.932,95 € και Βασιλείου Κωστόπουλου ποσού 24.634,40 €.
∆εν έχουν δοθεί δάνεια στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στα ∆ιευθυντικά Στελέχη.
5.31
Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2007, ενώ για τις χρήσεις 2008 και µετά οι φορολογικές
υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Η εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008-2010 ποσού
€ 36.470,43.

Αθήνα, 15/3/2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΟΥΡΑΗΛΙ∆ΗΣ ΟΥΡΑΗΛ
ΑΒ 043465

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
AE 107109
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Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Π 607252

6. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ( 1.1.2010 - 31.12.2010 )

Κυριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας τις παρακάτω επεξηγήσεις σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
1.1.2010 – 31.12.2010 της εταιρείας µας.

1.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας – δραστηριότητα της εταιρείας

Όπως σας είχαµε ενηµερώσει και παλαιότερα δραστηριοποιούµεθα στην εµπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών
ενδυµάτων, υποδηµάτων και αξεσουάρ. Ήδη υπάρχουν συµβόλαια αποκλειστικής διάθεσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο
για συλλογές προϊόντων των εταιρειών DOLCE & GABBANA, COCCINELLE, LIU JO, GOLD CASE, GUESS,
CHUNK, U.S.POLO ASSN, ALBISETTI, JOHN RICHMOND, KATHY VAN ZEELAND, RELISH, FRANKIE
MORELLO, DUNHILL και DAKS. Η εταιρεία έχει στραφεί και στο λιανικό εµπόριο µε την λειτουργία καταστήµατος
λιανικής πώλησης εµπορευµάτων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 4.165.597,85 για την χρήση
2010 και αντίστοιχα στο ποσό των € 5.665.568,81 για την χρήση 2009. Τα µικτά κέρδη της χρήσης 2010 ανήλθαν στο
ποσό των € 1.177.978,20 και αντίστοιχα στο ποσό των € 1.664.195,63 για την χρήση 2009.
Με την αναδιάρθρωση του πελατειακού δυναµικού της εταιρείας µολονότι την µείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση µε
την προηγούµενη χρήση, διατηρήθηκαν τα µικτά αποτελέσµατα της χρήσης στο ίδιο ποσοστό σε σχέση µε την
προηγούµενη.
Τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσης εµφάνισαν ζηµία µετά από φόρους ύψους

€ -165.939,88. Η εταιρεία

σχετικά µε την βελτίωση των οικονοµικών της αποτελεσµάτων κατέβαλε προσπάθεια µείωσης των λειτουργικών της
εξόδων περιορίζοντας τα αρνητικά αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης.
Η εν λόγω µείωση του κύκλου εργασιών προέκυψε από την µεθοδευµένη απόπειρα συρρίκνωσης της αγοραστικής
δύναµης των καταναλωτών και από την περιορισµένη ως και ανύπαρκτη χρηµατοδότηση των εµπορικών επιχειρήσεων
και πελατών µας από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Επίσης, η έµφαση που δίνεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για την κακή οικονοµική κατάσταση της χώρας µας
συµβάλλει στην κακή ψυχολογία γενικότερα της αγοράς.

2.

Οικονοµική θέση της εταιρείας

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2010 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2010 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 12.347.742,25 έναντι Ευρώ 12.703.431,41 της αρχής
χρήσεως 1.1.2010.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση
2010 έχουν ως εξής :
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθωσης της 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2010
6.390.345,49
15.137.058,61

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2010
8.459.485,40
15.137.058,61

=42,22 %

=55,88 %

31.12.2009
6.972.106,00
=43,95 %
15.864.975,14

31.12.2009
8.500.996,52
=53,58 %
15.864.975,14

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
31.12.2010
31.12.2009
12.347.742,25
12.703.431,41
Ίδια κεφάλαια
=442,68 %
=401,81%
Σύνολο υποχρεώσεων
2.789.316,36
3.161.543,73

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

31.12.2010
2.789.316,36
15.137.058,61

Ιδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

31.12.2010
12.347.742,25
15.137.058,61

=18,43 %

=81,57 %

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
31.12.2010
12.347.742,25
Ιδια κεφάλαια
=145,96 %
Πάγιο ενεργητικό
8.459.485,40

31.12.2009
3.161.543,73
15.864.975,14
31.12.2009
12.703.431,41
15.864.975,14

31.12.2009
12.703.431,41
8.500.996,52

=19,93%

=80,07 %

=149,43 %

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια κεφάλαια.
31.12.2009
31.12.2010
6.390.345,49
6.972.106,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό
=244,36 %
=232,97%
2.615.161,34
2.992.715,32
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
31.12.2009
31.12.2010
3.775.184,15
3.979.390,68
Κεφάλαιο κινήσεως
=59,08 %
=57,08 %
Κυκλοφορούν ενεργητικό
6.390.345,49
6.972.106,00

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το
πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων).
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας της 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Πωλήσεις

31.12.2010
-154.647,57
= -3,71 %
4.165.597,85

31.12.2009
70.592,88
=1,25 %
5.665.568,81

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα.
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Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως φόρων προ φόρων
Ιδια κεφάλαια

31.12.2010
-154.647,57
= -1,25 %
12.347.742,25

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
31.12.2010
1.177.978,20
Μικτά αποτελέσµατα
= -28,28 %
Πωλήσεις
4.165.597,85

31.12.2009
70.592,88
=0,56 %
12.703.431,41

31.12.2009
1.664.195,63
5.665.568,81

=29,37 %

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.
31.12.2009

31.12.2010
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ προ
προ φόρων
Σύνολο εσόδων

-154.647,57 = -3,63 %
4.254.780,38

70.592,88
5.867.433,21

=1,20 %

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα.
3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Στην τρέχουσα χρήση 2011 λόγω της οικονοµικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας γενικά και στον κλάδο ένδυσης προβλέπεται
µείωση των οικονοµικών µεγεθών σε ποσοστό 15 % σε σχέση µε το 2010. Η εν λόγω µείωση οφείλεται:
α) στην επιβολή νέων αυστηρών οικονοµικών µέτρων από την κυβέρνηση µε αποτέλεσµα την µείωση της αγοραστικής δύναµης
των καταναλωτών.
β) στη περιορισµένη ως και ανύπαρκτη χρηµατοδότηση των εµπορικών επιχειρήσεων και πελατών µας από τα Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα.
γ)στην αύξηση της πιστωτικής επικινδυνότητας των πελατών της εταιρείας µε συνέπεια τη µείωση του πελατειακού δυναµικού της
εταιρείας.
δ) στη συνεχή επικινδυνολογία των δηµοσιογράφων της χώρας µας που έχει σαν αποτέλεσµα την συρρίκνωση της κατανάλωσης
και την δυσφήµιση της χώρας µας στο εξωτερικό.
4. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Η εταιρεία κατέχει προς πώληση τα κατωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία :
Μετοχές ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ

τεµ. 635.118

Μετοχές ΕΧΑΕ ΑΕ

τεµ. 36.721

Η αποτίµηση τους επηρεάζει απευθείας τα ίδια κεφάλαια.
5. Ακίνητα της εταιρείας
1) OIKOΠΕ∆Α

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Αξία σε EYΡΩ

Μ2
Α) Εργοστασίου Καλλιθέας κειµένου

2.659,18

3.000.000,00

1.109,00

1.200.000,00

41.349,00

805.000,00

επί των οδών Ανδροµάχης,
Πριάµου, ∆ηµοσθένους & Χίου εις
Καλλιθέα
Β) Κείµενο εις Θεσσαλονίκη επί των
οδών Μοναστηρίου & Γιαννιτσών

Γ) Κείµενο εις Κερατέα Αττικής
(του εργοστασίου Κερατέας)
21

∆) Κείµενο εις Πειραιά επί των
οδών Παπαστράτου, Ασκληπιού,
Γραβιάς

1.987,25

900.000,00

1.105,32

300.000,00

48.209,75

6.205.000,00

Ε) Κείµενο εις Ν.Ηράκλειο Αττικής
επί της Λ. Ηρακλείου 65
Σύνολο

2) ΚΤΙΡΙΑ

Μένουσα αξία

Α) Καλλιθέας (επί του µε

450.000,00

Στοιχεία α’ οικοπέδου)
Β) Κερατέας (επί του µε

1.300.000,00

Στοιχεία γ’ οικοπέδου)
Γ) Θεσσαλονίκης (επί

100.000,00

του µε στοιχεία β’ οικοπέδου)
Σύνολο

6.

1.850.000,00

Υποκαταστήµατα εταιρείας

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήµατα :
α) Εργοστάσιο Κερατέας, Κερατέα Αττικής
β) Εργοστάσιο Καλλιθέας, Ανδροµάχης 191, Καλλιθέα
γ) Κατάστηµα Κολωνακίου, Καψάλη 6, Αθήνα
δ) Αποθήκη Freedom Logistics, Θέση Τρύπα Πέρδικας, Ασπρόπυργος

7. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας
έκθεσης.

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε να
επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρείας.

8.Επεξηγηµατική έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2010.
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της περιέχει
αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.
Ι. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρώ
και δέκα έξι λεπτά διαιρούµενο σε πέντε εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ κοινές
ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας εξήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,62 Euro) η κάθε µία. Οι µετοχές της εταιρείας
είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
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Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο
οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το
καταστατικό της, και ειδικότερα :
- το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών
κερδών µετ’ αφαίρεση µόνον του τακτικού αποθεµατικού διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο
µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο
οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων
µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του Τύπου.
- το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή,
εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,
- το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών,
- το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας,
- το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιµέρους δικαιώµατα:
νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης
των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.
ΙΙ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισµοί
στη µεταβίβαση τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
ΙΙΙ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆. 51/1992.
Οι µέτοχοι (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των
µετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
1.
2.
3.

Κωνσταντακάτος ∆ηµήτριος του Άγγελου - 21,289%
∆αµίγος Ιωάννης του Κωνσταντίνου - 13,715%
Ουραηλίδου Ελισάβετ του Ηλία - 11,436%

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.
VI. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη
µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον
Κ.Ν. 2190/1920.
VIII. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών
Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β και γ του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 7 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του
κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη
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Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί
πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης
αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον
ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων
µετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους
δικαιούχους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δε ρυθµίζεται διαφορετικά από τη
Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος αγοράς µετοχών και κατά το µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους εκδίδει µετοχές
στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωµα τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική
αύξηση αυτού.
Γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό της στήριξης της χρηµατιστηριακής
τιµής τους και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΙΧ. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν
την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της
απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
9. Φορολογικά θέµατα.
∆ηµιουργήθηκε πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσού € 10.413,99
10. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (άρθρο 2, παράγραφος 2, Ν. 3873/6.9.2010).
Μέρος Α
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση
της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συµφερόντων όλων των Μετόχων, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ (ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sev.org.gr/online/index.aspx ) και εφαρµόζει τις Αρχές του .
Μέρος Β
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι ∆ιατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι του κώδικα.
∆εν εφαρµόζονται επιπλέον πρακτικής πέραν εκείνων των προβλέψεων του κώδικα.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Καθήκοντα και Αρµοδιότητες ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η Εταιρεία διευθύνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 6 άτοµα, από τα οποία οι 3 ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
είναι µη Εκτελεστικοί και από αυτούς οι δύο είναι Ανεξάρτητοι.
Τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατέχει ο κ. Ουραήλ Γ. Ουραηλίδης. Υπάρχει διαχωρισµός
µεταξύ των θέσεων του Εκτελεστικού Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, θέση που κατέχει ο κος Ιωάννης Κ. ∆αµίγος. Η
ενασχόληση του Εκτελεστικού Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων της Εταιρείας, αφορά τη στρατηγική και πολιτική της Εταιρείας και την εισαγωγή θεµάτων για λήψη απόφασης από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ η ενασχόληση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου είναι η διεύθυνση της Εταιρείας όσον αφορά κυρίως
την καθηµερινή εργασία και δραστηριότητα της επιχείρησης.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αφού λάβει έγκαιρη, ολοκληρωµένη και έγκυρη πληροφόρηση, συνέρχεται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα σε συνεδρίες για µελέτη και λήψη αποφάσεων, οι οποίες καταγράφονται πιστά σε Πρακτικά. Κατά τη
διάρκεια του 2010 έγιναν 10 συνεδρίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει καθορίσει θέµατα για τα οποία αποφάσεις µπορούν να
λαµβάνονται µόνο από αυτό. Μερικά θέµατα µπορούν να παραπέµπονται σε ειδικές επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς
αυτό να απαλλάσσει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη συλλογική ευθύνη τους. Καµία κατηγορία µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη της έναντι κάποιας άλλης.

Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, ολοκληρωµένη και έγκυρη πληροφόρηση σε όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα
µέλη του είναι κατάλληλα ενηµερωµένα για τα θέµατα που εγείρονται στις συνεδρίες.
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν να συµβουλεύονται τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, το Γραµµατέα,
καθώς επίσης και τους Εξωτερικούς και Εσωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τυγχάνει
κατάλληλης ενηµέρωσης την πρώτη φορά που διορίζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, καθώς και κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας του, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ασκούν ανεξάρτητα και αµερόληπτα την κρίση
τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και λαµβάνουν, όποτε κρίνουν αναγκαίο, ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές
µε έξοδα της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την ηµεροµηνία αυτής της Έκθεσης, απαρτίζεται από τους Συµβούλους που παρουσιάζονται στον
πίνακα 1 πιο κάτω. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2010.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, κάθε πέντε έτη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται εκλογή νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στο οποίο έχουν δικαίωµα επανεκλογής όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Ανεξαρτησία ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η ταξινόµηση των Συµβούλων σε κατηγορίες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω
:

Πίνακας 1 : Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Ουραήλ Γ. Ουραηλίδης
Ιωάννης Κ. ∆αµίγος
Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Κωνσταντίνος Ι. ∆αµίγος
Κωνσταντίνος Γ. Βουζαλής - Ανεξάρτητος
Μαρία Κ. Στυλιανέση - Ανεξάρτητος
Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας που περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης.
Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Οι αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Κανένας ∆ιοικητικός Σύµβουλος δεν εµπλέκεται στον καθορισµό της αµοιβής του. Οι υφιστάµενες συµβάσεις εργοδότησης των
Εκτελεστικών Συµβούλων είναι αορίστου χρόνου.
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνονται από τους
Μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αµοιβές των µη Εκτελεστικών Συµβούλων δεν συνδέονται µε την κερδοφορία, ούτε
λαµβάνουν τη µορφή συµµετοχής σε συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό σχέδιο της Εταιρείας. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών
Συµβούλων για το έτος 2010 αναφέρονται πιο κάτω.
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Οι αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι σε ύψος που διασφαλίζει την εργοδότηση ατόµων µε τις
απαιτούµενες γνώσεις, ικανότητες, εµπειρίες και ακαδηµαϊκά προσόντα, και επηρεάζονται σηµαντικά από τα επίπεδα που ισχύουν
στην αγορά εργασίας. Τυχόν µέρος των αµοιβών τους που συνδέεται µε την επίδοση, σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε τα κίνητρα
επίδοσης που παραχωρούνται να συµβαδίζουν µε τα συµφέροντα των Μετόχων.
∆εν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια µε τα οποία να παραχωρούνται δικαιώµατα προαίρεσης ή αγοράς µετοχών σε ∆ιοικητικούς
Συµβούλους.
Οι συνολικές αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων που εργοδοτούνται από την Εταιρεία για το έτος 2010,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών εργοδότη και άλλων ωφεληµάτων, ήταν :
∆ύο Σύµβουλοι µεταξύ € 24.001,00 και € 31.000,00, όπως ήταν και το 2009.
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
αµοιβές σε µη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη βεβαίωση ότι η Εταιρεία διατηρεί ένα επαρκές Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να
διασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή προστασία της επένδυσης των Μετόχων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει επισκοπήσει τις διαδικασίες και τις µεθόδους επαλήθευσης της
ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και βεβαιώνει ότι είναι
αποτελεσµατικές.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι ο ανεξάρτητος εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος µε ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα
επιθεωρεί τα Συστήµατα Ελέγχου της Εταιρείας και ότι η αποτελεσµατικότητα τους είναι ικανοποιητική. Η επιθεώρηση από τον
Ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή των Συστηµάτων του Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων καλύπτει, σε
δειγµατοληπτική βάση και τα χρηµατοοικονοµικά, λειτουργικά και λογισµικά συστήµατα, περιλαµβανοµένων και των
εφαρµοζόµενων συστηµάτων ελέγχου και δικλείδων ασφαλείας.
Στόχος του Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή είναι η παροχή ανεξάρτητων και αντικειµενικών υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
και συµβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασµένων να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
Ο Ανεξάρτητος Εσωτερικός Ελεγκτής βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους του εφαρµόζοντας συστηµατική και
πειθαρχηµένη µεθοδολογία στην εκτίµηση και βελτίωση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Συστηµάτων Εσωτερικού
Ελέγχου και στην εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπόλογο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας, πέραν των ελεγκτικών υπηρεσιών που προσέφεραν κατά την διάρκεια του 2010, καµία
άλλη εργασία ή υπηρεσία δεν έχουν προσφέρει πλην της παροχής υπηρεσιών για φορολογικά θέµατα και θέµατα Φ.Π.Α., που
σχετίζονται άµεσα µε τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση του περί
Χρηµατιστηρίου Αξιών Ελλάδος Νόµου.
Ο Εξωτερικός Ελεγκτής τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, µεταξύ άλλων, εξετάζει τις οικονοµικές καταστάσεις και το
εσωτερικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της εταιρείας σε σχέση και συµφωνία µε τα δεδοµένα και την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
∆άνεια σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους
∆εν υφίστανται δάνεια.
∆ικαιώµατα ψήφου και ελέγχου
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα
ψήφου. Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
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Λειτουργούσα Επιχείρηση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία της ως λειτουργούσα
επιχείρηση (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι θεωρούν ως σηµαντικό µέρος των ευθυνών τους την έγκαιρη, σαφή και έγκυρη πληροφόρηση των
Μετόχων και την υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, που αφορούν την εποικοδοµητική αξιοποίηση
της Γενικής Συνέλευσης και την ισότιµη µεταχείριση των Μετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Βασίλειο
Κωστόπουλο ως υπεύθυνο για θέµατα Επικοινωνίας µε τους Μετόχους της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κον Βουζαλή Γ. Κωνσταντίνο, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο, ως
Ανώτερο Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιµος να ακούει τις ανησυχίες των Μετόχων των οποίων τυχόν
προβλήµατα δεν έχουν επιλυθεί µέσω των κανονικών καναλιών επικοινωνίας της Εταιρείας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Πολιτική Αµοιβών ∆ιοικητικών Συµβούλων έχει καθορισθεί και εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η αναγνώριση κινδύνου διεξάγεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε δύο µήνες και
σε έκτακτη όποτε αυτό ζητηθεί από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θέµα την διαχείριση κινδύνων της εταιρείας.
Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται σε α) Στρατηγικούς, β) Λειτουργικούς, γ) Χρηµατοοικονοµικούς, δ) ∆ιαχείρισης γνώσης και ε)
Συµµόρφωσης. Κατόπιν πραγµατοποιείται εκτίµηση του κινδύνου ποσοτικής ή µερικής ποσοτικής ή ποιοτικής όσον αφορά την
πιθανότητα εµφάνισης και την πιθανή συνέπεια.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι να δηµιουργηθεί το προφίλ του κινδύνου και να προσδοθεί ο βαθµός σηµαντικότητάς του.
Τον σχεδιασµό και συντονισµό των διεργασιών διαχείρισης κινδύνου έχει αναλάβει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας κος
Ιωάννης Κ. ∆αµίγος, ο οποίος και υποβάλλει αναφορές σε θέµατα κινδύνου προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προς
οποιουσδήποτε τρίτους που έχουν έννοµο ενδιαφέρον.
Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει επίσης υποστήριξη και συµµετοχή στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου διασφαλίζοντας ότι δεν
παραβιάζονται οι επαγγελµατικές απαιτήσεις για ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Για την σύγκλιση και λειτουργία κάθε Γενικής Συνεύλευσης των Μετόχων εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπει ο
Ν.2190/1920.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση
που αφορά την εταιρία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για :
α)
Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β)

Τροποποίηση του καταστατικού.

γ)

Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος
καταστατικού.

δ)

Εκδοση δανείου µε οµολογίες και οµολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/20.

ε)

Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος
καταστατικού.

στ)

Εκλογή ελεγκτών.

ζ)

∆ιορισµό εκκαθαριστών.

η)

Έγκριση των ετησίων λογαριασµών (ετησίων οικονοµικών καταστάσεων).

θ)

∆ιάθεση των ετησίων κερδών.
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ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας,
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο.
Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µ’αυτές, πρέπει να καλείται
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη
εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ηµέρα της συνεδρίασης της δεν
υπολογίζονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της
συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως µε σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος
της εταιρείας και δηµοσιεύεται ως εξής :
α)Στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.∆. /τος «Περί ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών».
β) Σε µία ηµερησία πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίσην του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει
ευρύτερη κυκλοφορία σ’ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/1957, όπως ισχύει
και
γ) Σε µία ηµερησία οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονοµικές µε απόφαση του Υπουργείου
Εµπορίου.
Εφ’ όσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται και σε µία ηµερησία
ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται
εφηµερίδα στην περιοχή αυτή, σε µία από τις εκδιδόµενες στην πρωτεύουσα του Νοµού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα
της.
Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ηµερών στις ως άνω ηµερήσιες
πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες
συντέµνονται στο µισό. ∆έκα ηµέρες (10) πριν από την τακτικήν Γενικήν Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την
εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία σχετική βεβαίωση
από την Α.Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α., τουλάχιστον
πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’αυτήν από πρόσωπο που
έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται
στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Οι µέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος
στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδεια της.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας,
νόµιµα συντεταγµένος, πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.Ο πίνακας αυτός πρέπει
να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των
µετοχών και των αντιπροσώπων τους.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως όταν
εκπροσωπείται σ’αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβληµένου κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία
στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την χρονολογία της
συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται
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σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του
καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην
συνέλευση.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Εξαιρετικά η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως εάν
εκπροσωπούνται σ’αυτήν τα δύο (2/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β)

Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ)

Μεταβολή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος
καταστατικού.
ε)

Έκδοση δανείου µε οµολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και
ζ)

Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων.

Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση,
που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν σ’αυτήν
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε
πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων
της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν σ’αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου.
Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφί των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο
αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των
µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραµµατέα, που εκτελεί
και χρέη ψηφολέκτη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερησία
διάταξη.
Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γραµµατέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον
αναπληρωτή του.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε την διοίκηση της εταιρίας δικαιώµατα τους µόνο µε την συµµετοχή τους στην Γενική
Συνέλευση.
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα
µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των
κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.
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 από έναν µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης
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Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.
2190/20, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31,
παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20, µπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης.
Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης
είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα
συνεδριάσεως της που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερησίας
διάταξης.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος
της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναλάβει για µια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως,
ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία
πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία (5) πέντε ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτικήν Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο :
Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από
την εταιρία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή
της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιασδήποτε αιτία µε τα ίδια
πρόσωπα.
Να παρέχει µε τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρίας, στο µέτρο που αυτές
είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία
υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγουµένης παραγράφου και εφ’όσον οι µέτοχοι αυτοί δεν
εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ’αυτούς κατά την Γενική
Συνέλευση, ή αν προτιµάει, πριν απ’αυτήν σε εκπρόσωπό του πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του
ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνεται
από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, µε την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Σε περίπτωση
αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για
οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται µε ονοµαστική κλήση. Οι µέτοχοι που ασκούν τα
δικαιώµατα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύµφωνα µε το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις µετοχές
που τους παρέχουν τα δικαιώµατα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.
Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, µέχρι την έκδοση της απόφασης του αρµόδιου ∆ικαστηρίου.
Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν
δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος
διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι µε τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού
ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει
την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασµών της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν.
Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο ∆ικαστήριο, εφ’όσον από την όλη πορεία των
εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και
συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας.
Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις µετοχές, που τους
παρέχουν το δικαίωµα αυτό, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη
αναγνωρισµένη Ελληνική Τράπεζα, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα
(30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
30

Ουραήλ Γ. Ουραηλίδης
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανωνύµου εταιρείας υπό την επωνυµίαν
«ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εδρεούσης εν
Αθήναις και επί της οδού Μεσογείων αριθµ. 2-4 της 15ης Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες
δέκα (2011) ηµέραν Τρίτη και ώρα 18.00 µµ εις τα γραφεία της έδρας της εταιρείας

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΘΕΜΑΤΑ :

Oυραήλ-Ράλλης Γ. Ουραηλίδης
Ιωάννης Κ. ∆αµίγος
Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
Κωνσταντίνος Ι. ∆αµίγος
Κων/νος Γ. Βουζαλής
Μαρία Κ. Στυιλιανέση

1. Εγκρισις Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2010 της εταιρείας.
2. Εγκρισις εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί του ως άνω
Οικονοµικών Καταστάσεων προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των
Μετόχων.

Προσκλήσει του Προέδρου συνήλθε σήµερον σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον
διαπιστωθείσης δε πλήρους απαρτίας εισέρχεται εις την συζήτησιν των θεµάτων της
ηµερησίας διατάξεως.
ΘΕΜΑΤΑ 1ον και 2ον
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιον κατόπιν επισταµένης µελέτης των Οικονοµικών Καταστάσεων της
31.12.2010 και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή και εν συνδυασµώ προς τα
προσαχθέντα στοιχεία εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις τούτες ως έχουν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρείνει οµοφώνως την κατωτέρω έκθεσιν αυτού προς την
Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων της εταιρείας επί των Οικονοµικών
Καταστάσεων έχουσιν ούτω :

6. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ( 1.1.2010 - 31.12.2010 )

Κυριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας τις παρακάτω επεξηγήσεις σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
1.1.2010 – 31.12.2010 της εταιρείας µας.
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2.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας – δραστηριότητα της εταιρείας

Όπως σας είχαµε ενηµερώσει και παλαιότερα δραστηριοποιούµεθα στην εµπορία ανδρικών, γυναικείων και παιδικών
ενδυµάτων, υποδηµάτων και αξεσουάρ. Ήδη υπάρχουν συµβόλαια αποκλειστικής διάθεσης στην Ελλάδα και στην Κύπρο
για συλλογές προϊόντων των εταιρειών DOLCE & GABBANA, COCCINELLE, LIU JO, GOLD CASE, GUESS,
CHUNK, U.S.POLO ASSN, ALBISETTI, JOHN RICHMOND, KATHY VAN ZEELAND, RELISH, FRANKIE
MORELLO, DUNHILL και DAKS. Η εταιρεία έχει στραφεί και στο λιανικό εµπόριο µε την λειτουργία καταστήµατος
λιανικής πώλησης εµπορευµάτων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 4.165.597,85 για την χρήση
2010 και αντίστοιχα στο ποσό των € 5.665.568,81 για την χρήση 2009. Τα µικτά κέρδη της χρήσης 2010 ανήλθαν στο
ποσό των € 1.177.978,20 και αντίστοιχα στο ποσό των € 1.664.195,63 για την χρήση 2009.
Με την αναδιάρθρωση του πελατειακού δυναµικού της εταιρείας µολονότι την µείωση του κύκλου εργασιών σε σχέση µε
την προηγούµενη χρήση, διατηρήθηκαν τα µικτά αποτελέσµατα της χρήσης στο ίδιο ποσοστό σε σχέση µε την
προηγούµενη.
Τα καθαρά αποτελέσµατα της χρήσης εµφάνισαν ζηµία µετά από φόρους ύψους

€ -165.939,88. Η εταιρεία

σχετικά µε την βελτίωση των οικονοµικών της αποτελεσµάτων κατέβαλε προσπάθεια µείωσης των λειτουργικών της
εξόδων περιορίζοντας τα αρνητικά αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης.
Η εν λόγω µείωση του κύκλου εργασιών προέκυψε από την µεθοδευµένη απόπειρα συρρίκνωσης της αγοραστικής
δύναµης των καταναλωτών και από την περιορισµένη ως και ανύπαρκτη χρηµατοδότηση των εµπορικών επιχειρήσεων
και πελατών µας από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Επίσης, η έµφαση που δίνεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για την κακή οικονοµική κατάσταση της χώρας µας
συµβάλλει στην κακή ψυχολογία γενικότερα της αγοράς.

2.

Οικονοµική θέση της εταιρείας

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31.12.2010 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2010 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 12.347.742,25 έναντι Ευρώ 12.703.431,41 της αρχής
χρήσεως 1.1.2010.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για την χρήση
2010 έχουν ως εξής :

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθωσης της 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2010
6.390.345,49
15.137.058,61

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2010
8.459.485,40
15.137.058,61

=42,22 %

=55,88 %

31.12.2009
6.972.106,00
=43,95 %
15.864.975,14

31.12.2009
8.500.996,52
=53,58 %
15.864.975,14

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
31.12.2010
31.12.2009
Ίδια κεφάλαια
12.347.742,25
12.703.431,41
=401,81%
=442,68 %
Σύνολο υποχρεώσεων
2.789.316,36
3.161.543,73
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Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

31.12.2010
2.789.316,36
15.137.058,61

Ιδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

31.12.2010
12.347.742,25
15.137.058,61

=18,43 %

=81,57 %

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
31.12.2010
Ιδια κεφάλαια
12.347.742,25
=145,96 %
Πάγιο ενεργητικό
8.459.485,40

31.12.2009
3.161.543,73
15.864.975,14
31.12.2009
12.703.431,41
15.864.975,14

31.12.2009
12.703.431,41
8.500.996,52

=19,93%

=80,07 %

=149,43 %

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια κεφάλαια.
31.12.2009
31.12.2010
6.390.345,49
6.972.106,00
Κυκλοφορούν ενεργητικό
=244,36 %
=232,97%
2.615.161,34
2.992.715,32
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
31.12.2010
31.12.2009
3.775.184,15
3.979.390,68
Κεφάλαιο κινήσεως
=59,08 %
=57,08 %
Κυκλοφορούν ενεργητικό
6.390.345,49
6.972.106,00
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το
πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων).
Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας της 31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα.
31.12.2010
-154.647,57
= -3,71 %
4.165.597,85

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Πωλήσεις

31.12.2009
70.592,88
=1,25 %
5.665.568,81

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως φόρων προ φόρων
Ιδια κεφάλαια

31.12.2010
-154.647,57
= -1,25 %
12.347.742,25

31.12.2009
70.592,88
=0,56 %
12.703.431,41

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσµατα
Πωλήσεις

31.12.2010
1.177.978,20
= -28,28 %
4.165.597,85

31.12.2009
1.664.195,63
5.665.568,81

=29,37 %

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

31.12.2009

31.12.2010
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ προ
προ φόρων
Σύνολο εσόδων

-154.647,57 = -3,63 %
4.254.780,38

70.592,88
5.867.433,21

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα.
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=1,20 %

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Στην τρέχουσα χρήση 2011 λόγω της οικονοµικής συγκυρίας και της αβεβαιότητας γενικά και στον κλάδο ένδυσης προβλέπεται
µείωση των οικονοµικών µεγεθών σε ποσοστό 15 % σε σχέση µε το 2010. Η εν λόγω µείωση οφείλεται:
α) στην επιβολή νέων αυστηρών οικονοµικών µέτρων από την κυβέρνηση µε αποτέλεσµα την µείωση της αγοραστικής δύναµης
των καταναλωτών.
β) στη περιορισµένη ως και ανύπαρκτη χρηµατοδότηση των εµπορικών επιχειρήσεων και πελατών µας από τα Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα.
γ)στην αύξηση της πιστωτικής επικινδυνότητας των πελατών της εταιρείας µε συνέπεια τη µείωση του πελατειακού δυναµικού της
εταιρείας.
δ) στη συνεχή επικινδυνολογία των δηµοσιογράφων της χώρας µας που έχει σαν αποτέλεσµα την συρρίκνωση της κατανάλωσης
και την δυσφήµιση της χώρας µας στο εξωτερικό.
4. Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Η εταιρεία κατέχει προς πώληση τα κατωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία :
Μετοχές ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ

τεµ. 635.118

Μετοχές ΕΧΑΕ ΑΕ

τεµ. 36.721

Η αποτίµηση τους επηρεάζει απευθείας τα ίδια κεφάλαια.
5. Ακίνητα της εταιρείας
1) OIKOΠΕ∆Α

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Αξία σε EYΡΩ

Μ2
Α) Εργοστασίου Καλλιθέας κειµένου

2.659,18

3.000.000,00

1.109,00

1.200.000,00

41.349,00

805.000,00

1.987,25

900.000,00

1.105,32

300.000,00

48.209,75

6.205.000,00

επί των οδών Ανδροµάχης,
Πριάµου, ∆ηµοσθένους & Χίου εις
Καλλιθέα
Β) Κείµενο εις Θεσσαλονίκη επί των
οδών Μοναστηρίου & Γιαννιτσών

Γ) Κείµενο εις Κερατέα Αττικής
(του εργοστασίου Κερατέας)
∆) Κείµενο εις Πειραιά επί των
οδών Παπαστράτου, Ασκληπιού,
Γραβιάς
Ε) Κείµενο εις Ν.Ηράκλειο Αττικής
επί της Λ. Ηρακλείου 65
Σύνολο
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2) ΚΤΙΡΙΑ

Μένουσα αξία

Α) Καλλιθέας (επί του µε

450.000,00

Στοιχεία α’ οικοπέδου)
Β) Κερατέας (επί του µε

1.300.000,00

Στοιχεία γ’ οικοπέδου)
Γ) Θεσσαλονίκης (επί

100.000,00

του µε στοιχεία β’ οικοπέδου)
Σύνολο

6.

1.850.000,00

Υποκαταστήµατα εταιρείας

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήµατα :
α) Εργοστάσιο Κερατέας, Κερατέα Αττικής
β) Εργοστάσιο Καλλιθέας, Ανδροµάχης 191, Καλλιθέα
γ) Κατάστηµα Κολωνακίου, Καψάλη 6, Αθήνα
δ) Αποθήκη Freedom Logistics, Θέση Τρύπα Πέρδικας, Ασπρόπυργος

7. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας
έκθεσης.

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα µπορούσε να
επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρείας.

8.Επεξηγηµατική έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2010.
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της περιέχει
αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.
Ι. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατοµµύρια εξακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα έξι ευρώ
και δέκα έξι λεπτά διαιρούµενο σε πέντε εκατοµµύρια εννιακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσιες εξήντα οκτώ κοινές
ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας εξήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,62 Euro) η κάθε µία. Οι µετοχές της εταιρείας
είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο
οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το
καταστατικό της, και ειδικότερα :
- το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών
κερδών µετ’ αφαίρεση µόνον του τακτικού αποθεµατικού διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο
µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, ο
οποίος αναφέρεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων
µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του Τύπου.
- το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή,
εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,
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- το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε µετρητά και την ανάληψη νέων µετοχών,
- το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας,
- το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιµέρους δικαιώµατα:
νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης
των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν.
ΙΙ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισµοί
στη µεταβίβαση τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
ΙΙΙ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆. 51/1992.
Οι µέτοχοι (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των
µετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
4.
5.
6.

Κωνσταντακάτος ∆ηµήτριος του Άγγελου - 21,289%
∆αµίγος Ιωάννης του Κωνσταντίνου - 13,715%
Ουραηλίδου Ελισάβετ του Ηλία - 11,436%

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου
∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.
V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.
VI. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη
µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της.
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον
Κ.Ν. 2190/1920.
VIII. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών
Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β και γ του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 7 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του
κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη
Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό
διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να θεσπισθεί
πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης
αγοράς µετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον
ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων
µετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους
δικαιούχους.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφαση του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δε ρυθµίζεται διαφορετικά από τη
Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος αγοράς µετοχών και κατά το µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους εκδίδει µετοχές
στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωµα τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική
αύξηση αυτού.
Γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών εταιρείες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους, µε σκοπό της στήριξης της χρηµατιστηριακής
τιµής τους και µε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΙΧ. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν
την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της
απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.
9. Φορολογικά θέµατα.
∆ηµιουργήθηκε πρόβλεψη για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 ποσού € 10.413,99
10. ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (άρθρο 2, παράγραφος 2, Ν. 3873/6.9.2010).
Μέρος Α
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αναγνωρίζοντας τη σηµασία του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη σωστή και χρηστή διοίκηση
της Εταιρείας και τη συνεχή προστασία των συµφερόντων όλων των Μετόχων, έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ (ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.sev.org.gr/online/index.aspx ) και εφαρµόζει τις Αρχές του .
Μέρος Β
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι τηρούνται όλες οι ∆ιατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι του κώδικα.
∆εν εφαρµόζονται επιπλέον πρακτικής πέραν εκείνων των προβλέψεων του κώδικα.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Καθήκοντα και Αρµοδιότητες ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η Εταιρεία διευθύνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 6 άτοµα, από τα οποία οι 3 ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι
είναι µη Εκτελεστικοί και από αυτούς οι δύο είναι Ανεξάρτητοι.
Τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατέχει ο κ. Ουραήλ Γ. Ουραηλίδης. Υπάρχει διαχωρισµός
µεταξύ των θέσεων του Εκτελεστικού Προέδρου και του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, θέση που κατέχει ο κος Ιωάννης Κ. ∆αµίγος. Η
ενασχόληση του Εκτελεστικού Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων της Εταιρείας, αφορά τη στρατηγική και πολιτική της Εταιρείας και την εισαγωγή θεµάτων για λήψη απόφασης από
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ η ενασχόληση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου είναι η διεύθυνση της Εταιρείας όσον αφορά κυρίως
την καθηµερινή εργασία και δραστηριότητα της επιχείρησης.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, αφού λάβει έγκαιρη, ολοκληρωµένη και έγκυρη πληροφόρηση, συνέρχεται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα σε συνεδρίες για µελέτη και λήψη αποφάσεων, οι οποίες καταγράφονται πιστά σε Πρακτικά. Κατά τη
διάρκεια του 2010 έγιναν 10 συνεδρίες. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει καθορίσει θέµατα για τα οποία αποφάσεις µπορούν να
λαµβάνονται µόνο από αυτό. Μερικά θέµατα µπορούν να παραπέµπονται σε ειδικές επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, χωρίς
αυτό να απαλλάσσει τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τη συλλογική ευθύνη τους. Καµία κατηγορία µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη της έναντι κάποιας άλλης.
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Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει την ευθύνη να παρέχει έγκαιρη, ολοκληρωµένη και έγκυρη πληροφόρηση σε όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι όλα τα
µέλη του είναι κατάλληλα ενηµερωµένα για τα θέµατα που εγείρονται στις συνεδρίες.
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µπορούν να συµβουλεύονται τον Εκτελεστικό Πρόεδρο, το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, το Γραµµατέα,
καθώς επίσης και τους Εξωτερικούς και Εσωτερικούς Ελεγκτές της Εταιρείας. Ο κάθε ∆ιοικητικός Σύµβουλος τυγχάνει
κατάλληλης ενηµέρωσης την πρώτη φορά που διορίζεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, καθώς και κατά τη διάρκεια
της υπηρεσίας του, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ασκούν ανεξάρτητα και αµερόληπτα την κρίση
τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και λαµβάνουν, όποτε κρίνουν αναγκαίο, ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές
µε έξοδα της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την ηµεροµηνία αυτής της Έκθεσης, απαρτίζεται από τους Συµβούλους που παρουσιάζονται στον
πίνακα 1 πιο κάτω. Όλοι τους ήταν µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2010.
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, κάθε πέντε έτη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται εκλογή νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου στο οποίο έχουν δικαίωµα επανεκλογής όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Ανεξαρτησία ∆ιοικητικών Συµβούλων
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η ταξινόµηση των Συµβούλων σε κατηγορίες παρουσιάζονται στον πίνακα 1 πιο κάτω
:

Πίνακας 1 : Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Ουραήλ Γ. Ουραηλίδης
Ιωάννης Κ. ∆αµίγος
Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
Μη Εκτελεστικοί Σύµβουλοι
Κωνσταντίνος Ι. ∆αµίγος
Κωνσταντίνος Γ. Βουζαλής - Ανεξάρτητος
Μαρία Κ. Στυλιανέση - Ανεξάρτητος
Η πιο πάνω κατηγοριοποίηση είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια περί ανεξαρτησίας που περιέχονται στον Κώδικα Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης.
Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων
Οι αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Κανένας ∆ιοικητικός Σύµβουλος δεν εµπλέκεται στον καθορισµό της αµοιβής του. Οι υφιστάµενες συµβάσεις εργοδότησης των
Εκτελεστικών Συµβούλων είναι αορίστου χρόνου.
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων, υπό την ιδιότητά τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνονται από τους
Μετόχους σε Γενική Συνέλευση. Οι αµοιβές των µη Εκτελεστικών Συµβούλων δεν συνδέονται µε την κερδοφορία, ούτε
λαµβάνουν τη µορφή συµµετοχής σε συνταξιοδοτικό ή ασφαλιστικό σχέδιο της Εταιρείας. Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών
Συµβούλων για το έτος 2010 αναφέρονται πιο κάτω.
Οι αµοιβές των Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι σε ύψος που διασφαλίζει την εργοδότηση ατόµων µε τις
απαιτούµενες γνώσεις, ικανότητες, εµπειρίες και ακαδηµαϊκά προσόντα, και επηρεάζονται σηµαντικά από τα επίπεδα που ισχύουν
στην αγορά εργασίας. Τυχόν µέρος των αµοιβών τους που συνδέεται µε την επίδοση, σχεδιάζεται µε τρόπο ώστε τα κίνητρα
επίδοσης που παραχωρούνται να συµβαδίζουν µε τα συµφέροντα των Μετόχων.
∆εν υπάρχουν προς το παρόν σχέδια µε τα οποία να παραχωρούνται δικαιώµατα προαίρεσης ή αγοράς µετοχών σε ∆ιοικητικούς
Συµβούλους.
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Οι συνολικές αµοιβές των Εκτελεστικών Συµβούλων που εργοδοτούνται από την Εταιρεία για το έτος 2010,
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών εργοδότη και άλλων ωφεληµάτων, ήταν :
∆ύο Σύµβουλοι µεταξύ € 24.001,00 και € 31.000,00, όπως ήταν και το 2009.
Κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες
αµοιβές σε µη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη βεβαίωση ότι η Εταιρεία διατηρεί ένα επαρκές Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ώστε να
διασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή προστασία της επένδυσης των Μετόχων και των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει επισκοπήσει τις διαδικασίες και τις µεθόδους επαλήθευσης της
ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και βεβαιώνει ότι είναι
αποτελεσµατικές.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι ο ανεξάρτητος εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος µε ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα
επιθεωρεί τα Συστήµατα Ελέγχου της Εταιρείας και ότι η αποτελεσµατικότητα τους είναι ικανοποιητική. Η επιθεώρηση από τον
Ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή των Συστηµάτων του Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων καλύπτει, σε
δειγµατοληπτική βάση και τα χρηµατοοικονοµικά, λειτουργικά και λογισµικά συστήµατα, περιλαµβανοµένων και των
εφαρµοζόµενων συστηµάτων ελέγχου και δικλείδων ασφαλείας.
Στόχος του Ανεξάρτητου Εσωτερικού Ελεγκτή είναι η παροχή ανεξάρτητων και αντικειµενικών υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
και συµβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασµένων να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τη λειτουργία της Εταιρείας.
Ο Ανεξάρτητος Εσωτερικός Ελεγκτής βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους του εφαρµόζοντας συστηµατική και
πειθαρχηµένη µεθοδολογία στην εκτίµηση και βελτίωση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Συστηµάτων Εσωτερικού
Ελέγχου και στην εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι υπόλογο στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Οι Εξωτερικοί Ελεγκτές της Εταιρείας, πέραν των ελεγκτικών υπηρεσιών που προσέφεραν κατά την διάρκεια του 2010, καµία
άλλη εργασία ή υπηρεσία δεν έχουν προσφέρει πλην της παροχής υπηρεσιών για φορολογικά θέµατα και θέµατα Φ.Π.Α., που
σχετίζονται άµεσα µε τις ελεγκτικές υπηρεσίες που παρέχουν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση του περί
Χρηµατιστηρίου Αξιών Ελλάδος Νόµου.
Ο Εξωτερικός Ελεγκτής τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, µεταξύ άλλων, εξετάζει τις οικονοµικές καταστάσεις και το
εσωτερικό χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της εταιρείας σε σχέση και συµφωνία µε τα δεδοµένα και την αποτελεσµατικότητα των
συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.
∆άνεια σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους
∆εν υφίσταται δάνεια.
∆ικαιώµατα ψήφου και ελέγχου
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοδήποτε περιορισµοί στα δικαιώµατα
ψήφου. Όλες οι µετοχές έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
Λειτουργούσα Επιχείρηση
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι η Εταιρεία έχει επαρκείς πόρους για να συνεχίσει τη λειτουργία της ως λειτουργούσα
επιχείρηση (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι θεωρούν ως σηµαντικό µέρος των ευθυνών τους την έγκαιρη, σαφή και έγκυρη πληροφόρηση των
Μετόχων και την υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, που αφορούν την εποικοδοµητική αξιοποίηση
της Γενικής Συνέλευσης και την ισότιµη µεταχείριση των Μετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Βασίλειο
Κωστόπουλο ως υπεύθυνο για θέµατα Επικοινωνίας µε τους Μετόχους της Εταιρείας.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κον Βουζαλή Γ. Κωνσταντίνο, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο, ως
Ανώτερο Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο, ο οποίος είναι διαθέσιµος να ακούει τις ανησυχίες των Μετόχων των οποίων τυχόν
προβλήµατα δεν έχουν επιλυθεί µέσω των κανονικών καναλιών επικοινωνίας της Εταιρείας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η Πολιτική Αµοιβών ∆ιοικητικών Συµβούλων έχει καθορισθεί και εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
Η αναγνώριση κινδύνου διεξάγεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε δύο µήνες και
σε έκτακτη όποτε αυτό ζητηθεί από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε θέµα την διαχείριση κινδύνων της εταιρείας.
Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται σε α) Στρατηγικούς, β) Λειτουργικούς, γ) Χρηµατοοικονοµικούς, δ) ∆ιαχείρισης γνώσης και ε)
Συµµόρφωσης. Κατόπιν πραγµατοποιείται εκτίµηση του κινδύνου ποσοτικής ή µερικής ποσοτικής ή ποιοτικής όσον αφορά την
πιθανότητα εµφάνισης και την πιθανή συνέπεια.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι να δηµιουργηθεί το προφίλ του κινδύνου και να προσδοθεί ο βαθµός σηµαντικότητάς του.
Τον σχεδιασµό και συντονισµό των διεργασιών διαχείρισης κινδύνου έχει αναλάβει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας κος
Ιωάννης Κ. ∆αµίγος, ο οποίος και υποβάλλει αναφορές σε θέµατα κινδύνου προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και προς
οποιουσδήποτε τρίτους που έχουν έννοµο ενδιαφέρον.
Ο εσωτερικός έλεγχος παρέχει επίσης υποστήριξη και συµµετοχή στην διαδικασία διαχείρισης κινδύνου διασφαλίζοντας ότι δεν
παραβιάζονται οι επαγγελµατικές απαιτήσεις για ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Για την σύγκλιση και λειτουργία κάθε Γενικής Συνεύλευσης των Μετόχων εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπει ο
Ν.2190/1920.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίσει για κάθε υπόθεση
που αφορά την εταιρία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για :
α)
Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
β)

Τροποποίηση του καταστατικού.

γ)

Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος
καταστατικού.

δ)

Εκδοση δανείου µε οµολογίες και οµολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν. 2190/20.

ε)

Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος
καταστατικού.

στ)

Εκλογή ελεγκτών.

ζ)

∆ιορισµό εκκαθαριστών.

η)

Έγκριση των ετησίων λογαριασµών (ετησίων οικονοµικών καταστάσεων).

θ)

∆ιάθεση των ετησίων κερδών.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας,
τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο.
Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται µ’αυτές, πρέπει να καλείται
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για την συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη
εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσεως και η ηµέρα της συνεδρίασης της δεν
υπολογίζονται.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της
συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως µε σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της
εταιρείας και δηµοσιεύεται ως εξής :
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α)Στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.∆. /τος «Περί ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών».
β)
Σε µία ηµερησία πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίσην του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει
ευρύτερη κυκλοφορία σ’ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/1957, όπως ισχύει και
γ)
Σε µία ηµερησία οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονοµικές µε απόφαση του Υπουργείου
Εµπορίου.
Εφ’ όσον η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται και σε µία ηµερησία ή
εβδοµαδιαία εφηµερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται
εφηµερίδα στην περιοχή αυτή, σε µία από τις εκδιδόµενες στην πρωτεύουσα του Νοµού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ηµερών στις ως άνω ηµερήσιες πολιτικές και οικονοµικές
εφηµερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό. ∆έκα
ηµέρες (10) πριν από την τακτικήν Γενικήν Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία σχετική βεβαίωση
από την Α.Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α., τουλάχιστον πέντε
(5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’αυτήν από πρόσωπο που
έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα.
Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται
στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Οι µέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος
στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδεια της.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας,
νόµιµα συντεταγµένος, πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.Ο πίνακας αυτός πρέπει να
περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον αριθµό των µετοχών
και των αντιπροσώπων τους.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως όταν
εκπροσωπείται σ’αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβληµένου κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία
στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης
που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’αυτή.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Εξαιρετικά η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως εάν
εκπροσωπούνται σ’αυτήν τα δύο (2/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β)

Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ)

Μεταβολή του αντικειµένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος
καταστατικού.
ε)

Έκδοση δανείου µε οµολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και
ζ)

Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων.
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Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση,
που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν σ’αυτήν
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε
πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων
της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν σ’αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου.
Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφί των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο
αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των
µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραµµατέα, που εκτελεί
και χρέη ψηφολέκτη.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέµατα που αναγράφονται στην ηµερησία
διάταξη.
Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γραµµατέα της.
Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον
αναπληρωτή του.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε την διοίκηση της εταιρίας δικαιώµατα τους µόνο µε την συµµετοχή τους στην Γενική
Συνέλευση.
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα
µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των
κατά την εποχή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.
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 από έναν µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.
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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης
Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν.
2190/20, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29, παρ. 3 και 4 και 31,
παρ. 2 του Κωδ. Ν. 2190/20, µπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης.
Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης
είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους.
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα
συνεδριάσεως της που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερησίας
διάταξης.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος
της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναλάβει για µια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως,
ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει
περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία
πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία (5) πέντε ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτικήν Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο :
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Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από
την εταιρία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή
της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιασδήποτε αιτία µε τα ίδια
πρόσωπα.
Να παρέχει µε τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις υποθέσεις της εταιρίας, στο µέτρο που αυτές
είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να
αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία
υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της προηγουµένης παραγράφου και εφ’όσον οι µέτοχοι αυτοί δεν
εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ’αυτούς κατά την Γενική
Συνέλευση, ή αν προτιµάει, πριν απ’αυτήν σε εκπρόσωπό του πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων
και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του
ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις του δευτέρου
εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύνεται
από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, µε την διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Σε περίπτωση
αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης για
οποιοδήποτε θέµα της ηµερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται µε ονοµαστική κλήση. Οι µέτοχοι που ασκούν τα
δικαιώµατα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύµφωνα µε το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού, τις µετοχές
που τους παρέχουν τα δικαιώµατα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :
Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου µέχρι την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.
Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, µέχρι την έκδοση της απόφασης του αρµόδιου ∆ικαστηρίου.
Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν
δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος
διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι µε τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού
ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει
την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασµών της χρήσης µέσα στην οποία τελέστηκαν.
Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτον (1/3) του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο ∆ικαστήριο, εφ’όσον από την όλη πορεία των
εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και
συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όσες φορές η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας.
Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις µετοχές, που τους
παρέχουν το δικαίωµα αυτό, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη
αναγνωρισµένη Ελληνική Τράπεζα, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα
(30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης.
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Ουραήλ Γ. Ουραηλίδης
Εκτελεστικός Πρόεδρος
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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8.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ
, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
, που αποτελούνται από τον ισολογισµό) της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων , µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονοµικών 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 οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 οικονοµικές 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 οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 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 δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν
από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία
παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα , 21 Μαρτίου 2011.

Σπύρος Θ. Λυκούδης
Αρ Μ ΣΟΕΛ 13801
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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9.

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65
Μεσογείων 2-4 , 115 27 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010
δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και
µη , κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις
για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΛΑΝΑΚΑΜ
οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία
αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η
Υπουργείο
Ανάπτυξης, Γενική
Αρµόδια Υπηρεσία
Γραµµατεία
- Νοµαρχία:
Εµπορίου,

οικονοµικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση
Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη , πρίν προβεί σε
, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας , όπου
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

∆ιεύθυνση Ανωνύµων
Εταιρειών & Πίστεως
∆ιεύθυνση
∆ιαδικτυακού
τόπου:

Σύνθεση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου:

(Ετήσια ποσά εκφρασµένα σε €)

http://www.lanakam.gr
Ουραηλίδης Γ.
Ουραήλ, ∆αµίγος
Κ.Ιωάννης,
Κωστόπουλος Κ.
Βασίλειος,
Βουζαλής Γ.
Κωνσταντίνος,
∆αµίγος Ι.
Κωνσταντίνος,
Στυλιανέση Κ. Μαρία

01.01.2010

01.01.2009

31.12.2010

31.12.2009

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

4.165.597,85
1.177.978,20

5.665.568,81
1.664.195,63

Ηµεροµηνία
Έγκρισης των
Οικονοµικών
Καταστάσεων:

15/3/2011

Ορκωτός Ελεγκτής
Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:

Σπύρος Θ.
Λυκούδης(Α.Μ.ΣΟΕΛ
13801)
ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη

Με σύµφωνη γνώµη

Ζηµίες (Κέρδη) προ
φόρων,
χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών
αποτελεσµάτων

-46.153,06

218.671,11

Ζηµίες (Κέρδη) προ
φόρων

-154.647,57

70.592,88

Ζηµίες (Κέρδη)
µετά από
φόρους(Α)

-165.939,88

51.106,15

-Ιδιοκτήτες µητρικής

-

-

-∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

-

-

8.500.996,52

Λοιπά συνολικά
έξοδα / έσοδα µετά
από φόρους (Β)

-189.749,28

112.392,11

6.240,00

Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
µετά από φόρους
(Α)+(Β)

-355.689,16

163.498,26

Πιστοποιητικό
Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
(Ετήσια ποσά
εκφρασµένα σε €)

31.12.2010

31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα
ενσώµατα πάγια
στοιχεία
Άυλα περιουσιακά
στοιχεία

8.459.485,40

5.520,00
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Λοιπά µη
κυκλοφορούντα
στοιχεία
Αποθέµατα

Απαιτήσεις από
πελάτες

Λοιπά
κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
προοριζόµενα για
πώληση
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

281.707,72

-Ιδιοκτήτες µητρικής

-

-

1.697.431,97

-∆ικαιώµατα
µειοψηφίας

-

-

2.355.197,94

Ζηµίες (Κέρδη)
µετά από φόρους
ανά µετοχή (σε
Ευρώ)

0,00

0,008

2.651.412,79

Κέρδη προ φόρων,
χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών
αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων

5.388,14

264.830,31

175.159,17

268.063,30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

15.137.058,61

15.864.975,14

(Ετήσια ποσά
εκφρασµένα σε €)

1.788.817,85

2.205.156,32

2.221.212,15

385.632,62

01/01/2010
31/12/2010

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

Λοιπά στοιχεία Ιδίων
Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
Προβλέψεις / Λοιπές
µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες
δανειακές
υποχρεώσεις
Λοιπές
βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Σύνολο
υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΧΡΗΣΗΣ

(Ετήσια ποσά
εκφρασµένα σε €)
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων έναρξης
χρήσεως(01.01.2010
και 01.01.2009
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα µετά
από φόρους
(συνεχιζόµενες
δραστηριότες)

3.682.346,16

Λειτουργικές
δραστηριότητες

8.665.396,09

9.021.085,25

Αποτελέσµατα προ
φόρων
(συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

12.347.742,25

12.703.431,41

174.155,02

168.828,41

1.500.000,00

2.000.000,00

1.115.161,34

992.715,32

3.682.346,16

2.789.316,36

15.137.058,61

3.161.543,73

15.864.975,14

-154.647,57

70.592,88

Αποσβέσεις

51.541,20

46.159,30

Χρεωστικούς
τόκους

108.494,51

166.879,84

Προβλέψεις

23.650,62

137.118,06

-556,17

-8.052,02

-

52.760,66

20.000,00

-

-91.385,88

-301.894,07

Πλέον/µείον
προσαρµογές για:

Συναλλαγµατικές
διαφορές
Λοιπές µη
ταµειακές
συναλλαγές
Αποτελέσµατα
(έσοδα,έξοδα,κέρδη
και ζηµίες) επ.
δραστηρ.

31.12.2010

31.12.2009

12.703.431,41

12.539.933,15

-355.689,16

163.498,26
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01/01/2009
31/12/2009

Πλέον/µείον
προσαρµογές για
µεταβολές
λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται
µε
τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

Αύξηση (µείωση)
αποθεµάτων

Αύξηση/(Μείωση)
Μετοχικού Κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα
Μερίσµατα
Αγορές/(Πωλήσεις)
Ιδίων Μετοχών
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων Λήξης
Χρήσης (31.12.2010
και 31.12.2009
αντίστοιχα)

-

-

-

-

-

-

(Ποσά σε €)

β) Αγορές αγαθών
και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις

-70.973,69

-510.476,89

Αύξηση (µείωση)
υποχρεώσεων(πλην
δανειακών)

870.489,28

770.189,77

Χρεωστικοί τόκοι
και συναφή έξοδα
καταβεβληµένα

-108.494,51

-166.879,84

Καταβεβληµένοι
φόροι

-103.608,58

-54.648,69

Σύνολο εισροών
/(εκροών) από
λειτουργικές
δραστηριότητες

544.509,21

201.749,00

Αγορά ενσ.και
άυλων πάγιων περ.
στοιχείων

-9.310,08

-5.985,60

Εισπράξεις από
πωλήσεις
ενσώµατων και
άυλων παγίων

20.000,00

Τόκοι
εισπραχθέντες

1.532,42

1.039,00

Μερίσµατα
εισπραχθέντα

7.270,76

14.872,00

19.493,10

9.925,40

93.987,19

334.930,41

-593.987,19

-334.930,41

Μείον:

12.347.742,25

12.703.431,41

Πρόσθετα στοιχεία
και πληροφορίες:
1. ∆εν υπάρχουν
εµπράγµατα βάρη επί
οιουδήποτε
περιουσιακού
στοιχείου της
εταιρείας.
2. Η εταιρεία έχει
ελεγχθεί φορολογικά
µέχρι και το έτος 2007
ενώ για τις χρήσεις
2008 & 2010 οι
φορολογικές
υποχρεώσεις δεν
έχουν καταστεί
οριστικές.
H εταιρεία σχηµάτισε
πρόβλεψη για
διαφορές
φορολογικού ελέγχου
2008-2010 ποσού €
36.470,03
3. ∆εν υπάρχουν
επίδικες ή από
διαιτησία διαφορές
που ενδέχεται να
έχουν σηµαντική
επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση
ή λειτουργία της
εταιρείας.
4. Το απασχολούµενο
προσωπικό της
εταιρείας την
31/12/2010
ανερχόταν σε 15
άτοµα.
5. Οι γνωστοποιήσεις
των συνδεδεµένων
µερών (κατά την
έννοια του ∆ΛΠ 24)
µε 31/12/2010
παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:

α) Πωλήσεις αγαθών
και υπηρεσιών

Αύξηση (µείωση)
απαιτήσεων

Επενδυτικές
δραστηριότητες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο εισροών
/(εκροών) από
επενδυτικές
δραστηριότητες

-

Χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

-

Εισπράξεις από
εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια

-

Εξόφληση δανείων
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δ) Υποχρεώσεις

ε) Συµφωνίες
Μισθώσεων

-

Σύνολο εισροών
/(εκροών) από
χρηµ.
δραστηριότητες

-

στ) Συναλλαγές και
αµοιβές διευθυντικών
στελεχών

ζ) Απαιτήσεις από
διευθυντικά στελέχη
η) Υποχρεώσεις
προς τα διευθυντικά
στελέχη ή µέλη της
διοίκησης

55.567,35

-

-500.000,00

-

Καθαρή αύξηση
(µείωση) στα
ταµιακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα
περιόδου

64.002,31

211.674,40

Ταµιακά διαθέσιµα
στην αρχή της
περιόδου

659.383,21

447.708,81

Ταµιακά διαθέσιµα
στη λήξη της
περιόδου

723.385,52

659.383,21

-

6. Στον πίνακα «Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης» µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται και διαφορές από αποτίµηση
συµµετοχών και χρεογράφων που κρατούνται από την εταιρεία.
(Μειωτικό ποσό
Ιδίων Κεφαλαίων
ποσό € -189.749,28)
7.∆εν υπάρχει επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή στην καθαρή θέση και τα
αποτελέσµατα µετά από φόρους της χρήσης.

8.∆εν έχουν δηµιουργηθεί προβλέψεις:
Α.Για πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές , ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας,
Β.Για λοιπές
προβλέψεις.
Έχουν δηµιουργηθεί
προβλέψεις:

Α.Για κάλυψη -αποζηµίωση προσωπικού , ποσού € 137.684,59

Β.Για ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2008 - 2010 ποσού € 36.470,43

9. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟ∆ 514.2 ποσό 4.165.597,85 ΕΥΡΩ .
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΥΡΑΗΛΙ∆ΗΣ
ΟΥΡΑΗΛ
Α.∆.Τ. ΑΒ 043465

∆ΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 107109

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Α.∆.Τ. Π 607252
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