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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Ζ πξψηε παξαγσγή ζην εξγνζηάζην ηεο Δηαηξείαο ζηελ ζέζε Καςνβάηη ηνπ Αηγηλίνπ Πηεξίαο έιαβε ρψξα ζην ηέινο επηεκβξίνπ 2003, 

ελσ νιφθιεξε ε παξαγσγή ησλ θηαιψλ είρε κεηαθεξζεί ζηηο ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεηο κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003. Ζ παξαγσγή ησλ πσκάησλ 

κεηαθέξζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην Αηγίλην Πηεξίαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2004. 

Δίρε ππνβιεζεί θάθεινο γηα επηρνξήγεζε ηνπ 30% επέλδπζεο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο θαηλνχξγηνπ θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

βάζεη ηνπ Ν. 2601/1998, ε νπνία εγθξίζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002. Ζ επέλδπζε νινθιεξψζεθε ζηελ ρξήζε ηνπ 2005.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 2005 θαηαηέζεθε θάθεινο γηα επηρνξήγεζε ηνπ 30% επέλδπζεο χςνπο Δπξψ 1.945.600, βάζεη ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 

3299/2004, ε νπνία εγθξίζεθε θαη νινθιεξψζεθε απφ ηελ ρξήζε ηνπ 2005. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008, ε Δηαηξεία πψιεζε ζηελ Vivartia ηα 

θαινχπηα παξαγσγήο θηαιψλ θαη πσκάησλ ηνπ εβαπνξέ, γηα ηα νπνία είρε επηρνξεγεζεί κε ην πνζφ ησλ Δπξψ 109.104,90.  

 

2. Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα θαη ρφιηα πεξηφδνπ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008. 

α 1)   Δπελδχζεηο 

Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο θαηά ηελ ρξήζε 2008 αλήιζαλ ζε Δπξψ 266.526,06 θαη ήηαλ νη αθφινπζεο: 

Δπξψ 214.336,01 ζε κεραλήκαηα, κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφ  

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. 

Δπξψ 14.521,35  ζε έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ γξαθείσλ. 

Δπξψ 34.588,00 ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Δπξψ 3.075,34  έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο. 

α 2)  Αλαπξνζαξκνγή Γεπέδσλ – θηηξίσλ 

Ζ εηαηξία καο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2065/1992, γηα ηελ ρξήζε 2008 θαη κε εκεξνκελία 31-12-2008, πξνέβεη ζε αλαπξνζαξκνγή 

γεπέδσλ θαη θηηξίσλ. 

Η.Σα νηθφπεδα εκθαλίδνληαη κε ηηκή θηήζεσο πάλσ απφ 100% ηεο αληηθεηκεληθήο , ζπλεπψο δελ αλαπξνζαξκφδνληαη 

ΗΗ.Σα θηίξηα απφ Δπξψ 955.180,68 αλαπξνζαξκφδνληαη ζε Δπξψ 1.204.996,10, νη δε ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο απηψλ, απφ Δπξψ 

101.344,18 αλαπξνζαξκφδνληαη ζε Δπξψ 129.827,50. 

ΗΗΗ.Δθ ηεο αλαπξνζαξκνγήο πξνέθπςε ππεξαμία θηηξίσλ Δπξψ 221.333,31 ε νπνία κεηαθέξζεθε ζε κείσζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο δεκίαο , 

σο ν λφκνο νξίδεη.  

β) Απνπιεξσκή δαλείσλ 

Ζ εηαηξεία είρε ιάβεη ηα εμήο δάλεηα: 

1. ηηο 10/12/2003 έιαβε καθξνπξφζεζκν δάλεην απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα χςνπο Δπξψ 800.000, πιεξσηέν ζε 23 ηξηκεληαίεο δφζεηο, 

ιήμεσο 10/12/2009, απφ ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ ρξήζε ηνπ 2008 Δπξψ 164.438,12 θαη απνκέλνπλ Δπξψ 157.366,51, πιένλ ησλ ηφθσλ.  

2. ηηο 1/3/2005 έιαβε καθξνπξφζεζκν δάλεην απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα χςνπο Δπξψ 150.000,00 πιεξσηέν ζε 48 κεληαίεο δφζεηο, ιήμεσο 

23/3/2009 απφ ηηο νπνίεο έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ ρξήζε ηνπ 2008 πνζφ Δπξψ 37.500,00 θαη απνκέλνπλ Δπξψ 9.375,00, πιένλ  ηφθσλ. 

3. ηηο 13/12/2005 έιαβε καθξνπξφζεζκν δάλεην απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα χςνπο Δπξψ 778.240,00, πιεξσηέν ζε 24 ηξηκεληαίεο δφζεηο, 

ιήμεσο 15/12/2011, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επέλδπζεο ησλ Δπξψ 1.945.600,00, γηα ηελ νπνία έρεη εγθξηζεί επηρνξήγεζε Δπξψ 580.000,00 βάζεη ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ 3299/2004. ηελ ρξήζε 2008 ε εηαηξεία θαηέβαιιε πνζφ Δπξψ 169.313,60 ελψ ην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ είλαη Δπξψ 

447.061,77. 

 

γ) Κέξδε θαη Εεκίεο 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε Δπξψ 9.662.438,99 απφ ηα νπνία Δπξψ 7.026.196,11 απνηεινχλ πσιήζεηο πξντφλησλ πνπ 

παξάγεη ην εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο, Δπξψ 2.498.433,75 πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, πνζφ Δπξψ 1.392,00 αθνξά παξνρή ππεξεζηψλ θαη Δπξψ 

136.417,13 πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ. Σν θφζηνο πσιήζεσλ αλήιζε ζε Δπξψ 9.572.227,42. Σα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία 

αλήιζαλ ζε Δπξψ 435.158,23 αλαιχνληαη σο εμήο: Δπξψ 293.288,12 ζε ακνηβέο θαη έμνδα ηνπ πξνζσπηθνχ Γηνίθεζεο, Δπξψ 20.719,02 ζε ακνηβέο 

θαη παξνρέο ηξίησλ (δηθεγφξσλ, νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη εξεπλεηψλ-αλαιπηψλ), Δπξψ 65.901,86 ζε απνζβέζεηο παγίσλ θαη Δπξψ 55.249,23 ζε 

ινηπά έμνδα (έμνδα θίλεζεο ΗΥ απηνθηλήηνπ, έμνδα ηαμηδηψλ θαη ινηπά έμνδα δηνηθήζεσο). Σα έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο, πνπ αλήιζαλ ζε Δπξψ 

674.493,19 αθνξνχλ ζε Δπξψ 228.348,67 πξνκήζεηεο ηξίησλ θαη Δπξψ 446.144,52 ινηπά έμνδα (θπξίσο έμνδα κεηαθνξάο πσιήζεσλ θαη θίλεζεο  

θνξηεγνχ). 

Ζ ρξήζε έθιεηζε κε δεκία χςνπο Δπξψ 329.638,57. 

 

δ) Δηζξνή ξεπζηνχ 

Οη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί ηεο Vivartia εμνθινχληαη ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ. Έηζη, απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2003 απνθαζίζζεθε θαη ππνγξάθεθε ζχκβαζε factoring κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. ηελ ρξήζε ηνπ 2008 ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί 

ηθαλνπνηεηηθά ην factoring.  

 

ε) ρφιηα 

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ επηβαξχλζεθαλ πεξαηηέξσ απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, εμαηηίαο ηεο ηιηγγηψδνπο 

πνξείαο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

Σν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ leasing γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 αλέξρεηαη ζε Eπξψ 492.515,32. 

  

3. Αζθάιεηα 

Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπάζηεθε έηζη ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη απφιπηα πξνο φινπο ηνπο εζληθνχο θαλφλεο αζθαιείαο. Όια ηα 

κεραλήκαηα, αθφκα θαη απηά πνπ δελ θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ CE. Έρνπλ ππνζηεί πνιιαπιέο 

επηζεσξήζεηο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί θαη θπβεξλεηηθέο αξρέο πνπ βεβαίσζαλ ηελ ζπκκφξθσζε απηή. Όπσο 

επηβάιιεη ην εζληθφ δίθαην έρεη ζπληαρζεί απφ ην πξνζσπηθφ δηνίθεζεο κηα ιεπηνκεξήο κειέηε γηα ηελ αζθάιεηα θαη έρεη ππνβιεζεί γηα έγθξηζε. 

Απηή ε κειέηε αζθάιεηαο πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο πνπ πξνσζνχλ έλα αθφκα πεξηζζφηεξν αζθαιέο πεξηβάιινλ.   
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Γελ έρνπλ αλαθεξζεί αηπρήκαηα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο εθηφο απφ κηθξά γδαξζίκαηα, θνςίκαηα θ.ι.π. πνπ αληηκεησπίζηεθαλ κε 

εμνπιηζκφ πξψηεο βνήζεηαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν παξαγσγήο. 

 

4. Απνπζίεο 

Οη ζπλνιηθέο απνπζίεο ιφγσ αζζελείαο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ αλήιζαλ ζε 15 εξγάζηκεο αλζξσπνεκέξεο (1 εξγαδφκελνο, 

15 κέξεο). 

 

5. Πεξηβάιινλ 

πληάρζεθε ιεπηνκεξήο έθζεζε πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ  ζχκθσλα κε ην ηνπηθφ δίθαην απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο. Απηή ε έθζεζε εγθξίζεθε θαη φιεο νη θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε απηή ηε 

κειέηε. 

Σα βαζηθά ζεκεία γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ή θαη ηελ εμαθάληζε ησλ πεξηβαιινληνινγηθψλ επηπηψζεσλ είλαη ηα εμήο: 

α. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη θαλέλα άιιν θαχζηκν εθηφο απφ ειεθηξηθφ ξεχκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ εθπνκπέο αεξίσλ 

β. 100% αλαθχθισζε φισλ ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ πξψησλ πιψλ κε ηελ επηζηξνθή  ησλ απνθνκκάησλ ησλ άδεησλ θηαιψλ απφ ηνπο 

πειάηεο θαη κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηα κεζαία ζηξψκαηα. 

γ. Αλαθχθισζε φισλ ησλ πιαζηηθψλ ζάθσλ ζπζθεπαζίαο κε επηζηξνθή απφ ηνπο πειάηεο θαη δηάζεζή ηνπο πξνο αλαγέλλεζε.    

δ. Αλαθχθισζε ησλ ράξηηλσλ θαη μχιηλσλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο κε πξνψζεζε πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

ε. Κιεηζηφ ζχζηεκα λεξνχ θαη σο εθ ηνχηνπ κεδακηλή απψιεηα λεξνχ. 

ζη. Αζθαιήο δεμακελή γηα ηα πγξά ιηπαξά απφβιεηα απφ ηηο κεραλέο, ηελ θαζαξηφηεηα θ.ι.π. 

Ζ εηαηξεία έρεη ρξεκαηνδνηήζεη ηηο εθζθαθέο πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ Αξραηνινγηθή ππεξεζία ζην αθίλεην ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ 

λα αλαζπξζνχλ, θαηαρσξεζνχλ θαη κεηαθεξζνχλ πξνο απνζήθεπζε φια ηα επξήκαηα απφ ην αθίλεην ηεο εηαηξείαο.  

 

6. Ίζεο επθαηξίεο εξγαζίαο 

ηελ Δηαηξεία ζήκεξα εξγάδνληαη 19 άληξεο θαη 1 γπλαίθα. Οη βαζηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα λένπο θαη 

πθηζηακέλνπο εξγαδνκέλνπο είλαη νη αθφινπζεο: 

α. Οη εξγαδφκελνη πξνζιακβάλνληαη κε βάζε ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία, ην 

θχιν ή άιινη παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ επζέσο ηελ απφδνζή ηνπο ζηα θαζήθνληά ηνπο. 

β. ε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνζθέξεηαη εθπαίδεπζε θαη δηαβεβαίσζε φηη, ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη αλάγθε, νη ππάξρνληεο 

εξγαδφκελνη ζα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ αλάιεςε λέσλ ή αλψηεξσλ ζέζεσλ.   

γ. Δλζαξξχλνληαη ηα ζρφιηα θαη νη εηζεγήζεηο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο πξνο ηελ δηνίθεζε γηα έλαλ αξηζκφ ζεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηελ αζθάιεηα θαη ζρεηηθά ζέκαηα.  

 

7. πλήζεο επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Elopak Plastic Systems Διιάο ΑΒΔΔ κε ην παξφλ βεβαηψλνπκε, απ' φζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

γλσξίδνπκε φηη ε Elopak Plastic Systems Διιάο ΑΒΔΔ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη κέρξη ζήκεξα, έρεη ρεηξηζηεί ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηεο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πλήζνπο Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ηεο Elopak, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αξρήο φηη 

θαλέλαο εξγαδφκελνο ή ζηέιερνο ηνπ Elopak Group δελ ζα αλακεηρζεί, ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, ζε δηαθζνξά, αλάξκνζηε εκπνξηθή επηξξνή ή 

μέπιπκα ρξήκαηνο. 

  

8. Γείθηεο  

  

Αλαινγία θεθαιαίσλ 

πξνο Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ 

Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ/ 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ 3.267.366,10 8.118.616,41 0,40 

Γεληθή Ρεπζηφηεηα 

Οηθνλνκηθήο Μνλάδαο 

Κπθινθνξνχλ 

Δλεξγεηηθφ/ 

Βξαρ. Τπνρξεψζεηο 3.267.366,10 5.120.580,61 0,63 

Οηθνλνκηθή Απηάξθεηα 

Μνλάδνο 

Ίδηα Κεθάιαηα/ 

πλνιηθέο Τπνρξεψζεηο 2.664.987,49 5.431.123,99 0,49 

Μηθηφ Πεξηζψξην 

Κέξδνπο 

Μηθηά Κέξδε/ 

Πσιήζεηο 90.211,57 9.662.438,99 0,93% 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

Καζαξά Κέξδε/  Ίδηα 

Κεθάιαηα -329.638,57 2.664.987,49 -12,36% 

Κπθινθνξία 

Απνζεκάησλ 

Απνζέκαηα Υ360 κέξεο/ 

Κφζηνο Πσιεζέλησλ 1.555.330,00 Υ360 9.572.227,42 58 εκέξεο 

Μέζνο Υξφλνο 

Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

απφ Πειάηεο 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 

Υ360 / Κχθινο 

Δξγαζηψλ 984.632,39 Υ360 9.662.438,99 37 εκέξεο 

 

 9. Πξνβιεπφκελε εμέιημε εηαηξείαο  

 χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (budget) ηεο εηαηξείαο γηα ην 2009, νη πσιήζεηο ζα είλαη ίζεο ή ειαθξά κεησκέλεο, ελψ 

μεθίλεζεζε θαη ε παξαγσγή πξντφλησλ PET γηα ηελ Plasco Hellas AE. Σέινο, νη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο ελ φςεη ηεο νξγαλψζεψο ηεο, ηνπ 

ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ ηεο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ κειψλ ηνπ Γ πξννησλίδνληαη πνιχ θαιέο.  

 

 10. Γξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο 

Ζ Δηαηξεία καο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο έξεπλσλ θαη αλάπηπμεο. 
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 11. Γηαρείξηζε θηλδχλσλ 

α. Κίλδπλνο Αγνξάο: Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή θαη εκπνξία πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη πσκάησλ γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πειάηε. Ζ χπαξμε κφλν ελφο πειάηε δεκηνπξγεί θίλδπλνπο, αιιά ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη απηή ηε ζηηγκή ε Δηαηξεία δελ δηαηξέρεη 

ζεκαληηθφ θίλδπλν, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ πειάηεο ηεο, πνπ είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο πψιεζεο γαιαθηνθνκηθψλ 

ζηελ Έιιάδα θαζψο θαη ηελ κέρξη ηψξα ζπλεξγαζία ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκεηψλνπκε φηη ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ήδε μεθηλήζεη ζπλεξγαζία θαη 

κε άιινπο κηθξφηεξνπο πειάηεο. 

β. Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Γελ ππάξρεη πηζησηηθφο θίλδπλνο δηφηη ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ καο απφ ηνλ πειάηε Vivartia γίλνληαη κέζσ factoring 

ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο. 

γ. Κίλδπλνο κεηαβνιήο ηηκψλ α’ πιψλ: Τπάξρεη ζπκθσλία κε ηνλ πειάηε Vivartia γηα αχμεζε ησλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πξντφλησλ καο εθφζνλ 

απμεζνχλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ. 

δ. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ έγθαηξε πξφβιεςε ησλ εθάζηνηε ρξεκαηηθψλ αλαγθψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ έγθαηξε είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ.     

ε. Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Σα έζνδα θαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξίαο επεξεάδνληαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ θαζψο 

ηα ξεπζηά δηαζέζηκα πξνο επέλδπζε εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηα επηηφθηα ηνπ Δπξψ ηα νπνία αθελφο έρνπλ ηζηνξηθά ρακειή κεηαβιεηφηεηα θαη 

αθεηέξνπ ε πξνβιεπφκελε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο γηα κειινληηθέο ρξήζεηο παξακέλεη επίζεο ηδηαίηεξα ρακειή.  

ζη. πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: Γελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο δηφηη νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. 

 

Σα δάλεηα ηεο Δηαηξείαο αλέξρνληαη θαηά ηελ 31.12.2008 ζε  Δπξψ 625.063,37   κε επηηφθην Euribor πιένλ 2%, πιένλ 0,6% Ν.128/75. Ο 

επηηνθηαθφο θίλδπλνο απφ ιεθζέληα δάλεηα αμηνινγείηαη φηη δελ ζα είλαη ηδηαίηεξα  ζεκαληηθφο δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία έρεη δελ ζεκαληηθφ 

δαλεηζκφ.  

Σέινο, παξέρνπκε ηηο ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ ΚΝ 2190/20. Ζ Δηαηξεία έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ελλέα (9) 

αγξνηεκάρηα ζηελ ζέζε «Καςνβάηη» ηνπ Αηγηλίνπ Πηεξίαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 40.250 ηκ, αμίαο θηήζεσο Δπξψ 104.705, επί ησλ νπνίσλ έρεη 

αλεγεξζεί ην εξγνζηάζην ηεο εηαηξείαο 8.425,16 ηκ.  

 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ππνθαηαζηήκαηα. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ινγαξηαζκνχο ζπλαιιάγκαηνο.  

 

Με ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ηελ ππφ θξίζε  εηαηξηθή ρξήζε ππήξμε ζπλεηή θαη επηκειήο, έρνπκε 

ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφ ηελ θξίζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο  εηαηξηθήο ρξήζεσο απφ 01-01-2008 κέρξη 31-12-

2008 καδί κε ην θαηά λφκν πξνζάξηεκα θαη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε ηελ ειπίδα φηη ζα εγθξηζνχλ φπσο έρνπλ. 

 

 

Αηγίλην Πηεξίαο, 

 

05 Μαξηίνπ  2009 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

 

O ΠΡΟΔΓΡΟ                 Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

                               O.  TJELDFLAAT               Η. ΠΑΪΡΖ 

OI ΤΜΒΟΤΛΟI 
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