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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το παρόν Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») αφορά την εισαγωγή 
προς διαπραγµάτευση των νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της ανώνυµης εταιρίας µε την 
επωνυµία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή 
Εταιρεία» (εφεξής η «Νέα Εταιρία») στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της 
Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, λόγω της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ» ή η «Εταιρία» ή η «Εκδότρια» ή η «Απορροφώσα» και µαζί µε τις θυγατρικές της ο 
«Όµιλος») λόγω της συγχώνευσης (εφεξής η «Συγχώνευση») µε απορρόφηση της εταιρίας 
«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Ανώνυµος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εµπορία Ξυλείας» (εφεξής η «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ» ή η 
«Απορροφώµενη») και από κοινού µε την Απορροφώσα αποκαλούµενες «Συγχωνευόµενες Εταιρίες»).  

Το παρόν Έγγραφο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχει ενηµερωθεί για το περιεχόµενο αυτού, µόνο όσον 
αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφορήσεως του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται 
από το Ν. 3401/2005 και τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.  

Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του παρόντος Εγγράφου. Κάθε επενδυτής θα 
πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του σε σχέση µε τη Συγχώνευση, εξετάζοντας το 
Έγγραφο στο σύνολό του.  

Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο εγείρεται ενώπιον 
αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα 
µεταφράσεως µέρους ή του συνόλου του Εγγράφου, πριν την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.  

Το Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτικά στοιχεία της Συγχώνευσης, συνοπτικές πληροφορίες 
για τη Νέα Εταιρία, πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές, καθώς συνοπτικά στοιχεία για τους 
παράγοντες κινδύνου.      
 

1.1   Συνοπτικά Στοιχεία Συγχώνευσης 

Η παρούσα Συγχώνευση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της 09.11.2009 και της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 26.10.2009. 

Η Απορροφώµενη κατέχει 29,1334% των κοινών µετοχών της Απορροφώσας. 

Η Συγχώνευση συντελείται σύµφωνα µε τα άρθρα 68 παρ. 2 και 77 του Κ.N. 2190/1920 όπως ισχύει, 
σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 µε την ενοποίηση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόµενων Εταιριών, όπως αυτά εµφανίζονται στον Ισολογισµό 
Μετασχηµατισµού της Απορροφώµενης της 31ης ∆εκεµβρίου 2008. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχώνευσης, η Απορροφώµενη λύεται, δίχως να 
εκκαθαρίζεται και οι µετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και 
παθητικό) µεταβιβάζεται στην Απορροφώσα, η οποία εφεξής υποκαθίσταται λόγω οιονεί καθολικής 
διαδοχής σε όλα τα δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφώµενης. 

Για τις ανάγκες του παρόντος Εγγράφου η εταιρία που θα προκύψει µε την ολοκλήρωση της  
Συγχώνευσης, περιγράφεται ως «Νέα Εταιρία».  

Σύµφωνα µε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από την B’ Επαναληπτική Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της 09.11.2009, το µετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας ποσού € 5.131.803,60, το οποίο διαιρείται σε 9.096.354 κοινές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας € 0,44 η κάθε µία και σε 2.566.836 προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 η κάθε µία 
κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου: 
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(α) θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 12.201.200 που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόµενου 
µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώµενης και 

(β) θα µειωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία 
απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης µετοχών κατά € 1.166.032,56 που αντιστοιχεί στην 
ονοµαστική αξία των ακυρούµενων κοινών µετοχών της Απορροφώσας που η Απορροφώµενη 
κατέχει. 

Εποµένως το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης ανέρχεται 
πλέον στο ποσό των € 16.166.971,04 και διαιρείται σε 34.176.280 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 
0,44 και σε 2.566.836 προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστης. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας και οι µεταβολές του 
µετοχικού κεφαλαίου καθώς και το µετοχικό κεφάλαιο της Νέας Εταιρίας, µετά την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης:  
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ € 5.131.803,60 
αντιστοιχεί σε κοινές µετοχές € 4.002.395,76 
αντιστοιχεί σε προνοµιούχες µετοχές € 1.129.407,84 
Αύξηση Κεφαλαίου κατά το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ € 12.201.200,00 
∆ιαγραφή Συµµετοχής ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ στο κοινό µετοχικό κεφάλαιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (€ 1.166.032,56) 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ € 16.166.971,04 
αντιστοιχεί σε κοινές µετοχές € 15.037.563,20 
αντιστοιχεί σε προνοµιούχες µετοχές € 1.129.407,84 

 
ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ   

Για τους κατόχους κοινών µετοχών της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 

1 παλαιά κοινή µετοχή της Απορροφώσας µε 1,1479082510 
κοινές µετοχές της Νέας Εταιρίας 

Για τους κατόχους προνοµιούχων µετοχών 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ο αριθµός των προνοµιούχων µετοχών παραµένει σταθερός 

Για τους µετόχους της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 1 παλαιά µετοχή Απορροφώµενης µε 2,1945826640 κοινές 
µετοχές της Νέας Εταιρίας  

Οι όροι της Συγχώνευσης περιλαµβάνονται αναλυτικά στο από 16.07.2009 Σχέδιο Σύµβασης 
Συγχώνευσης, περίληψη του οποίου παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Απορροφώσας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.xylemboria.gr. 

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης περιελήφθη στη Σύµβαση Συγχώνευσης που υπεγράφη την 
30.11.2009 µεταξύ των Συγχωνευόµενων Εταιριών και η οποία έλαβε τον τύπο του 
Συµβολαιογραφικού Εγγράφου µε την υπ’ αριθµ. 14747/30.11.2009 πράξη της Συµβολαιογράφου 
Αθηνών κα Βασιλικής Καλογερόπουλου. 

Η έγκριση της Συγχώνευσης, δυνάµει της υπ’ αριθµ. πρωτ. Κ2-12420/28.12.2009 απόφασης του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία στις 31.12.2009 καταχωρήθηκε στο οικείο Μητρώο Ανώνυµων 
Εταιριών καθώς και στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας ∆υτ. Αττικής. 
 

Αποτίµηση Ανεξάρτητου Εµπειρογνώµονα - Γνωµοδότηση επί της Σχέσης Ανταλλαγής 
Μετοχών 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα χρηµατιστηριακή νοµοθεσία (άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισµού του Χ.Α.), 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας ανέθεσε στο πιστωτικό ίδρυµα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» («Αποτιµητής») να διενεργήσει την αποτίµηση των δύο εταιριών και να 
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εκφέρει γνώµη για το εάν η σχέση ανταλλαγής των µετοχών τους είναι εύλογη και λογική και εάν οι 
µέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 

Στην εν λόγω έκθεση συµπεραίνεται ότι οι σχέσεις αξιών και το εύλογο και λογικό εύρος της σχέσης 
ανταλλαγής των κοινών µετοχών της Απορροφώσας για κάθε 1 µετοχή της Απορροφώµενης 
κυµαίνεται µεταξύ: 

Σχέση Αξιών Εταιρειών
Εταιρεία Κατώτερη Ανώτερη
Ξυλεµπορία 1.0000 1.0000
Interwood 1.3310 2.2273

Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών
Μετοχή Κατώτερη Ανώτερη

Ξυλεµπορία (κ) ->Παλαιά 1.0000 1.0000
Ξυλεµπορία (κ) <-Νέα 1.5556 1.0541

Ξυλεµπορία (π) ->Παλαιά 1.0000 1.0000
Ξυλεµπορία (π) <-Νέα 1.0000 1.0000

Interwood 1.0000 1.0000
Ξυλεµπορία (κ) <-Νέα 1.9792 2.2442  

                                         * (κ) : κοινή µετοχή,  (π) : προνοµιούχα µετοχή 

 

Τέλος, στην έκθεση του ο Αποτιµητής σηµειώνει ότι «Η προτεινόµενη από τα ∆.Σ. των δύο Εταιρειών 
σχέση ανταλλαγής µετοχών, εµπίπτει εντός του ανωτέρω εύρους που προέκυψε από την αποτίµηση 
των Εταιρειών και εποµένως η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής κρίνεται εύλογη και λογική». 
 

1.2   Συνοπτικά Στοιχεία της Νέας Εταιρίας  

1.2.1   Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρία µε την επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1957 (Φ.Ε.Κ. 140/18.04.1957). Το 1974 
µετονοµάστηκε σε «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή 
Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1716/12.08.1974). Με την από 
09.11.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εν λόγω εταιρία µετονοµάστηκε σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» µε διακριτικό 
τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.».  

 
Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 
αριθµό 13709/06/Β/86/148. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

Η διάρκεια ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της και παρατάθηκε µε την από 15.11.2004 
Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση για επιπλέον πενήντα (50) έτη ήτοι µέχρι το 
18.04.2057 (Φ.Ε.Κ. 325/19.01.2005). 

Η καταστατική έδρα της Νέας Εταιρίας βρίσκεται στο ∆ήµο Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος - 
Καλιµπάκι, Τ.Κ. 192 00, τηλ.: 210 55 65 555. 

Οι µετοχές της Νέας Εταιρίας είναι εισηγµένες στο σύνολό τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 
διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. 

1.2.2   Αντικείµενο ∆ραστηριότητας  

Η Νέα Εταιρία εισάγει και προωθεί ξυλεία και βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα ξύλου. Εισάγει πριστή 
ξυλεία παντός τύπου και προϊόντα τεχνητής ξυλείας από οίκους του εξωτερικού είτε άµεσα είτε µέσω 
των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα και τα µεταπωλεί µέσω του δικτύου της σε εµπόρους ξυλείας 
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και µεγάλους κατασκευαστές σε όλη την Ελλάδα. Παράγει παρκέτο από διάφορα είδη σκληρής ξυλείας, 
καθώς και επενδύσεις τοίχου – οροφής και παρκέτα από µαλακή ξυλεία (ραµποτέ). ∆ιαθέτει επίσης 
εγκαταστάσεις όπου γίνεται περαιτέρω επεξεργασία της ξυλείας, όπως τεµαχισµός και πλάνισµα σε 
διάφορες διαστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών της. 

O βασικός στρατηγικός προσανατολισµός της Νέας Εταιρίας είναι να προσφέρει στον ξυλέµπορο και 
τον τελικό καταναλωτή την πλειονότητα των προϊόντων ξύλου, ώστε να καλύπτει κάθε τους ανάγκη 
µε αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. 

1.2.3   ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της, η διοίκηση της Νέας Εταιρίας ασκείται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) µέλη, η θητεία των 
οποίων είναι τριετής.  
 
Το ∆.Σ. της Νέας Εταιρίας είναι εννεαµελές, και εξελέγη µε απόφαση της από 25.06.2009 Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και έχει την ακόλουθη σύνθεση: 
 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. 

Γεώργιος Γεράρδης Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

∆ηµήτριος Μαδούρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

Σοφία Γεράρδη Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ευτύχιος Παπαδάκης Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών - Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Θεοδωρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Γεράρδης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Θεοδωρίδης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

∆ηµήτριος Εφραίµογλου  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Σταµπουλής  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 
Το ανωτέρω ∆.Σ. συγκροτήθηκε σε σώµα στις 25.06.2009, η θητεία του είναι τριετής και λήγει στις 
25.06.2012. 
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1.2.4   Μετοχική Σύνθεση  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ενδεικτική µετοχική σύνθεση της Νέας Εταιρίας όπως θα 
διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση της παρούσας Συγχώνευσης µε βάση τη σχέση ανταλλαγής 
µετοχών που έχει προσδιοριστεί από το 16.07.2009 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης το οποίο εγκρίθηκε 
µε την B’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της 09.11.2009 και 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 26.10.2009. Τα στοιχεία 
ελήφθησαν βάσει των παριστάµενων – εκπροσωπούµενων µετόχων των Συγχωνευόµενων Εταιριών 
κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που ενέκριναν τη Συγχώνευση.  

Με βάση τα στοιχεία µετοχολογίου της Γενικής Συνέλευσης της 09.11.2009, οι κάτοχοι κοινών 
µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουθοι:  
 

Πριν από τη Συγχώνευση       Μετά τη Συγχώνευση 
Μέτοχος # µετοχών / 

δικ. ψήφου Ποσοστό # µετοχών / 
δικ. ψήφου  Ποσοστό 

INTERWOOD 2.650.074 29,13% 0 0,00% 
Ι. Καπράλος (1)  303.220 3,33% 348.069 1,02% 
∆. Μαδούρος 330.340 3,63% 379.200 1,11% 
Π. Ψαλτήρας 41.124 0,45% 47.207 0,14% 
Λοιποί Μέτοχοι ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (1) 5.771.596 63,45% 6.625.262 19,39% 
Αλέξανδρος Παππάς (2) 0 0,00% 9.085.454 26,58% 
Σοφία Γεράρδη (2) 0 0,00% 8.333.229 24,38% 
Νικόλαος Θεοδωρίδης (2) 0 0,00% 4.626.448 13,54% 
Γεώργιος Ν. Γεράρδης (2) 0 0,00% 1.907.413 5,58% 
Γεώργιος Θεοδωρίδης (2) 0 0,00% 1.173.279 3,43% 
Μάρκος Φραγκίστας (2) 0 0,00% 1.395.059 4,08% 
Ευτύχης Παπαδάκης  (2) 0 0,00% 255.660 0,75% 
Σύνολο 9.096.354 100,00% 34.176.280 100,00%

 

(1) Ο αριθµός των µετοχών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου του κ. Καπράλου και των λοιπών µετόχων της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχουν προσαρµοστεί µε βάση την από 17.11.2009 ανακοίνωση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ προς το Χ.Α.  

(2) Οι µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ (που µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι µέτοχοι της Νέας Εταιρίας) έχουν 
υπογράψει την από 24.12.2009 συµφωνία µετόχων. Ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης και της συµφωνίας µετόχων, τα 
εν λόγω πρόσωπα κατέχουν συνολικά 26.776.542 µετοχές και δικαιώµατα ψήφου, ήτοι ποσοστό 78,35% περίπου επί 
των συνολικών µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Νέας Εταιρίας. Αναλυτικές πληροφορίες για την εν λόγω 
συµφωνία παρατίθενται στην ενότητα 4.2.1 «Μετοχική Σύνθεση της Νέας Εταιρίας» του παρόντος Εγγράφου. 

Οι κάτοχοι των προνοµιούχων άνευ ψήφου µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ θα συνεχίσουν και µετά την 
ολοκλήρωση της Συγχώνευσης να κατέχουν τον ίδιο αριθµό προνοµιούχων µετοχών της Νέας 
Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Απορροφώσα θα προβεί στις δέουσες ενέργειες 
προκειµένου κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής να πιστωθούν, µέσω της Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε., στους λογαριασµούς του Σ.Α.Τ. των κατόχων κοινών µετοχών της Απορροφώσας 
και των µετόχων της Απορροφώµενης, οι νέες κοινές µετοχές (άυλοι τίτλοι) που δικαιούνται λόγω της 
Συγχώνευσης. Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες µετοχές στους 
λογαριασµούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων θα δηµοσιευτεί εγκαίρως στον Τύπο. 
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1.2.5   Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 

Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για τις χρήσεις 2007-2008 και την ενδιάµεση περίοδο 01.01-
30.09.2009, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια 
Λογίστρια κα Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές». Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των 
χρήσεων 2007 και 2008 εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της 20.06.2008 και της 25.06.2009 αντίστοιχα, ενώ οι ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.09.2009 εγκρίθηκαν από τη συνεδρίαση του ∆.Σ. της 20.11.2009. 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για τη χρήση 2008 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα 
µεγέθη της χρήσης 2007, καθώς η συγγενής εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ (εφεξής «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ»), ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και όχι µε ολική 
ενοποίηση, όπως στη χρήση 2007. 
 

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Οµίλου 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008
Κύκλος Εργασιών  31.673,62 23.915,61 
Μικτό Κέρδος  5.518,10 4.233,94 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων (EBIT) 

2.178,56 (54,26) 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

2.834,14 558,69 

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ Φόρων 671,33 (1.826,56)
Κέρδη/ (Ζηµίες) µετά από Φόρους 609,63 (1.043,56)

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2007-2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Π., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 
 

Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου 
(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.543,36 13.564,87 
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.817,22 20.285,91 
Σύνολο Ενεργητικού 46.360,58 33.850,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.119,28 13.018,95 
Σύνολο Υποχρεώσεων 30.241,31 20.831,82 
Σύνολο Παθητικού 46.360,58 33.850,78

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2007-2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Π., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 παρουσιάζονται 
στους ακόλουθους πίνακες:  
 

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων  
(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009

Κύκλος Εργασιών  19.921,91 11.297,25 
Μικτό Κέρδος  3.292,75 2.327,92 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων (EBIT) 518,50 20,48 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 969,94 301,88 
Ζηµίες προ Φόρων (666,96) (478,92)
Ζηµίες µετά από Φόρους (556,04) (484,92)

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Π., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού 
(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.564,87 13.523,18 
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.285,91 17.781,60 
Σύνολο Ενεργητικού 33.850,78 31.304,78
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.018,95 12.534,04 
Σύνολο Υποχρεώσεων 20.831,82 18.770,75 
Σύνολο Παθητικού 33.850,78 31.304,78

  

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Π., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές».       
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι άτυπες pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της 31.12.2007 και της 
31.12.2008, καθώς και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, συντάχθηκαν από την Εταιρία σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειµένου να 
περιληφθούν στο παρόν Έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια της αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ λόγω της συγχώνευσής της µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και έχουν 
εγκριθεί µε την από 20.11.2009 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας. Επί των εν λόγω ενοποιηµένων 
άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών έχει συνταχθεί έκθεση από τον ανεξάρτητο 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας 
«GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Αναθέσεων Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000 «Εργασίες διασφάλισης εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων 
ιστορικών οικονοµικών πληροφοριών» (εφεξής «Έκθεση Ειδικού Σκοπού»).  

Οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί µόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 
προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα οικονοµικά µεγέθη του 
Οµίλου, εάν η συγχώνευση µε την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχε πραγµατοποιηθεί στην αρχή της περιόδου που 
καλύπτουν οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ήτοι την 01.01.2007 ή την 
01.01.2008 ή την 01.01.2009). 
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Συνοπτικά Pro Forma Οικονοµικά Στοιχεία  

 (ποσά σε €) 2007 2008  01.01.-30.09.2009 
Pro Forma Κατάσταση Αποτελεσµάτων     
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 70.947.479,15 54.084.217,92 26.850.482,96 
Μικτά Κέρδη 12.205.029,02 9.275.674,01 4.963.090,45 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.201.925,70 1.283.812,66 207.562,40
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων 2.757.398,05 (1.643.532,39) (811.878,31)
Κέρδη/ (Ζηµίες) µετά από φόρους 2.003.824,06 (893.409,82) (827.791,20)

    

Pro Forma Ισολογισµοί 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού  25.672.322,15 26.552.527,86 26.500.794,56 
Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 58.242.079,72 51.777.882,47 44.511.704,50 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  28.667.570,21 27.263.936,86 26.436.145,67 
Σύνολο Υποχρεώσεων  55.246.831,66 51.066.473,47 44.576.353,39 
Σύνολο Παθητικού  83.914.401,87 78.330.410,33 71.012.499,06 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών των χρήσεων 2007-2008 και της περιόδου 01.01.-
30.09.2009 που συντάχθηκαν βάσει του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 
επί των οποίων έχει συνταχθεί Έκθεση Ειδικού Σκοπού από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) 
της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» 

 

1.2.6   Παράγοντες Κινδύνου  

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα της Εταιρίας/Οµίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται καθώς και τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε τις µετοχές της Νέας Εταιρίας. 

Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι 
µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Νέα Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί 
του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις 
επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Νέας Εταιρίας 
 

 Tο υφιστάµενο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας.  

 Τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίσουν οι πελάτες της Νέας 
Εταιρίας µπορεί να έχουν δυσµενή επίδραση σε αυτή. 

 Η κερδοφορία της Νέας Εταιρίας δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από πιθανή αύξηση του κόστους 
προµήθειας εµπορευµάτων, καθώς και από τυχόν αδυναµία εξασφάλισης των απαιτούµενων 
ποσοτήτων. 

 Η υφιστάµενη ασφαλιστική κάλυψη ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκής για τους κινδύνους στους 
οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. 

 Εξάρτηση από αντιπρόσωπους – εισαγωγείς. 

 Οι εντεινόµενες πιέσεις τιµών στην ελληνική αγορά ξυλείας θα µπορούσαν να έχουν αρνητική 
επίδραση στη δραστηριότητα της Νέας Εταιρίας. 

 Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη. 

 Οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες παρουσίασαν ζηµιές κατά τη χρήση 2008 και κατά το εννεάµηνο του 
2009.  

 Υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρήση στην οποία η Νέα Εταιρία θα είναι σε θέση να 
διανείµει µέρισµα στους κατόχους κοινών µετοχών. 

 Ύπαρξη µετόχων µε σηµαντικά ποσοστά συµµετοχής που µπορούν να ασκήσουν σηµαντική 
επιρροή στη λειτουργία του Οµίλου. 
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Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Συγχώνευση  
 

 Πλήρης λειτουργική ενοποίηση και συγχώνευση των δύο οµίλων. 
 Μη επίτευξη των στοχούµενων συνεργιών.  
 Ακυρότητα της Συγχώνευσης. 
 Οι άτυπες (pro forma) χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν Έγγραφο 
ενδέχεται να µην αποτελούν ένδειξη της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου ή των 
πραγµατικών λειτουργικών αποτελεσµάτων του µετά τη Συγχώνευση.  

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές  
 

 Οι τιµές των µετοχών της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις. 

 Λόγω της Συγχώνευσης οι µετοχές της Νέας Εταιρίας δύνανται να µεταφερθούν στην κατηγορία 
«Επιτήρησης». 

 Τα συµφέροντα των κατόχων προνοµιούχων µετοχών της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να 
συγκρούονται µε τα συµφέροντα των κατόχων κοινών µετόχων.  
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Η επένδυση στις µετοχές της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε, όπως αυτή θα προκύψει µετά τη 
Συγχώνευση (στο εξής «Νέα Εταιρία») υπόκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές 
πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (εφεξής το 
«Έγγραφο»), οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου 
που περιγράφονται κατωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών καταστάσεων και των 
σχετικών επεξηγήσεών τους. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται παρακάτω αφορούν στους σηµαντικούς 
παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι επί του παρόντος είναι γνωστοί και συγκεκριµένοι για τη Νέα Εταιρία 
και οι οποίοι σχετίζονται µε την επένδυση στις µετοχές της Νέας Εταιρίας. Εάν επέλθει οποιοδήποτε 
από τα κατωτέρω περιγραφόµενα γεγονότα, οι λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές συνθήκες και τα 
αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και 
συνεπακόλουθα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών 
της Νέας Εταιρίας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους της επένδυσης σε αυτές. 
Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι 
µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Νέα Εταιρία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί 
του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί επίσης να επιδράσουν 
δυσµενώς στις επιχειρηµατικές της δραστηριότητες. Σηµειώνεται τέλος, ότι η σειρά παράθεσης των 
κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα 
πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. 

Το Έγγραφο περιλαµβάνει δηλώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες της Νέας Εταιρίας και του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Αυτές οι δηλώσεις µπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση 
ορολογίας που ενέχει το στοιχείο της εκτίµησης όπως «πιστεύει», «εκτιµά», «σχεδιάζει», «αναµένει», 
«προτίθεται», «στοχεύει», «ενδέχεται» «αναµένεται», «θα», «θα συνεχίσει», «θα πρέπει» ή 
«επιδιώκει» ή παρόµοιες εκφράσεις ή αρνητικές δηλώσεις επ’ αυτών ή άλλες παραλλαγές αυτών ή 
παρόµοια ορολογία, ή από συζητήσεις για τη στρατηγική, το σχεδιασµό, τις προοπτικές, την 
αναµενόµενη ανάπτυξη, τους στόχους, τις επιτυχίες, τα µελλοντικά γεγονότα ή τις προθέσεις. Αυτές οι 
δηλώσεις µπορεί να βρεθούν, όχι περιοριστικά, στις παρακάτω ενότητες του παρόντος Εγγράφου: 
3.12.4  «∆ίκτυο ∆ιανοµής, Πελάτες & Προµηθευτές», 3.12.18  «Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις 
Προοπτικές», και αλλού. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον ενέχουν 
κινδύνους και αβεβαιότητες, και οι παράγοντες που περιγράφονται σε αυτές τις δηλώσεις που 
αναφέρονται στο µέλλον, θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα και εξελίξεις να 
διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που αναφέρονται ή υπονοούνται σε οποιαδήποτε δήλωση που 
αναφέρεται στο µέλλον. Η Νέα Εταιρία έχει βασίσει αυτές τις δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον 
στις παρούσες εκτιµήσεις και προβλέψεις της σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα.  

Ως συνέπεια αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων, και προβλέψεων, αυτές οι δηλώσεις που 
αναφέρονται στο µέλλον και περιλαµβάνονται στο παρόν Έγγραφο µπορεί να µην πραγµατοποιηθούν. 
∆εν θα πρέπει να θεωρηθεί ως δεδοµένο ότι θα συνεχιστούν και στο µέλλον οποιεσδήποτε 
παρελθοντικές τάσεις και γεγονότα αναφέρονται στο παρόν Έγγραφο. Οι επενδυτές πρέπει να µη 
βασίζονται σε δηλώσεις που αναφέρονται στο µέλλον, οι οποίες βασίζονται µόνο σε στοιχεία που είναι 
γνωστά στην Νέα Εταιρία µόνο µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου.  

2.1   Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Νέας 
Εταιρίας  

Tο υφιστάµενο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα µπορεί να επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας  

Τα προϊόντα ξυλείας που εισάγει και εµπορεύεται η Νέα Εταιρία στην Ελλάδα χρησιµοποιούνται κυρίως 
στην οικοδοµική και κατασκευαστική δραστηριότητα, σε εξειδικευµένες κατασκευές, στην εσωτερική 
διακόσµηση χώρων και την επιπλοποιία. Η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και η κρίση στην 
οικοδοµική δραστηριότητα και την επιπλοποιία επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη γενικότερη 
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οικονοµική κατάσταση του κλάδου ξυλείας και επηρεάζουν άµεσα τη ζήτηση των προϊόντων που 
εµπορεύεται η Νέα Εταιρία. Η µειωµένη ζήτηση θα µπορούσε να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο 
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσµατα 
του Οµίλου. 

Τα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίσουν οι πελάτες της Νέας Εταιρίας 
µπορεί να έχουν δυσµενή επίδραση σε αυτή 

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση, οι επιδεινούµενες µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα και η 
επακόλουθη µειωµένη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιώδη δυσµενή 
αντίκτυπο στη ρευστότητα, στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και στην οικονοµική κατάσταση των 
πελατών της Νέας Εταιρίας, γεγονός που θα µπορούσε να συντελέσει στην ανικανότητά τους να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους µε αποτέλεσµα τη µη είσπραξη των απαιτήσεων της Νέας Εταιρίας. 
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, το ενδεχόµενο µίας τέτοιας προοπτικής θα είχε σχετικά µικρή επίπτωση 
στην οικονοµική κατάσταση της Νέας Εταιρίας, καθώς κανένας πελάτης δεν αντιπροσωπεύει πάνω από 
το 3,4% του συνολικού κύκλου εργασιών. 

Η κερδοφορία της Νέας Εταιρίας δύναται να επηρεαστεί αρνητικά από πιθανή αύξηση του κόστους 
προµήθειας εµπορευµάτων, καθώς και από τυχόν αδυναµία εξασφάλισης των απαιτούµενων 
ποσοτήτων 

Η κερδοφορία της δραστηριότητας είναι ευαίσθητη σε µεταβολές στις τιµές προµήθειας πρώτων υλών 
και έτοιµων εµπορευµάτων. Συνεπώς, πιθανή αύξηση του κόστους προµήθειας πρώτων υλών έτοιµων 
εµπορευµάτων και τυχόν αδυναµία εξασφάλισης των απαραίτητων ποσοτήτων τους, ενδέχεται να έχει 
σηµαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας. 

Πάνω από το 95% των προϊόντων που διαθέτει η Εταιρία προέρχονται από το εξωτερικό και 
συγκεκριµένα από την Ακτή Ελεφαντoστoύ, Αυστρία, Βραζιλία, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ιταλία, Κίνα, 
Μαλαισία, Ουγγαρία, Ρουµανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία. Γεγονότα τα οποία θα 
µπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή των εισαγωγών πρώτων υλών και εµπορευµάτων, όπως 
ενδεικτικά η επιβολή δασµών ή/και ποσοστώσεων, εµπορικός αποκλεισµός (εµπάργκο), η 
πολιτική/οικονοµική κρίση, απεργίες, θα είχαν ως αποτέλεσµα τη διακοπή της τροφοδοσίας της Νέας 
Εταιρίας µε προϊόντα, γεγονός που µπορεί να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Η υφιστάµενη ασφαλιστική κάλυψη ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκής για τους κινδύνους στους 
οποίους εκτίθεται ο Όµιλος 

Πάγια πολιτική της Νέας Εταιρίας είναι να ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία όπως 
εµπορεύµατα, ακίνητα, κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις, λοιπό εξοπλισµό µε ειδικούς όρους 
ασφάλισης και ασφαλιστική κάλυψη επέλευσης κινδύνων κατά 100% της αξίας κτήσης τους. Αν και η 
∆ιοίκηση της Νέας Εταιρίας εκτιµά ότι η αξία της ασφάλισης είναι επαρκής, δεν µπορεί να υπάρξει 
διαβεβαίωση ότι η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει εξ’ ολοκλήρου τους κινδύνους στους οποίους 
είναι εκτεθειµένη η Νέα Εταιρία. Για ορισµένους κινδύνους, ενδέχεται να µην διατίθεται στην αγορά 
επαρκής ασφαλιστική κάλυψη ή µπορεί να διατίθεται µε µη αποδεκτούς όρους. Κατά συνέπεια, 
οποιαδήποτε βλάβη που µπορεί να προκύψει από την επέλευση των εν λόγω κινδύνων ενδέχεται να 
οδηγήσει σε σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και έξοδα, καθώς και υποχρεώσεις, γεγονός που 
µπορεί να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική 
κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Εξάρτηση από αντιπρόσωπους – εισαγωγείς  

Η Νέα Εταιρία προµηθεύεται πρώτες ύλες και έτοιµα εµπορεύµατα απευθείας από το εξωτερικό ως 
αποκλειστικός εισαγωγέας των εταιριών παραγωγής τεχνητής ξυλείας, που δεν διαθέτουν 
αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και από άλλους προµηθευτές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Η Νέα Εταιρία, αντιµετωπίζει τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και κερδών σε περίπτωση που η 
συνεργασία της µε κάποιον από τους οίκους αυτούς διακοπεί. Ωστόσο εκτιµάται ότι ο κίνδυνος µη 
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ανανέωσης της συνεργασίας µε κάποιον από τους προµηθευτές της είναι χαµηλός λόγω της 
µακροχρόνιας σχέσης των Συγχωνευόµενων Εταιριών  µε τους οίκους και της σηµαντικής θέσης την 
οποία διατηρεί στην ελληνική αγορά.  

Οι εντεινόµενες πιέσεις τιµών στην ελληνική αγορά ξυλείας θα µπορούσαν να έχουν αρνητική 
επίδραση στη δραστηριότητα της Νέας Εταιρίας 

Εξαιτίας του ανταγωνισµού στην ελληνική αγορά ξυλείας ή/και της χαµηλότερης της αναµενόµενης 
ζήτησης για τα υπάρχοντα ή νέα προϊόντα, οι ανταγωνιστές της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να µειώσουν 
τις τιµές για ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες, να παρέχουν προσφορές ή να εντείνουν µε άλλο τρόπο 
τις πιέσεις των τιµών στην αγορά. Εάν η Νέα Εταιρία δεν ανταποκριθεί σε αυτές τις κινήσεις, 
ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει δυσκολίες στη διατήρηση των πελατών της ή στην προσέλκυση νέων 
πελατών, ενώ κάθε ενέργεια από την πλευρά της Νέας Εταιρίας να ανταγωνιστεί τις µειώσεις τιµών ή 
τις προσφορές των ανταγωνιστών της, ενδεχοµένως να µειώνει σηµαντικά τα περιθώρια κέρδους της. 
Οι εντεινόµενες πιέσεις τιµών δύνανται να έχουν ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη 

Η διοίκηση της Νέας Εταιρίας στηρίζεται σε οµάδα έµπειρων στελεχών, τα οποία έχοντας γνώση του 
αντικειµένου συµβάλλουν στην εύρυθµη λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη της Νέας Εταιρίας. 
Στην παρούσα φάση τα εν λόγω στελέχη βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία µε αντικειµενικό σκοπό 
την υλοποίηση της στρατηγικής και την επίτευξη των στόχων της Νέας Εταιρίας. Η διατάραξη, για 
οιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών µε τη Νέα Εταιρία ή απώλειά τους ενδέχεται να διαταράξει 
την εύρυθµη λειτουργία της και ενδεχοµένως να έχει σηµαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατά 
της. Ωστόσο, η Νέα Εταιρία διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή ώστε να αντιµετωπίσει έγκαιρα τυχόν 
απώλεια στελέχους ή στελεχών της χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην πορεία εργασιών της. 

Οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες παρουσίασαν ζηµιές κατά τη χρήση 2008 και κατά το εννεάµηνο του 2009  

Κατά τα δύο τελευταία χρόνια, οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες υπέστησαν σηµαντική µείωση στη ζήτηση 
των προϊόντων τους λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της πτώσης της οικοδοµικής 
δραστηριότητας. Για να αντιµετωπίσουν την κρίση, οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες προέβησαν σε σειρά 
ενεργειών, στα πλαίσια της οποίας εντάσσεται και η παρούσα Συγχώνευση. Στη χρήση 2008, η 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και η INTERWOOD παρουσίασαν ζηµιές µετά από φόρους €1,04 εκατ. και € 602 χιλ. 
αντίστοιχα. Η Νέα Εταιρία δεν δύναται να διαβεβαιώσει ότι στο οικονοµικό έτος που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2009 ή στα επόµενα έτη, θα επιτύχει κερδοφορία ή ότι θα τη διατηρήσει ή ότι θα 
λειτουργεί µε θετικές ταµειακές ροές.  

Υπάρχει αβεβαιότητα όσον αφορά τη χρήση στην οποία η Νέα Εταιρία θα είναι σε θέση να διανείµει 
µέρισµα στους κατόχους κοινών µετοχών 

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει προνοµιούχες µετοχές οι οποίες έχουν δικαίωµα απολήψεως σταθερής αποδόσεως 
ίσης µε 16% επί της ονοµαστικής αξίας των µετοχών. Το ως άνω δικαίωµα των προνοµιούχων 
µετοχών προηγείται του δικαιώµατος των κατόχων των κοινών µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ επί των 
διανεµητέων κερδών που θα δικαιούνται και στην περίπτωση ανυπαρξίας κερδών, όπως στη χρήση 
2008, έχουν τη µορφή τόκων. Κατά τη χρήση 2008, η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ δεν διένειµε µέρισµα στους 
κατόχους κοινών µετοχών, ενώ διένειµε κανονικά το µέρισµα/τόκο των προνοµιούχων µετοχών της. 
∆εδοµένου ότι η Νέα Εταιρία ενδεχοµένως να παρουσιάσει ζηµιές και κατά τη χρήση 2009 ή στα 
επόµενα έτη ενδέχεται να µην είναι σε θέση να διανείµει µέρισµα στους κατόχους κοινών µετοχών της 
κατά τα επόµενα έτη, σε περίπτωση που δεν βελτιωθούν οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.  

Ύπαρξη µετόχων µε σηµαντικά ποσοστά συµµετοχής που µπορούν να ασκήσουν σηµαντική επιρροή 
στη λειτουργία του Οµίλου. 

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι υφιστάµενοι µέτοχοι της INTERWOOD θα κατέχουν  
ποσοστό επί του συνόλου των κοινών µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου στη Νέα Εταιρία της τάξεως 
του 78,35%. Με το ποσοστό αυτό συµµετοχής, οι ανωτέρω µέτοχοι µπορούν να ελέγχουν τις 



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  16 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατόχων κοινών µετοχών που απαιτούν αυξηµένη 
απαρτία και πλειοψηφία.  
 

Περαιτέρω δε, έχουν υπογράψει συµφωνία µετόχων µε την οποία δεσµεύονται µέσω συντονισµένης 
άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου τους στη Νέα Εταιρία να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς 
τη διοίκησή της και κατά συνέπεια δύνανται να ασκήσουν αποφασιστική επιρροή στο αποτέλεσµα της 
ψήφου των µετόχων – κατόχων κοινών µετοχών, στην εκλογή των µελών του ∆.Σ.  
 

Συνεπεία της κατοχής σηµαντικού ποσοστού του υφιστάµενου µετοχικού κεφαλαίου, οι ανωτέρω 
µέτοχοι θα είναι σε θέση να αποτρέψουν τη Νέα Εταιρία από το να λάβει ορισµένες αποφάσεις ή να 
προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες, οι οποίες θα µπορούσαν να είναι επωφελείς για τη Νέα Εταιρία ή 
να προστατεύουν τα συµφέροντα άλλων µετόχων. Η επιρροή των ανωτέρω µετόχων µπορεί να έχει 
ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση, αναβολή ή παρακώλυση πιθανής αλλαγής στον έλεγχο της Νέας 
Εταιρίας, µπορεί να αποτρέψει προτάσεις για την απόκτηση των µετοχών της Νέας Εταιρίας και να έχει 
αρνητική επίδραση στη χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της Νέας Εταιρίας. Επίσης, η πώληση από 
τους ανωτέρω µετόχους σηµαντικού αριθµού των µετοχών της Νέας Εταιρίας, ή τυχόν πεποίθηση της 
αγοράς ότι είναι πιθανή τέτοια πώληση, θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητα ή/και 
χρηµατιστηριακή τιµή των µετοχών της Νέας Εταιρίας. Η Νέα Εταιρία δεν ασκεί οποιουδήποτε είδους 
έλεγχο στους ανωτέρω  µετόχους και, κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι δεν θα 
προβούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.  
 

2.2   Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Συγχώνευση  

Πλήρης λειτουργική ενοποίηση και συγχώνευση των δύο οµίλων 

Η Συγχώνευση αφορά δύο επιχειρηµατικούς οµίλους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο και 
έχουν µακρά µεταξύ τους συνεργασία σε εµπορικό επίπεδο, ωστόσο αποτελούν δύο ξεχωριστές 
οικονοµικές µονάδες, οι οποίες έχουν διαφορετική οργάνωση και σηµαντικό αριθµό εργαζοµένων. Οι 
διαφορές τους ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα εύρυθµης καθηµερινής λειτουργίας και 
επικοινωνίας όλων των τµηµάτων των δύο οµίλων, έως την πλήρη λειτουργική ενοποίηση και 
συγχώνευσή τους. Ο κίνδυνος αυτός ωστόσο µετριάζεται λόγω του ότι οι δύο εταιρίες έχουν ήδη 
µετοχική σχέση και κοινή διοίκηση τον τελευταίο χρόνο, γεγονός το οποίο έχει βοηθήσει αρκετά στην 
αναδιοργάνωση και την καθιέρωση νέων και κοινών διαδικασιών, η οποία ξεκίνησε ήδη από το 2008.  

Μη επίτευξη των στοχούµενων συνεργιών  

Η Νέα Εταιρία θα διατηρήσει τις δραστηριότητες των Συγχωνευόµενων Εταιριών και θα επιδιώξει να 
επιτύχει µειώσεις κόστους και άλλες συνέργιες από τη Συγχώνευση. Ωστόσο, η επιτυχής συνέχιση της 
δραστηριότητας των Συγχωνευόµενων Εταιριών και η επίτευξη των στοχούµενων συνεργιών, καθώς 
και ο χρόνος επίτευξης τους, εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την ποιότητα και την ταχύτητα της 
ενοποίησης των λειτουργικών συστηµάτων. Η ενοποίηση των λειτουργικών συστηµάτων µπορεί να 
παρουσιάσει προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των πελατών των Συγχωνευόµενων Εταιριών µε 
αποτέλεσµα την απώλεια µέρους αυτών ή οι δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιαστούν αποσπούν 
την προσοχή και το χρόνο της διοίκησης της Νέας Εταιρίας µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 
επικεντρωθούν στην αναπτυξιακή πολιτική της Νέας Εταιρίας µε ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες στα 
αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας. Η αποτυχία στην ενοποίηση των Συγχωνευόµενων Εταιριών καθώς 
και η αναποτελεσµατική ή µη έγκαιρη ενοποίηση θα µπορούσε να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο 
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, στην οικονοµική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσµατα 
του Οµίλου. 

Ακυρότητα της Συγχώνευσης 

Η Συγχώνευση µπορεί να ακυρωθεί µόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 77 του Κ.Ν. 
2190/1920. Συγκεκριµένα, µια συγχώνευση δύναται να κηρυχθεί άκυρη µε απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου εφόσον δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74 του ανωτέρω νόµου (δηλαδή, οι 
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, η συµβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης µαζί µε τις υπεύθυνες 
δηλώσεις που προβλέπει ο νόµος και η έγκριση από την αρµόδια αρχή δεν υποβληθούν στις 
προβλεπόµενες διατυπώσεις δηµοσιότητας) ή εφόσον αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις της γενικής 
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συνέλευσης µιας από τις εταιρίες που συγχωνεύθηκαν και που ενέκριναν τη συγχώνευση είναι άκυρες 
ή ακυρώσιµες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του Κ.Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 77α του Κ.Ν. 2190/1920, η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση 
ανταλλαγής των µετοχών της απορροφώµενης εταιρίας µε µετοχές της απορροφώσας έχει ορισθεί 
αδικαιολόγητα χαµηλή. Η αγωγή ακύρωσης είναι απαράδεκτη εφόσον παρέλθουν έξι (6) µήνες από την 
ηµεροµηνία καταχώρησης στο µητρώο ανωνύµων εταιριών της εγκριτικής πράξης της συγχώνευσης ή 
πάψουν να υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους θα µπορούσε να γίνει η ακύρωση. 

Οι άτυπες (pro forma) χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν Έγγραφο 
ενδέχεται να µην αποτελούν ένδειξη της πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης του Οµίλου ή των 
πραγµατικών λειτουργικών αποτελεσµάτων του µετά τη Συγχώνευση.  

Οι άτυπες (pro forma) χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν Έγγραφο 
έχουν συνταχθεί για ενδεικτικούς σκοπούς προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα 
διαµορφώνονταν τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου, αν η παρούσα Συγχώνευση είχε πραγµατοποιηθεί 
στην αρχή της περιόδου που καλύπτουν οι άτυπες pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες (δηλαδή την 01.01.2007).  

Προέρχονται από τις ιστορικές δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις κάθε µίας εκ των 
Συγχωνευόµενων Εταιριών και περιλαµβάνουν ορισµένες προσαρµογές και υποθέσεις όσον αφορά τη 
Νέα Εταιρία, όπως θα προκύψει µετά τη Συγχώνευση. Οι πραγµατικές προσαρµογές µετά την 
ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα εξαρτηθούν από ορισµένους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων 
µεταβολών στην εκτιµηθείσα εύλογη αξία του καθαρού ενεργητικού και στην ηµεροµηνία κατά την 
οποία θα υπολογιστεί η εύλογη αξία των µετοχών που εκδόθηκαν συνεπεία της Συγχώνευσης. 
Συνεπώς, οι πραγµατικές προσαρµογές µπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τις προσαρµογές που 
έγιναν για τη σύνταξη των άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών καθώς οι τελευταίες 
δεν περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα τα οποία θα επιβαρύνουν την Νέα Εταιρία κατά την ενοποίηση των 
Συγχωνευόµενων Εταιριών. Επίσης, οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν 
περιλαµβάνουν κατάσταση ταµειακών ροών και, ως εκ τούτου οι αναλύσεις που περιέχονται στην 
ενότητα 3.12.10  «Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Εγγράφου 
ενδέχεται να µην δίνουν πλήρη εικόνα των τάσεων που κυριαρχούν στις εταιρίες του Οµίλου και η 
πραγµατική οικονοµική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου µετά τη Συγχώνευση 
ενδέχεται να µην αποδίδουν ή να µην προκύπτουν από τις παρούσες άτυπες pro forma 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Επιπλέον, οι παραδοχές που χρησιµοποιούνται κατά την εκπόνηση 
των άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών ενδέχεται να µην αποδειχθούν ακριβείς, και 
επίσης ενδέχεται άλλοι παράγοντες να επηρεάσουν την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου ή τα 
λειτουργικά αποτελέσµατά του µετά τη Συγχώνευση. Οποιαδήποτε δυνητική µείωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή στα λειτουργικά αποτελέσµατα της συνενωµένης εταιρίας µπορεί να προκαλέσει 
σηµαντικές διακυµάνσεις στην τιµή της µετοχής της Νέας Εταιρίας. 
 

2.3   Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές 

Οι τιµές των µετοχών της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυµάνσεις 

Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Νέας Εταιρίας µπορεί να υπόκεινται σε διακυµάνσεις, ως 
αποτέλεσµα πληθώρας παραγόντων, πολλοί από τους οποίους δεν είναι εντός του ελέγχου της. 
Μεταξύ των παραγόντων αυτών, περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι ακόλουθοι:  

- διακυµάνσεις στα οικονοµικά µεγέθη της Νέας Εταιρίας 

- η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της Νέας Εταιρίας 

- η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και των οικονοµιών των χωρών που έχουν υιοθετήσει 

- αλλαγές εκτιµήσεων χρηµατοοικονοµικών µεγεθών από χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές ή 
αδυναµία εκπλήρωσης των προσδοκιών των αναλυτών 

- θετικά ή αρνητικά δηµοσιεύµατα για τη Νέα Εταιρία και τον κλάδο δραστηριότητός της 



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  18 

- πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

- η κατάσταση των κεφαλαιαγορών ή/και η πορεία του Χ.Α. 

Πλην των ανωτέρω, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι το Χ.Α. έχει χαµηλότερη ρευστότητα σε 
σχέση µε άλλες κύριες διεθνείς αγορές, γεγονός το οποίο πιθανόν να δηµιουργήσει δυσκολίες στην 
προσπάθεια διάθεσης µετοχών ειδικά σε µεγάλα πακέτα. Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της 
Νέας Εταιρίας ενδέχεται να επηρεαστεί δυσµενώς από τυχόν πώληση σηµαντικού αριθµού µετοχών 
της Νέας Εταιρίας ή από την εκτίµηση ότι µπορεί να λάβει χώρα µία τέτοια πώληση. Μελλοντικές 
πωλήσεις µέσω της χρηµατιστηριακής αγοράς σηµαντικού αριθµού µετοχών της Νέας Εταιρίας από 
οποιονδήποτε µεγάλο µέτοχο ή οµάδα µετόχων, ή ακόµη και η εκτίµηση ότι θα µπορούσε να λάβει 
χώρα µία τέτοια πώληση, θα µπορούσαν να επηρεάσουν την τιµή διαπραγµάτευσης των κοινών και 
των προνοµιούχων µετοχών.  

Λόγω της Συγχώνευσης οι µετοχές της Νέας Εταιρίας δύνανται να µεταφερθούν στην κατηγορία 
«Επιτήρησης» 

Συνεπεία της παρούσας Συγχώνευσης, ενδέχεται να εφαρµοστεί στην περίπτωση της Νέας Εταιρίας το 
άρθρο 3.1.2.5 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, όπου η παράγραφος (3) 
µεταξύ άλλων ορίζει: 

«Στις περιπτώσεις έµµεσης εισαγωγής µη εισηγµένης εταιρίας ή εισηγµένης που αποφασίζει τη 
δραστηριοποίησή της σε κλάδο που δεν είναι συναφής ή συµπληρωµατικός µε την δραστηριότητά της 
και εφόσον επέρχεται σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά µεγέθη της εισηγµένης, οι µετοχές της 
µπορούν να µεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης τουλάχιστον για 1 εξάµηνο.  

Στην κατηγορία αυτή παραµένουν τουλάχιστον µέχρι τη δηµοσίευση των πρώτων εξαµηνιαίων ή 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων που λαµβάνει χώρα µετά την πάροδο του εξαµήνου, στις οποίες 
απεικονίζονται τα αποτελέσµατα και η περιουσιακή κατάσταση της εισηγµένης µετά τη 
δραστηριοποίηση της στον νέο κλάδο.»  

Σηµειώνεται ότι για τη Νέα Εταιρία συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου. Η 
διαπραγµάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» συνεπάγεται σηµαντικό περιορισµό του χρόνου 
διαπραγµάτευσης της µετοχής. ∆ιευκρινίζεται ότι κατά τη διαµόρφωση της κρίσης του για την  
υπαγωγή ή µη στην κατηγορία «Επιτήρησης», το ∆.Σ. του Χ.Α. δύναται να συνεκτιµά στοιχεία που 
έχουν γνωστοποιηθεί από την Εταιρία και τα οποία αιτιολογούν επαρκώς την πλήρωση ή µη των 
κριτηρίων υπαγωγής. Η ∆ιοίκηση της Νέας Εταιρίας προβαίνει ήδη στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
αιτιολογήσει επαρκώς στο ∆.Σ. του Χ.Α. τη µη πλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής στην κατηγορία 
«Επιτήρησης». 

Τα συµφέροντα των κατόχων προνοµιούχων µετοχών της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να συγκρούονται 
µε τα συµφέροντα των κατόχων κοινών µετόχων  

Η Νέα Εταιρία έχει 2.566.836 άνευ ψήφου ονοµαστικές προνοµιούχες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 
0,44 η κάθε µία. Παρά το γεγονός ότι το Καταστατικό της Εταιρίας δεν προβλέπει ειδικά δικαιώµατα 
για τις εν λόγω µετοχές εκτός από την απόληψη προνοµιακού µερίσµατος, οι κάτοχοι των 
προνοµιούχων µετοχών, βάσει των γενικών διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας περί εταιριών, έχουν 
τη δυνατότητα να επηρεάσουν ορισµένες εταιρικές πράξεις που προϋποθέτουν την έγκριση όλων των 
κατηγοριών των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό, της συγχώνευσης µε 
απορρόφηση, αύξησης ή µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Νέας Εταιρίας και λοιπές αποφάσεις 
εταιρικής πολιτικής. 

∆εδοµένου ότι τα συµφέροντα των κατόχων προνοµιούχων µετοχών της Νέας Εταιρίας ενδέχεται να 
συγκρούονται µε τα συµφέροντα των κατόχων κοινών µετόχων της, δεν µπορεί να παρασχεθεί καµία 
βεβαίωση ή πρόβλεψη για την επιρροή των κατόχων προνοµιούχων µετοχών. 
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3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

3.1   Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 

3.1.1   Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2007-2008 και περιόδου 
01.01.-30.09.2009 

Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για τη χρήση 2008 και την ενδιάµεση περίοδο 01.01-30.09.2009, οι 
οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και 
έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061) της 
ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές».  

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για τη χρήση 2008 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα 
µεγέθη της χρήσης 2007, καθώς η συγγενής εταιρία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ» (εφεξής «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ»), στη χρήση 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 
και όχι µε ολική ενοποίηση, όπως στη χρήση 2007. 

Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας για τις χρήσεις 2007 και 2008 παρουσιάζονται στους 
ακόλουθους πίνακες:  

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Οµίλου 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008
Κύκλος Εργασιών  31.673,62 23.915,61 
Μικτό Κέρδος  5.518,10 4.233,94

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 2.834,14 558,69
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ Φόρων 671,33 (1.826,56)
Κέρδη/ (Ζηµίες) µετά από Φόρους 609,63 (1.043,56)

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι 
οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 παρουσίασαν σηµαντική µείωση, γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στην πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και 
σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην πτώση των τιµών των εµπορευµάτων, ύψους 20%-25% περίπου.   

Ως αποτέλεσµα της ύφεσης της οικοδοµικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την πτώση των τιµών 
των εισαγόµενων εµπορευµάτων και το αυξηµένο κόστος της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας, τα κέρδη 
προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων παρουσίασαν σηµαντική 
µείωση.  
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Οι συνοπτικοί ισολογισµοί του Οµίλου για τις χρήσεις 2007 και 2008 έχουν ως ακολούθως:   
 

Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου 
(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008

Ενεργητικό   
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.543,36 13.564,87 
Σύνολο Ενεργητικού 46.360,58 33.850,78
Παθητικό   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόµενα στους Μετόχους της 
Μητρικής 14.089,82 13.018,95
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 2.029,45 0,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.119,28 13.018,95
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 6.241,32 3.207,55 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 23.999,99 17.624,27 
Σύνολο Υποχρεώσεων 30.241,31 20.831,82
Σύνολο Παθητικού 46.360,58 33.850,78

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων ταµειακών ροών του 
Οµίλου για τις χρήσεις 2007-2008:  
 

 

Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου 
(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α) (1.058,40) 1.934,13 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β) (685,03) (407,19) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Χρηµατοδοτικές  
∆ραστηριότητες (γ) 1.789,54 (1.766,82) 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 46,11 (239,88)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  441,48 487,60 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  487,60 247,72

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τις χρήσεις 2007 και 2008  
παρουσιάζονται στην ενότητα 3.13.2 «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 2007-2008» του παρόντος Εγγράφου.  
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Οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 παρουσιάζονται 
στους ακόλουθους πίνακες: 
 

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων Οµίλου 

(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009
Κύκλος Εργασιών  19.921,91 11.297,25 
Μικτό Κέρδος  3.292,75 2.327,92 
Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 969,94 301,88 
Ζηµίες προ Φόρων (666,96) (478,92) 
Ζηµίες µετά από Φόρους (556,04) (484,92) 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου 
(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009

Ενεργητικό   

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.564,87 13.523,18
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.285,91 17.781,60
Σύνολο Ενεργητικού 33.850,78 31.304,78
Παθητικό   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.018,95 12.534,04 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 3.207,55 3.801,58 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 17.624,27 14.969,17 
Σύνολο Υποχρεώσεων 20.831,82 18.770,75
Σύνολο Παθητικού 33.850,78 31.304,78

  

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές».       
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα συνοπτικά στοιχεία των ενοποιηµένων ταµειακών ροών του 
Οµίλου για την περίοδο 01.01.-30.09.2009:  
 
 

Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών Οµίλου  

(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009

Σύνολο εκροών από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α) (3.502,90) 2.020,26 

Σύνολο εισροών από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β) 313,19 (117,91) 

Σύνολο εισροών από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ) 3.165,15 (2.001,38) 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (24,55) (99,03)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  453,15 247,72 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  428,60 148,69

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.-
30.09.2009 παρουσιάζονται στην ενότητα 3.13.3  «Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 01.01.-30.09.2009» του παρόντος Εγγράφου.  
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3.1.2   Επιλεγµένες Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2007-
2008 και περιόδου 01.01.-30.09.2009 

Οι άτυπες pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της 31.12.2007 και της 
31.12.2008, καθώς και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, συντάχθηκαν από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
προκειµένου να περιληφθούν στο παρόν Έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ λόγω της συγχώνευσής της µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
και έχουν εγκριθεί µε την από 20.11.2009 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας. Επί των εν λόγω 
ενοποιηµένων άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών έχει συνταχθεί έκθεση από τον 
ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής 
εταιρίας «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Αναθέσεων Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000 «Εργασίες διασφάλισης εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων 
ιστορικών οικονοµικών πληροφοριών» (εφεξής «Έκθεση Ειδικού Σκοπού».  

Οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί µόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 
προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα οικονοµικά µεγέθη του 
Οµίλου, εάν η Συγχώνευση είχε πραγµατοποιηθεί στην αρχή της περιόδου που καλύπτουν οι άτυπες 
pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ήτοι την 01.01.2007 ή την 01.01.2008 ή την 
01.01.2009). 

Οι συνοπτικές άτυπες pro forma καταστάσεις αποτελεσµάτων και ισολογισµών για τις χρήσεις 2007-
2008 και για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 έχουν ως ακολούθως:  

Συνοπτικά Pro Forma Οικονοµικά Στοιχεία  
 (ποσά σε €) 2007 2008  01.01.-30.09.2009
Pro Forma Κατάσταση Αποτελεσµάτων     
Κύκλος εργασιών  70.947.479,15 54.084.217,92 26.580.482,96
Μικτά Κέρδη 12.205.029,02 9.275.674,01 4.963.090,45 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 5.201.925,70 1.283.812,66 207.562.40 
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ φόρων 2.757.398,05 (1.643.532,39) (811.878,31) 
Κέρδη/ (Ζηµίες) µετά από φόρους 2.003.824,06 (893.409,82) (827.791,20)

    

 
Pro Forma Ισολογισµοί 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού  25.672.322,15 26.552.527,86 26.500.794,56 
Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 58.242.079,72 51.777.882,47 44.511.704,50 
Σύνολο Ενεργητικού  83.914.401,87 78.330.410,33 71.012.499,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  28.667.570,21 27.263.936,86 26.436.145,67 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  16.952.113,58 15.756.624,20 18.865.443,17 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  38.294.718,08 35.309.849,27 25.710.910,22 
Σύνολο Υποχρεώσεων  55.246.831,66 51.066.473,47 44.576.353,39 
Σύνολο Παθητικού  83.914.401,87 78.330.410,33 71.012.499,06

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών των χρήσεων 2007-2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν βάσει του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων επί των οποίων έχει συνταχθεί Έκθεση Ειδικού Σκοπού από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» 
 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Νέας Εταιρίας 
παρατίθενται στην ενότητα 3.12.10  «Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του 
παρόντος Εγγράφου.  
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3.2   Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Εγγράφου και τους Ελεγκτές των  
Συγχωνευόµενων Εταιριών  

Στο παρόν Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (εφεξής το «Έγγραφο») περιέχονται και 
παρουσιάζονται µε εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που 
κρίνονται απαραίτητα προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να 
αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα 
αποτελέσµατα και τις προοπτικές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και του Οµίλου της, καθώς και τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από τις µετοχές της. 

Το παρόν Έγγραφο αποτελείται από: α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) 
το Έγγραφο Αναφοράς, δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου και ε) το Παράρτηµα.  

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, θα µπορούν να απευθύνονται τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία: 

 της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε., περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιµπάκι, 192 00 Ελευσίνα, τηλ. 210 55 
65 555 (αρµόδια: κα Αγγελική Σταύρου) 

 της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε., περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιµπάκι, 192 00 Ελευσίνα, τηλ. 210 41 45 300 
(αρµόδιος: κ. Ευτύχιος Παπαδάκης) 

 της Συµβούλου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Αµερικής 4, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210 33 35 351 
(αρµόδιες: κα Χαρά Κουκουτσάκη και κα Αµαλία Μισαηλίδη) 

Το Έγγραφο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό, σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 
3401/2005, όπως ισχύει, σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Απορροφώσας 
(www.xylemboria.gr), στην ιστοσελίδα της Απορροφώµενης (www.interwood.gr), όπως επίσης και στη 
ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr). Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιµο δωρεάν 
στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη µορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Απορροφώσας, περιοχή 
Κοκκινόπυργος - Καλιµπάκι, 192 00 Ελευσίνα, τηλ. 210 55 65 555.  

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Εγγράφου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την από 17.02.2010 συνεδρίασή του, 
ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ δηλώνει ότι εκτιµά πως οι πληροφορίες που περιέχονται 
στο παρόν Έγγραφο που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3401/2005, είναι ισοδύναµες 
µε αυτές που θα περιλαµβάνονταν σε ένα Ενηµερωτικό ∆ελτίο, υπό την έννοια ότι, κατά την εκτίµηση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περιέχει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν επαρκώς την 
εταιρική πράξη της συγχώνευσης.   

Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
σύνταξη του παρόντος Εγγράφου βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αυτό έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 208/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Η Εταιρία, τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 
σύνταξη του παρόντος Εγγράφου είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Εγγράφου και για το σύνολο 
των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί σ’ αυτό. 

Οι δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για τις χρήσεις 2007 και 
2008, συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 15061) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» και έχουν εγκριθεί 
από το ∆.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 27.03.2008 και 26.03.2009 αντίστοιχα. 
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Επιπλέον, οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες λογιστικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α.), έχουν επισκοπηθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 15061) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» και έχουν εγκριθεί 
από το ∆.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 20.11.2009.  

Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν τη σύνταξη του παρόντος Εγγράφου είναι τα ακόλουθα:  

• Ο κ. Γεώργιος Γεράρδης, Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. 

• Ο κ. ∆ηµήτριος Μαδούρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν τη σύνταξη 
του Εγγράφου και ο Σύµβουλος Έκδοσης, δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το 
περιεχόµενο του παρόντος Εγγράφου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο 
για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι καθόσον γνωρίζουν 
αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόµενό του. 

Ο Σύµβουλος Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι έχει 
διενεργηθεί, για λογαριασµό του, Έκτακτος Νοµικός Έλεγχος από ανεξάρτητη νοµική εταιρία και 
Έλεγχος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της 
Απορροφώµενης για τις χρήσεις 2007 και 2008 και της περιόδου 01.01.-30.09.2009 από Έκτακτο 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  Παρατηρήσεις οι οποίες προέκυψαν από τους παραπάνω ελέγχους έχουν 
περιληφθεί στο Έγγραφο, κατά την αξιολόγηση του Συµβούλου και µε τη σύµφωνη γνώµη του 
Έκτακτου Νοµικού Ελεγκτή και του Έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Οι σχετικές εκθέσεις του 
Νοµικού και Οικονοµικού Ελέγχου είναι διαθέσιµες στους επενδυτές στα γραφεία της Εταιρίας (βλέπε 
ενότητα 3.10  «Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Κοινού» του παρόντος Εγγράφου). 

Ο Σύµβουλος Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για 
λογαριασµό του, δηλώνει ότι δεν έχει συµφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σηµαντικά την 
παρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω Συγχώνευσης, µε την εξαίρεση των αµοιβών (βλέπε 
ενότητα 4.10  «∆απάνες Έκδοσης» του παρόντος Εγγράφου) που θα λάβει για το έργο του 
συµβούλου, καθώς και των τυχόν συναλλαγών του µε τη Νέα Εταιρία στο πλαίσιο των συνήθων 
δραστηριοτήτων του ως πιστωτικό ίδρυµα.  

3.3   Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τις 
ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις. 

3.3.1   Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 

Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για τις χρήσεις 
2007 και 2008, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί1 από την Ορκωτή Ελέγκτρια 
Λογίστρια κα Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές» (εφεξής «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.»), Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Ελλάδα, τηλ.: 210 
86.91.100. Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 
και 2008 εγκρίθηκαν από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας της 20.06.2008 
και της 25.06.2009 αντίστοιχα.  

Σηµειώνεται ότι η προαναφερθείσα Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια δεν έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από 
την άσκηση των καθηκόντων της για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες καθώς και µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου. Επίσης δηλώνει ότι δεν 

                                                
1 Ηµεροµηνίες Εκθέσεων Ελέγχου 28.03.2008 και 27.03.2009 για τις χρήσεις 2007 και 2008 αντίστοιχα.  
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συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε την Εταιρία ή τις συνδεδεµένες µε 
αυτήν εταιρίες.  

Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2007 προς τους Μετόχους της Απορροφώσας   

«Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε., που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, 
και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή 
και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. 
Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και 
την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2007, την 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την 
προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της µητρικής εταιρείας και των εταιρειών του 
οµίλου για τις αντίστοιχες χρήσεις που αναφέρονται στη σηµείωση 1 των οικονοµικών καταστάσεων, 
δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
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πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η 
έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στον παρόν στάδιο και, ως εκ 
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.   

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 
43α παράγραφος 3, 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και από το 
άρθρο 11α του Ν. 3371/2005 και το περιεχόµενό της είναι συνεπές µε τις οικονοµικές καταστάσεις.»   

Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2008 προς τους Μετόχους της Απορροφώσας 

«Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε., που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, 
και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή 
και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. 
Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και 
την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση 
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που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 

3.3.2   Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 

Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τη χρήση 
2008, οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων / ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
κ. Ιωάννη Πέρρο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές», Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα, Ελλάδα, τηλ.: 210 86.91.100. Οι δηµοσιευµένες 
εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 εγκρίθηκαν από τη συνεδρίαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 30.04.2009. 
 
Σηµειώνεται ότι η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ εφάρµοσε για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα/ ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Α.) στη χρήση 2008.  
 

Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2008 προς τους Μετόχους της Απορροφώµενης  

«Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε., 
που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή 
και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. 
Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και 
την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
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έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 
31η ∆εκεµβρίου 2008, την 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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 
43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.» 

Τα συµπεράσµατα και η πληροφόρηση που παρέχεται στις προαναφερθείσες εκθέσεις ελέγχου 
προέρχονται από τα συµπεράσµατα των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ελεγκτικής 
εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» για τις χρήσεις 2007-2008 και περιλαµβάνονται στο 
παρόν Έγγραφο µε τη συναίνεση της προαναφερθείσας εταιρίας, και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας 
η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από τις πρωτότυπες εκθέσεις 
ελέγχου και ότι εξ όσων γνωρίζει είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι, κατά την αναπαραγωγή των εν λόγω 
εκθέσεων στο Έγγραφο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες 
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 

 

3.4   Πορίσµατα Νοµικού Ελέγχου 

Ο Νοµικός Έλεγχος της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης και των συνδεδεµένων εταιριών τους 
µέχρι την ηµεροµηνία του Εγγράφου διενεργήθηκε από το ∆ικηγορικό Γραφείο ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Σταδίου 3, 105 62, Αθήνα, τηλ. 210 3224047), το οποίο δεν συνδέεται και δεν διατηρεί 
οποιοδήποτε συµφέρον ή σχέση µε τις Συγχωνευόµενες Εταιρίες και µε τις συνδεδεµένες εταιρίες 
αυτών. Ο Νοµικός Έλεγχος έλαβε υπόψη του τα έγγραφα, πιστοποιητικά και τα λοιπά στοιχεία που 
παρασχέθηκαν από τις Συγχωνευόµενες Εταιρίες και διενεργήθηκε στα πλαίσια και για τους σκοπούς 
του Ν. 3401/2005 και του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
 
Σύµφωνα µε την από 07.01.2010 επιστολή του Νοµικού Ελεγκτή, τα πορίσµατα του Νοµικού Ελέγχου 
είναι τα εξής:  
 
«Η παρούσα έκθεση νοµικού ελέγχου (στο εξής: «η Έκθεση») συντάχθηκε στο πλαίσιο εντολής που 
δόθηκε στο γραφείο Λαµπαδάριος και Συνεργάτες από την Τράπεζα Πειραιώς εν όψει της συγχώνευσης 
µε απορρόφηση της εταιρίας «INTEΡΓΟΥΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» 
(«Απορροφώµενη») από την εταιρία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµη Τεχνική Εµποροβιοµηχανική 
Ναυτιλιακή Εταιρεία» («Απορροφώσα»). 
 
Στην παρούσα έκθεση εξετάσθηκε η λειτουργία των εταιριών µε την επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµη Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» και «INTEΡΓΟΥΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» (στο εξής «οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες»), κατά το 
χρονικό διάστηµα από τη σύστασή της έως σήµερα. Βάση της Έκθεσης αποτέλεσαν τα έγγραφα, 
πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις επιµέρους ενότητές της και τα οποία 
τέθηκαν στη διάθεσή µας από τις Συγχωνευόµενες Εταιρείες, σε ικανοποίηση σχετικού αιτήµατός µας.  
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Η παρούσα Έκθεση τελεί υπό την επιφύλαξη της γνησιότητας, πληρότητας και ακρίβειας των 
χορηγηθέντων από τις Συγχωνευόµενες Εταιρίες εγγράφων, πιστοποιητικών, δηλώσεων και λοιπών 
στοιχείων, καθώς και της ύπαρξης και ακρίβειας των γεγονότων ή νοµικών σχέσεων που βεβαιώνονται 
ή αναφέρονται σε αυτά. Σηµειώνεται ότι ο νοµικός έλεγχος επεκτάθηκε σε όλα τα αντικείµενα τα οποία 
θεωρήθηκαν ουσιώδη. Σηµειώνεται, επίσης, ότι ο διενεργηθείς νοµικός έλεγχος δεν έχει επικεντρωθεί 
σε στοιχεία τα οποία άπτονται του οικονοµικού και φορολογικού ελέγχου. 
 
Συµπερασµατικά, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, αν και έχουν εκφρασθεί παρατηρήσεις και 
επιφυλάξεις σε συγκεκριµένα σηµεία της Έκθεσης, βεβαιώνεται ότι:  
 
Τα στοιχεία που ελέγχθηκαν είναι επαρκή για τον πλήρη νοµικό έλεγχο των Συγχωνευόµενων Εταιριών 
και τυχόν συνδεδεµένων µε αυτές εταιριών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 

Η νοµική κατάσταση της Απορροφώσας, της Απορροφώµενης και κάθε συνδεδεµένης µε αυτές 
εταιρίας, είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως όσον 
αφορά την ίδρυση και την καταστατική τους λειτουργία. 
 

∆εν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εµποδίζει από νοµική άποψη την εισαγωγή των νέων 
µετοχών της Απορροφώσας στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. και 
τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στη χρηµατιστηριακή 
νοµοθεσία και στον Κανονισµό Λειτουργίας του Χ.Α. 
 

Οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε 
εκκρεµούν κατά αυτών αιτήσεις πτώχευσης. Οι άδειες λειτουργίας τους δεν έχουν ανακληθεί και δεν 
έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής τους. 
 

∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν συµβεί γεγονότα νοµικής φύσης, πέραν αυτών που 
περιγράφονται στο Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 (στο εξής «Έγγραφο»), τα οποία 
δύνανται να έχουν ή έχουν άµεσα ή έµµεσα σηµαντική επίδραση στην εκτίµηση της περιουσίας, της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και των προοπτικών της 
Απορροφώσας. 
 

Η νοµική κατάσταση των µετοχών της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης είναι σύµφωνη µε τους 
νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται. 
 

Οι µετοχές της Απορροφώσας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και πλήρως αποπληρωµένες. 
 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα των 
µετοχών της Απορροφώσας. 
 

Η διανοµή του µερίσµατος των προνοµιούχων µετοχών της Απορροφώσας είναι σύµφωνη µε το νόµο 
και το καταστατικό της και ότι µετά την καταβολή του παραπάνω µερίσµατος, δεν υπάρχουν άλλες 
απαιτήσεις από τους κατόχους των προνοµιούχων µετόχων βάσει του καταστατικού της Απορροφώσας 
και του εταιρικού νόµου, όπως ισχύει. 
 

Οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες είναι φορολογικά ενήµερες έναντι του ελληνικού ∆ηµοσίου και 
ασφαλιστικά έναντι των αρµόδιων ασφαλιστικών φορέων. 
 

Η Απορροφώσα έχει συµµορφωθεί µε τις διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση σύµφωνα µε το Ν. 
3016/2002, όπως ισχύει. 
 

Η Απορροφώσα έχει συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν. 
 

Η διαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση της Απορροφώµενης από την Απορροφώσα συντελείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.2166/1993, του Κανονισµού του Χ.Α. και τη 
λοιπή χρηµατιστηριακή νοµοθεσία όπως ισχύει και έχουν πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από την παραπάνω νοµοθεσία. 
 

Το Έγγραφο συντάχθηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.» 
 
Τα πορίσµατα του Νοµικού Ελεγκτή (∆ικηγορικό Γραφείο ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) 
περιλαµβάνονται στο παρόν Έγγραφο, µε τη συναίνεση του προαναφερθέντος δικηγορικού γραφείου 
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και τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί 
πιστά από την πρωτότυπη 07.01.2010 επιστολή µε τα πορίσµατα του Νοµικού Ελεγκτή  και ότι εξ 
όσων γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι, κατά την αναπαραγωγή του στο Έγγραφο, δεν 
υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες στο Έγγραφο πληροφορίες ανακριβείς 
ή παραπλανητικές. 
 

3.5   ∆ικαστικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες  

Η ∆ιοίκηση της Νέας Εταιρίας δηλώνει ότι ούτε η Νέα Εταιρία ούτε άλλη εταιρία του Οµίλου της 
εµπλέκεται σε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συµπεριλαµβανοµένων 
οποιωνδήποτε διαδικασιών που εκκρεµούν ή επαπειλούνται σε γνώση της Νέας Εταιρίας), που να 
µπορούσε να έχει ή να είχε σηµαντική επίπτωση στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην 
κερδοφορία της Νέας Εταιρίας ή του Οµίλου κατά τους 12 µήνες που προηγούνται της ηµεροµηνίας 
του παρόντος Εγγράφου.  
 

3.6   Έκτακτος Έλεγχος Οικονοµικών Καταστάσεων της Απορροφώµενης που 
διενεργήθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τις χρήσεις 2007 – 2008 και 
την περίοδο 01.01.-30.09.2009 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τις χρήσεις 2007-2008 και την περίοδο 
01.01.-30.09.2009, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), έχουν ελεγχθεί, κατόπιν εντολής του Συµβούλου, από τον Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας «Grant Thornton 
Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Σύµβουλοι Επιχειρήσεων» (εφεξής «Grant Thornton»), ο οποίος 
δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον µε την Απορροφώµενη ή τις συνδεδεµένες εταιρίες µ’ αυτήν.  
 
Ακολούθως παρατίθενται οι εκθέσεις ελέγχου της 30.11.2009 για τις χρήσεις 2007-2008.  
 
 

Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2007  
 
«Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ.», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, όπως αυτές εµφανίζονται σαν 
συγκρίσιµη χρήση των πρώτων Οικονοµικών Καταστάσεων που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 
2007 καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας µε 
την εταιρεία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε 
βάση και τις ρυθµίσεις του κανονισµού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. 
 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 

Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
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Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες  
επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 

Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2007, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Έκθεση Ελέγχου Χρήσης 2008 

«Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ.», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή , όπως αυτές εµφανίζονται σαν 
συγκρίσιµη χρήση των πρώτων Οικονοµικών Καταστάσεων που συνέταξε η Εταιρεία για τη χρήση 
2008 καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας µε 
την εταιρεία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε 
βάση και τις ρυθµίσεις του κανονισµού ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
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εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2008, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.» 

Τα συµπεράσµατα και η πληροφόρηση που παρέχεται στις προαναφερθείσες εκθέσεις οικονοµικού 
ελέγχου που διενεργήθηκε από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton, η οποία δεν διατηρεί κανένα 
συµφέρον µε την Απορροφώµενη ή συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρία, περιλαµβάνονται στο παρόν 
Έγγραφο µε τη συναίνεση της Grant Thornton και τη σύµφωνη γνώµη της Απορροφώσας η οποία 
βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά από την πρωτότυπη έκθεση του 
οικονοµικού ελέγχου και ότι εξ’ όσων γνωρίζει είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι, κατά την αναπαραγωγή 
της εν λόγω έκθεσης στο Έγγραφο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις 
αναπαραγόµενες στο Έγγραφο πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.  

Ακολούθως παρατίθεται η έκθεση επισκόπησης της 30.11.2009 για την περίοδο 01.01.-30.09.2009:  

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης  

«Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης εταιρική και ενοποιηµένη της 
«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ» (η εταιρία) και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) 
της 30ης Σεπτεµβρίου 2009, και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εννεάµηνης περιόδου που έληξε 
αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές 
επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση της 
εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική 
πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της 
ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπηση µας. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε στα 
πλαίσια της διαδικασίας συγχώνευσης της Εταιρείας µε την εταιρεία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε βάση και τις ρυθµίσεις του κανονισµού 
ΕΚ 809/2004 της Ε.Ε. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση 
συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από άτοµα που είναι 
υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών 
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν 
έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την 
δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψη µας όλα τα 
σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν 
αποτελεί έκθεση ελέγχου. 
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Συµπέρασµα επισκόπησης 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 
οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.» 

3.7   Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  

Οι συνενωµένες Pro-forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2007, 2008 και της 
περιόδου 01.01.-30.09.2009, που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους σκοπούς του παρόντος 
Εγγράφου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004, 
βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., εγκρίθηκαν µε την από 20.11.2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Εταιρίας. Επί των εν λόγω ενοποιηµένων άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 
έχει συνταχθεί έκθεση από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000 «Εργασίες διασφάλισης εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων ιστορικών 
οικονοµικών πληροφοριών» («Έκθεση Ειδικού Σκοπού»). Η Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού 
Ελεγκτή παρατίθεται στην ενότητα 3.12.10  «Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» 
του παρόντος Εγγράφου. 

3.8   Φορολογικός Έλεγχος 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι οι φόροι που θα προκύψουν από τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και των εταιριών που συνιστούν τον όµιλό της, δεν αναµένεται να 
επηρεάσουν τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της Νέας Εταιρίας. 

3.8.1   Φορολογικός Έλεγχος της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006.  

Ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005-2006 για τη ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και των ανέλεγκτων χρήσεων 
της απορροφηθείσας θυγατρικής «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.E.B.E.» ολοκληρώθηκε εντός του 2008 και επί των συνολικών λογιστικών διαφορών ύψους € 160,49 
χιλ. προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 58,69 χιλ. το οποίο εξοφλήθηκε στη 
χρήση 2008. Σηµειώνεται ότι για τις εν λόγω χρήσεις είχε γίνει σχετική πρόβλεψη, κατά τη διάρκεια 
της χρήσης 2007 και εποµένως το εν λόγω ποσό δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2008.  

Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009, για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού € 151,64 χιλ.  

Η συγγενής εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006.  

3.8.2   Φορολογικός Έλεγχος της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ  

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008, τα δε στοιχεία της κρίθηκαν 
ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Κατά το φορολογικό έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε από το ∆ΕΚ Αθηνών 
και αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2006, 
2007 και 2008 προέκυψαν λογιστικές διαφορές για τις οποίες καταβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι ως εξής: 
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  Χρήσεις 
Φόρος 

Εισοδήµατος 
Πρόσθετοι φόροι 
& Προσαυξήσεις 

Συνολικό 
Ποσό Φόρου 

  2006 62,76 0,01 62,78 

  2007 46,33 16,68 63,01 

  2008 52,24 48,37 100,60 

  Σύνολο  161,33 65,06 226,40 
 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή. 
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους 
µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

 

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχε δηµιουργήσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους € 296,1 χιλ. 
και εποµένως το παραπάνω ποσό δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της. Με την υπογραφή της πράξης 
συµβιβασµού καταβλήθηκε ένα µέρος του παραπάνω ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα  καταβληθεί σε 27 
ισόποσες δόσεις ύψους € 2,53 χιλ. η κάθε µία και 24 ισόποσες δόσεις ύψους € 5,15 χιλ. η κάθε µία, 
αρχής γενοµένης της 31.12.2009. 

Φορολογικός Έλεγχος των θυγατρικών εταιριών, που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 31.12.2008  

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. 

Η θυγατρική εταιρία ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008 τα δε 
στοιχεία της κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Κατά το φορολογικό έλεγχο ο οποίος 
διενεργήθηκε από το ΠΕΚ Πειραιά και αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως φορολογικών 
υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2007 και 2008, προέκυψαν λογιστικές διαφορές για τις οποίες 
καταβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι ως εξής: 

Χρήσεις 
Φόρος 

Εισοδήµατος 
Πρόσθετοι φόροι 
& Προσαυξήσεις 

Συνολικό 
Ποσό Φόρου 

    2007 7,27 2,47 9,74 

    2008 9,41 8,47 17,88 

    Σύνολο  16,68 10,94 27,62 
          

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή. 
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

  

Η ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ είχε διενεργήσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους € 36,2 χιλ. 
και εποµένως το παραπάνω ποσό δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της. Με την υπογραφή της πράξης 
συµβιβασµού καταβλήθηκε ένα µέρος του παραπάνω ποσού, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 18 
ισόποσες δόσεις ύψους € 1,17 χιλ. η κάθε µία, εκ των οποίων 3 δόσεις, ήτοι ποσό 3,5 χιλ. ευρώ 
καταβλήθηκε εντός του 2009. 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. 

Η θυγατρική εταιρία ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008 τα δε 
στοιχεία της κρίθηκαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Κατά το φορολογικό έλεγχο ο οποίος 
διενεργήθηκε από το ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών και αφορούσε τον προσδιορισµό πάσης φύσεως 
φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2007 και 2008, δεν προέκυψαν πρόσθετοι φόροι, καθώς η 
εταιρία είχε ζηµίες και τις δύο χρήσεις.  

INTERWOOD (CYPRUS) LTD 

Σύµφωνα µε την από 17.11.2009 επιστολή της «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», «Βάσει των 
ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 
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της φορολογικής της δήλωσης, η εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής φόρου λόγω φορολογικής 
ζηµιάς που προέκυψε κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2008». 

Με βάση το φορολογικό καθεστώς της Κύπρου, οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση ενσωµατώνεται 
στα αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσης. Εποµένως, δεν αναµένεται για την INTERWOOD CYPRUS 
LTD οποιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση.  
 

3.9   Πληροφορίες από Τρίτους και Γνωµοδοτήσεις Εµπειρογνωµόνων 

 Κατόπιν σχετικής εντολής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Απορροφώσας, όπως προβλέπεται από 
τις διατάξεις του Κανονισµού του Χ.Α., συντάχθηκε από το πιστωτικό ίδρυµα «Τράπεζα Κύπρου 
∆ηµόσια Εταιρία Λιµιτεδ», το οποίο δεν συνδέεται και δεν διατηρεί οποιοδήποτε συµφέρον ή 
σχέση µε τις Συγχωνευόµενες Εταιρίες, Έκθεση Συγκριτικής Αποτίµησης της αγοραίας αξίας των 
Συγχωνευόµενων Εταιριών µε σκοπό την παροχή γνωµοδότησης επί του δίκαιου, εύλογου και 
λογικού της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών των Συγχωνευόµενων Εταιριών, µε ηµεροµηνία 
07.09.2009.  

Η πληροφόρηση που παρέχεται στην Έκθεση Συγκριτικής Αποτίµησης περιλαµβάνεται στο 
Έγγραφο κατόπιν σχετικής συναίνεσης του πιστωτικού ιδρύµατος «Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια 
Εταιρία Λιµιτεδ» µε τη σύµφωνη γνώµη της Εταιρίας, η οποία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές 
έχουν αναπαραχθεί πιστά από την πρωτότυπη Έκθεση Συγκριτικής Αποτίµησης και ότι εξ όσων 
γνωρίζει και είναι σε θέση να βεβαιώσει, κατά την αναπαραγωγή του εν λόγω έκθεσης στο 
Έγγραφο, δεν υπήρξαν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες στο Έγγραφο 
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 

 Στοιχεία µε πληροφορίες/δηλώσεις από τρίτους, καθώς και στοιχεία από τις γνωµοδοτήσεις/ 
εκθέσεις εµπειρογνωµόνων που καταρτίστηκαν µετά από αίτηµα της Εταιρίας, περιλαµβάνονται 
στο παρόν Έγγραφο.  

 

3.10   Έγγραφα στη ∆ιάθεση του Κοινού 

Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Εγγράφου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση 
του επενδυτικού κοινού στα γραφεία της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιµπάκι, 192 00 
Ελευσίνα:  

 Τα Καταστατικά της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. 

 Το πρακτικό της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών µετοχών 
της Εταιρίας της 09.11.2009 που ενέκρινε τη συγχώνευση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε απορρόφηση της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. 

 Το πρακτικό της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κατόχων προνοµιούχων 
µετοχών της Εταιρίας της 09.11.2009 που ενέκρινε τη συγχώνευση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε 
απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. 

 Το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 26.10.2009 που 
ενέκρινε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ.  

 Το από 16.07.2009 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης των εταιριών ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  

 Οι επεξηγηµατικές εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Συγχωνευόµενων Εταιριών οι οποίες 
συντάχθηκαν σύµφωνα µε το αρ. 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
αναφορικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 4.1.4.1.3 του Κανονισµού του Χ.Α. 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ των χρήσεων 2007-2008, συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ελέγχου. 
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 Οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ των χρήσεων 2007-2008, συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά ελέγχου. 

 Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ των 
χρήσεων 2007-2008, που συντάχθηκαν βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και οι αντίστοιχες Εκθέσεις 
Ελέγχου. 

 Η συνοπτική έκθεση αποτίµησης και γνωµοδότηση επί του εύλογου και λογικού της προτεινόµενης 
σχέσης ανταλλαγής των µετοχών των Συγχωνευόµενων Εταιριών, η οποία συντάθηκε από το 
πιστωτικό ίδρυµα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆». 

 Το Έγγραφο του Νοµικού Ελεγκτή, από τη δικηγορική εταιρία «∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΛΑΜΠΑ∆ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία δεν διατηρεί κανένα συµφέρον µε την Εταιρία ή 
συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρία. 

 Η έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου έκτακτου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµητρίου Ντζανάτου 
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής εταιρίας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τις χρήσεις 2007-
2008 και για την περίοδο 01.01.-30.09.2009. 

 

3.11   Πληροφορίες µέσω Παραποµπής 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Εγγράφου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη 
διάθεση του επενδυτικού κοινούΟι εγκεκριµένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των 
Μετόχων δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας των χρήσεων 2007-
2008, που συντάχθηκαν βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και οι αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου, θα είναι 
διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xylemboria.gr/oikonomika.htm 

 Οι εγκεκριµένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της περιόδου 01.01.-30.09.2009, που συντάχθηκαν βάσει 
των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α. και η αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου, θα είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.xylemboria.gr/oikonomika.htm 

 Οι άτυπες pro forma, εγκεκριµένες από το ∆.Σ. χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, των χρήσεων 
2007-2008 και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, που συντάχθηκαν από την Εταιρία για τους 
σκοπούς του παρόντος Εγγράφου, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ του 
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004, βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Α., και οι αντίστοιχες Εκθέσεις Ελέγχου θα 
βρίσκονται διαθέσιµες στα γραφεία της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιµπάκι, 
Ελευσίνα Αττικής.  
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3.12   Πληροφορίες για τη Νέα Εταιρία (Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης) 

3.12.1   Γενικές Πληροφορίες  

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1957 (Φ.Ε.Κ. 140/18.04.1957). Το 1974 
µετονοµάστηκε σε «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή 
Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1716/12.08.1974). Με την από 
09.11.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η εν λόγω εταιρία µετονοµάστηκε σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρία» µε διακριτικό τίτλο 
«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.».  

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 
αριθµό 13709/06/Β/86/148. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

Η διάρκεια ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της και παρατάθηκε µε την από 15.11.2004 
Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση για επιπλέον πενήντα (50) έτη ήτοι µέχρι το 
18.04.2057 (Φ.Ε.Κ. 325/19.01.2005). 

Η καταστατική έδρα της Νέας Εταιρίας βρίσκεται στο ∆ήµο Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος - 
Καλιµπάκι, Τ.Κ. 192 00, τηλ.: 210 55 65 555. 

Οι µετοχές της Νέας Εταιρίας είναι εισηγµένες στο σύνολό τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και 
διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. 

Ο σκοπός της Νέας Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι: 

1. Η εισαγωγή και εµπορία πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασµένης ή µη, δοµικών υλικών, προϊόντων 
ξύλου είτε ηµεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης, η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης 
φύσεως προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό τρίτων καθώς και η 
εµπορία αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η αγορά και εκµετάλλευση 
πλοίων, η διενέργεια ναυτιλιακών εργασιών, η εκτέλεση τεχνικών και οικοδοµικών έργων. 

2. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανοµής πάσης φύσεως 
προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, µεταφορών, αποθήκευσης, διανοµής αυτών (3 P 
L) και διακίνησης κάθε είδους αντικειµένων και εµπορευµάτων και γενικά η παροχή όλων των 
υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Η αποθήκευση 
όλων των άνω αντικειµένων για λογαριασµό της ιδίας ή για λογαριασµό τρίτων µε αντάλλαγµα σε 
ιδιόκτητους ή µισθωµένους χώρους. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ίδια ή µισθωµένα µέσα µεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά µηχανήµατα 
φορτοεκφόρτωσης των υπό µεταφορά ή αποθήκευση αντικειµένων. 

3. Η δηµιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εµπορεύµατα ή για εµπορεύµατα τρίτων. 

4. Η πραγµατοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για 
λογαριασµό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον 
εκτελωνισµό  εµπορευµάτων. 

5. Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειµένων και εµπορευµάτων τρίτων υπέρ της ιδίας και για 
λογαριασµό τρίτων. 

6. Η δηµιουργία ιδιόκτητων ή µισθωµένων εκθεσιακών χώρων και η πραγµατοποίηση γενικών ή 
ειδικών εκθέσεων εµπορευµάτων και βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων. 

7. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε Εταιρία, 
όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων. 

 



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  38 

3.12.2   Σύντοµο Ιστορικό 

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι σταθµοί για την εξέλιξη της Νέας Εταιρίας:    

1956: Ο κ. Ιωάννης Σπ. Καπράλος, ιδρύει, µε έδρα την Αθήνα, την προσωπική εταιρία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. 
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ» µε αντικείµενο την εµπορία ξυλείας. 

1957: Η εταιρία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ» µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρία, µε την 
επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.». 

1964: Ίδρυση υποκαταστήµατος στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης µε σκοπό την 
αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της. 

1974: Η εταιρία µετονοµάζεται σε «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική 
Ναυτιλιακή Εταιρεία», µε το διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1716/12.08.1974). 

1975: Οι µετοχές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ εισάγονται προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

1978: Μετεγκατάσταση της έδρας της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στο ∆ήµο Κηφισιάς. 

2005: Μετεγκατάσταση της έδρας της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στο ∆ήµο Ελευσίνας σε νέες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις.  

2006: Συµµετοχή της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.» στο µετοχικό κεφάλαιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

2008: Εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και απορρόφησή της από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

2009: Συγχώνευση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και µετονοµασία της Νέας 
Εταιρίας σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική 
Ναυτιλιακή Εταιρεία», µε το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.». 

3.12.3   Αντικείµενο ∆ραστηριότητας 

Η Νέα Εταιρία εισάγει και προωθεί ξυλεία και βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα ξύλου. Εισάγει πριστή 
ξυλεία παντός τύπου και προϊόντα τεχνητής ξυλείας από οίκους του εξωτερικού είτε άµεσα είτε µέσω 
των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα και τα µεταπωλεί µέσω του δικτύου της σε εµπόρους ξυλείας 
και µεγάλους κατασκευαστές σε όλη την Ελλάδα. Παράγει παρκέτο από διάφορα είδη σκληρής ξυλείας, 
καθώς και επενδύσεις τοίχου – οροφής και παρκέτα από µαλακή ξυλεία (ραµποτέ). ∆ιαθέτει επίσης 
εγκαταστάσεις όπου γίνεται περαιτέρω επεξεργασία της ξυλείας, όπως τεµαχισµός και πλάνισµα σε 
διάφορες διαστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών της. 

O βασικός στρατηγικός προσανατολισµός της Νέας Εταιρίας είναι να προσφέρει στον ξυλέµπορο και 
τον τελικό καταναλωτή την πλειονότητα των προϊόντων ξύλου, ώστε να καλύπτει κάθε τους ανάγκη 
µε αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. 

3.12.3.1  Προϊόντα & Υπηρεσίες 

Τα προϊόντα της Νέας Εταιρίας διακρίνονται σε τρεις ευρείες κατηγορίες: α) πριστή ξυλεία  κωνοφόρων 
& πλατύφυλλων, β) προϊόντα τεχνητής ξυλείας και γ) παρκέτα. 

A. ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ & ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ  

 Πριστή Ξυλεία Κωνοφόρων (Softwoods) 

Η πριστή ξυλεία Πεύκης και Ελάτης αποτελούν στρατηγική προϊοντική κατηγορία της Νέας Εταιρίας, η 
οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 54% του κύκλου εργασιών της για τη χρήση 2008.  

Η πριστή ξυλεία αφορά τα προϊόντα ξυλείας που παράγονται από τον κατά µήκος πριονισµό κορµών 
δένδρου και αναφέρεται σε δοκούς, καδρόνια, σανίδες και πλάκες. Η κύρια χρήση των προϊόντων 
αυτών αφορά την οικοδοµική-κατασκευαστική δραστηριότητα δηλ. καλούπια, υποστυλώµατα, 
σκαλωσιές, πόρτες, παράθυρα, σκεπές, πέργκολες όπως επίσης και κατασκευή επίπλων. Εκτός από τις 
παραπάνω βασικές µορφές, η δευτερογενής επεξεργασία των προϊόντων πριστής ξυλείας παράγει 
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προϊόντα για διάφορες κατασκευές όπως στενόµακρες σανίδες σε διάφορα µήκη, σανίδες µε ένωση 
κατά µήκος (finger-joint) και επικολλητά (laminated beams), µε κατάλληλες εγκοπές για την 
κατασκευή των πατωµάτων, µικρά ορθογωνικά τεµάχια επίσης για πατώµατα, επενδύσεις τοιχοποιίας, 
πηχάκια κ.λπ. 

Η παραγωγή της εγχώριας αγοράς καλύπτει ένα µικρό ποσοστό της συνολικής ζήτησης και η Νέα 
Εταιρία εισάγει πριστή ξυλεία από την Κεντρική Ευρώπη (Σλοβακία, Τσεχία, Αυστρία, Ρουµανία, 
Ουγγαρία, Ρωσία) και τις Σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Σουηδία).  

Η Νέα Εταιρία επιλέγει τους κατάλληλους προµηθευτές ώστε να τροφοδοτεί την αγορά µε προϊόντα σε 
πριστή ξυλεία και ραµποτέ κατάλληλης ποιότητας και διατοµής και συνεργάζεται µε τους οίκους: Taiga, 
Binder, SCA, Setra, Moelven, Vapo, Finnforest, Wallmarks, Martinsons, Martinniemi, Erdert κ.α.  

 Ξυλεία πλατύφυλλων (hardwoods)  

Υπάρχουν δυο κατηγορίες σκληρών ξύλων: τα πλατύφυλλα τροπικής ζώνης (από Ν. Αµερική, Ασία, και 
Αφρική) όπως το ιρόκο, νιαγκόν, ντουσιέ, µεράντι, τίκ και τα πλατύφυλλα ευκράτου ζώνης (από Β. 
Αµερική, Ευρώπη) όπως δρύς, δεσποτάκι, οξυά, κερασιά κ.α.  

Ανάλογα µε την συµπεριφορά του ξύλου, τη µηχανική κατεργασία και την προέλευση, οι χρήσεις 
ποικίλλουν: κατασκευή επίπλων, διακόσµηση εσωτερικού χώρου, πατώµατα, ντουλάπια κουζίνας και 
υπνοδωµατίου, κουφώµατα, επενδύσεις, εξωτερικές πόρτες αλλά και πολλοί και διαφορετικοί τοµείς 
στη ναυτιλία, στην κατασκευή µουσικών οργάνων, κ.α.   

Βασικός στόχος της Νέας Εταιρίας όσον αφορά στην προϊοντική οµάδα της Σκληρής Ξυλείας, είναι η 
διάθεση αµερικανικής, αφρικανικής και ευρωπαϊκής σκληρής ξυλείας σε ποικιλία διατοµών και 
ποιοτήτων σε παρακαταθήκη από καθιερωµένους οίκους του εξωτερικού, όπως DLH, American 
Lumber, Foresbec, Baillie, Pollmeier, Abalon, Interwood, Olam κ.α. 

Β. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  

Τα προϊόντα της τεχνητής ή βιοµηχανικής ξυλείας χρησιµοποιούνται κυρίως σε δύο κλάδους: στις 
κατασκευές (οικοδοµή) και στην επιπλοποιία. Τα προϊόντα έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε 
τη φυσική ξυλεία κυρίως σε ότι αφορά τη διαθεσιµότητά τους σε διάφορα σχήµατα και ιδιότητες που 
δεν συναντώνται στη φυσική ξυλεία. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει: 

i) Καπλαµάς: Λεπτά φύλλα επεξεργασµένης πριστής ξυλείας που χρησιµοποιούνται ως επικάλυψη σε 
άλλα προϊόντα τεχνητής ξυλείας (επιπλοποιία). 

ii) Μοριοσανίδες επενδεδυµένες µε καπλαµά ή µελαµίνη: κατασκευάζονται από µικρά πεπιεσµένα 
ξυλοτεµάχια τα οποία αναµιγνύονται µε ρητίνες και συγκολλητικές ουσίες και στη συνέχεια 
συµπιέζονται σε φύλλα. Η µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε µελαµίνη καλύπτει το µεγαλύτερο 
µερίδιο στη συνολική κατανάλωση επενδεδυµένων µοριοσανίδων (επιπλοποιία).  

iii) Ινοσανίδες µέσης πυκνότητας (MDF): Κατασκευάζονται από ίνες ξύλου µε ανάλογη διαδικασία 
όπως και οι µοριοσανίδες για παραγωγή επιφανειών µεγαλύτερης πυκνότητας. Μπορούν και αυτές 
να επενδυθούν µε καπλαµά και film µελαµίνης (επιπλοποιία). 

iv) Πλακάζ: Αποτελείται από φύλλα τόρνου πολύστρωτα που εφαρµόζονται µε συγκόλληση και 
συµπίεση σε υπόστρωµα το οποίο είναι πήχες ξυλείας (επιπλοποιία, κάσες πορτών). 

v) Ινοσανίδες υψηλής πυκνότητας (HDF) σµαλτίνη: Αποτελούνται από ινοσανίδα υψηλής πυκνότητας 
επικαλυµµένη µε φιλµ (επιπλοποιία).  

vi) Κόντρα Πλακέ – Προϊόντα OSB:  
Το κόντρα πλακέ αποτελείται από φύλλα συγκολληµένα και συµπιεσµένα έτσι ώστε οι ίνες των 
φύλλων να διασταυρώνονται µεταξύ τους προσδίδοντας στο προϊόν ανθεκτικότητα. Η Νέα Εταιρία 
εισάγει µια σειρά από κόντρα - πλακέ διαφορετικών συνθέσεων ανάλογα µε τη χρήση από την 
Αφρική, Ρωσία, Ρουµανία, Κίνα και Φινλανδία. 
Παράλληλα η Νέα Εταιρία εισάγει από την Ευρώπη προϊόντα OSB, γνωστά και ως «λεπιδόπλακες». 
Το OSB (πλάκα προσανατολισµένων σωµατιδίων), είναι ένα τεχνητό ξύλινο προϊόν που 
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κατασκευάζεται µε πολλαπλές στρώσεις λεπτών λωρίδων ξύλου συγκολληµένες µε κόλλα και 
προσανατολισµένες προς µια ορισµένη κατεύθυνση. Είναι υλικό αντίστοιχο του κόντρα πλακέ 
αλλά πιο οικονοµικό, ενώ έχει ανώτερα µηχανικά και φυσικά χαρακτηριστικά από άλλες 
ξυλόπλακες όπως µοριοσανίδες, MDF κ.α. Λόγω των µηχανικών ιδιοτήτων του και της εύκολης 
επεξεργασίας, το OSB χρησιµοποιείται σε επιστρώσεις δαπέδων, επενδύσεις τοίχων, επιστρώσεις 
οροφής-στέγης, συσκευασία, σκελετούς επίπλων, βάσεις µηχανηµάτων, κατασκευές εκθέσεων, 
διακοσµήσεις κ.α.  

Η Νέα Εταιρία προωθεί ένα νέο πιστοποιηµένο δοµικό προϊόν, σύνθετης ξυλείας, το οποίο 
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 2ης κλαδικής έκθεσης Medwood. Η σταυρωτή επικολλητή ξυλεία 
BBS είναι ένα πολλαπλών στρώσεων panel αποτελούµενο αποκλειστικά από ξύλο ελεγχόµενης 
υλοτόµησης και κόλλες Ε1, το οποίο σαν δοµικό στοιχείο πληροί τις απαιτήσεις ενός εξωτερικού 
προβλήµατος και των εσωτερικών χωρισµάτων ενός κτιρίου. Σαν φέρων οργανισµός παρουσιάζει 
ευστάθεια, αντοχή και ικανοποιητικό βαθµό ακαµψίας. 

Γ. ΠΑΡΚΕΤΑ & ∆ΑΠΕ∆Α 

Η Νέα Εταιρία παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις στις ανάγκες επικάλυψης ποικίλων επιφανειών µε ξύλινες 
επενδύσεις και πατώµατα.  

Συγκεκριµένα η Νέα Εταιρία παράγει: 

- Μασίφ Ξύλινο ∆άπεδο: φυσικό υλικό που ανάλογα µε το είδος και την επεξεργασία του µπορεί να 
ικανοποιήσει κάθε ανάγκη. Η Νέα Εταιρία αναζητεί, επιλέγει και παράγει µεγάλη ποικιλία ειδών 
ξύλου από όλο τον κόσµο, σε διάφορες διαστάσεις για χρήση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς 
χώρους. 

- ∆άπεδα εξωτερικού χώρου από τροπική ξυλεία, µε λεία επιφάνεια ή µε ραβδώσεις που µειώνουν 
την ολισθηρότητα (decking). Από τη φύση τους παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και 
αποτελούν θαυµάσια επιλογή για χώρους γύρω από πισίνες, βεράντες, εξωτερικές σκάλες, 
κατασκευές µέσα σε κήπους και άλλους εξωτερικούς χώρους.  

Η Νέα Εταιρία αντιπροσωπεύει:  

- Προγυαλισµένα δάπεδα από µεγάλα και αξιόπιστα εργοστάσια της Ευρώπης (Galparquet, Meister, 
Adler, Admonter, Dennebos). Η Νέα Εταιρία τα επεξεργάζεται µε τις πιο σύγχρονες τεχνικές 
µεθόδους (παλαίωση, βαφή, λουστράρισµα) και δίνουν επιφάνειες υψηλής αισθητικής και µεγάλης 
ποικιλίας σχεδίων.  

- Συνθετικά πατώµατα Laminate Meister και Kronooriginal µεγάλης αντοχής στη φθορά και στη 
χάραξη, µε καρδιά HDF (Υψηλής πυκνότητας Ινοσανιδα). Τα πατώµατα είναι οικολογικά, 
κατασκευασµένα βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και εξασφαλίζουν την εµφάνιση του ξύλου 
µέσα από µια µεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και διαστάσεων.  

- Προγυαλισµένα οικολογικά πατώµατα φελλού της γερµανικής εταιρίας Meister µε καρδιά HDF και 3 
στρώσεις οικολογικό βερνίκι ή φινίρισµα λαδιού. 

- Οικολογικά δάπεδα Linoleum  της γερµανικής εταιρείας Meister µε καρδιά από HDF, είναι 
αντιβακτηριδιακά και αντιστατικά και ανθεκτικά σε χτυπήµατα.   

Τέλος, η Νέα Εταιρία αξιοποιώντας το µηχανολογικό της εξοπλισµό σε µηχανές διαµόρφωσης 
προϊόντων ξύλου, προσφέρει ποικίλες λύσεις σε κατασκευαστικές ανάγκες του σύγχρονου κτιρίου αλλά 
και σε αναπαλαιώσεις χώρων και κτιρίων. 
 

3.12.3.2  Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Κατηγορία Προϊόντων 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία προϊόντων, µε βάση τις άτυπες pro forma 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Νέας Εταιρίας για τις χρήσεις 2007-2008, έχει ως εξής: 
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Κατηγορία Προϊόντος  2007 2008 
(ποσά σε € ’000)   
Softwoods  43.052,05 29.447,92 
Hardwoods  4.818,86 5.374,23 
Προϊόντα Τεχν. Ξυλείας   19.714,73 16.507,67 
Παρκέτα  3.361,84 2.754,40 
Σύνολο  70.949,48 54.084,22 

 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

 

∆εδοµένου ότι η Νέα Εταιρία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον κλάδο της ξυλείας, η παραπάνω 
ανάλυση έγινε µε βάση τις άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προκειµένου να 
παρουσιαστεί µια αντιπροσωπευτική ανάλυση της συνολικής δραστηριότητας της Νέας Εταιρίας.  

Καθώς το κύριο προϊόν της Νέας Εταιρίας είναι η πριστή ξυλεία Πεύκης και Ελάτης (softwoods), η 
οποία χρησιµοποιείται κυρίως στην κατασκευαστική δραστηριότητα, η σηµαντική πτώση της 
οικοδοµικής δραστηριότητας τη χρήση 2008 είχε ως αποτέλεσµα και τη σηµαντική µείωση του κύκλου 
εργασιών της Νέας Εταιρίας. 

Λόγω της φύσης του αντικειµένου εργασιών της Νέας Εταιρίας δεν είναι δυνατή µια σαφής 
παρουσίαση της γεωγραφικής κατανοµής των πωλήσεων, καθώς η Νέα Εταιρία δραστηριοποιείται σε 
όλη την ελληνική επικράτεια ανάλογα µε τη ζήτηση. 

3.12.4   ∆ίκτυο ∆ιανοµής, Πελάτες & Προµηθευτές 

3.12.4.1  ∆ίκτυο Πωλήσεων/∆ιανοµής 

Για την πραγµατοποίηση των πωλήσεων, η Νέα Εταιρία διαθέτει τρία (3) κέντρα διανοµής, στο 
λεκανοπέδιο Αττικής (Ελευσίνα και Μάνδρα), στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, τα οποία διαθέτουν 
αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία.  

Για την πραγµατοποίηση των πωλήσεων, η Νέα Εταιρία διαθέτει άρτια οργανωµένο τµήµα µε 
µηχανογραφηµένο σύστηµα παρακολούθησης των παραγγελιών καθώς επίσης και τµήµα είκοσι (20) 
πωλητών, οι οποίοι έχουν αναλάβει ο καθένας ξεχωριστό γεωγραφικό τοµέα δραστηριότητας και είναι 
υπεύθυνοι για την πραγµατοποίηση των πωλήσεων. Η υποστήριξη των πωλήσεων γίνεται µέσω του 
τµήµατος marketing µε βασικό στόχο την έρευνα αγοράς και την εφαρµογή στρατηγικής προώθησης 
των εταιρικών στόχων.  

Η λήψη και αποστολή της εντολής των παραγγελιών από τα στελέχη του Τµήµατος Πωλήσεων γίνεται 
είτε µε άµεση επικοινωνία µε τους πελάτες είτε µέσω τηλεφώνου όπου λαµβάνονται οι παραγγελίες για 
την κάλυψη των αναγκών τους.  

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός της Νέας Εταιρίας, στον οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές 
επενδύσεις (σε µηχανήµατα και σε λογισµικό), ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες και 
προετοιµάζει την υποδοµή της Νέας Εταιρίας για ακόµη πιο γρήγορη και ποιοτικά καλύτερη 
πληροφόρηση και επικοινωνία. 

Συνήθως, στην αποθήκη της Θεσσαλονίκης ξεφορτώνονται τα προϊόντα ξυλείας προερχόµενα από 
τους προµηθευτές της Κεντρικής Ευρώπης (βιοµηχανικά και πριστή ξυλεία) που έρχονται µε τρένο, 
ενώ σε αυτές της Ελευσίνας και του Ηρακλείου Κρήτης  ξεφορτώνονται τα Σουηδικά, Αµερικανικά, 
Αφρικάνικα, Ρώσικα και Κινέζικα προϊόντα ξυλείας που µεταφέρονται µε πλοία. Από τις αποθήκες τα 
προϊόντα φορτώνονται σε φορτηγά για τη διανοµή τους στους πελάτες της Νέας Εταιρίας σε όλη την 
Ελλάδα.  

Τα κέντρα διανοµής / αποθήκες είναι µεταξύ τους συνδεδεµένα on-line, για συνεχή ανταλλαγή 
στοιχείων, επικοινωνία και ενηµέρωση. Παράλληλα µε τη χρήση ηλεκτρονικής εσωτερικής επικοινωνίας 
(e-mail) χρησιµοποιούνται και εφαρµογές βέλτιστης διαχείρισης αποθεµάτων. 
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3.12.4.2  Πελάτες 

Η πελατειακή βάση της Νέας Εταιρίας είναι ευρεία και αριθµεί πάνω από 1.200 ενεργούς πελάτες στις 
30.09.2009. Ως εισαγωγέας ξυλείας, η Νέα Εταιρία απευθύνεται κυρίως στις παρακάτω κατηγορίες 
πελατών: 

 Μεγάλους εµπόρους ξυλείας, οι οποίοι διανέµουν σε µικρότερες ποσότητες τα αγοραζόµενα 
εµπορεύµατα ή απευθύνονται στη λιανική πώληση. 

 Μεγάλους σχετικά τελικούς χρήστες – καταναλωτές, δηλαδή βιοµηχανίες και βιοτεχνίες που 
κατασκευάζουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. 

 Λοιποί πελάτες, ιδιώτες-τεχνίτες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, κ.ά. 

 Τεχνικές εταιρίες. 

3.12.4.3  Προµηθευτές 

Η Νέα Εταιρία λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της, προµηθεύεται σηµαντικό µέρος των 
προϊόντων της από συγκεκριµένους αλλοδαπούς προµηθευτές, µε τους οποίους οι Συγχωνευόµενες 
Εταιρίες διατηρούσαν µακρόχρονες σχέσεις. Με τους συγκεκριµένους προµηθευτές δεν υφίστανται 
γραπτές συµβάσεις, ωστόσο παρά το γεγονός ότι δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη 
διαφοροποίηση, οποιαδήποτε πιθανή µεταβολή αυτών των σχέσεων ενδέχεται να έχει πιθανώς 
βραχυπρόθεσµη µόνο επίδραση στα αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας. 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι βασικότεροι προµηθευτές της Νέας Εταιρίας σε προϊόντα 
ξυλείας για τη χρήση 2008: 
 

Α/Α Επωνυµία Κυβικά Μέτρα % επί του 
συνολικού όγκου  

1. TAIGA 50.865 33,9% 
2. KRONOS - KASTAMONU 12.750 8,5% 
3. HALLEIN 11.378 7,6% 
4. SCA TIMBER AB 10.733 7,2% 
5. ERDERT 8.984 6,0% 
6. FANTONI SPA 6.218 4,1% 
7. SETRA 5.903 3,9% 
8. BINDER 3.742 2,5% 
 Σύνολο Κύριων Προµηθευτών 129.892 86,5% 

9. Λοιποί Προµηθευτές 20.203 13,5% 
 Σύνολο 150.095 100,00% 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα είναι εµφανές ότι η Νέα Εταιρία φροντίζει να διατηρεί επαφές µε 
περισσότερους του ενός προµηθευτές. 
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3.12.5   Οργανωτική ∆ιάρθρωση  

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρίας την 30.09.2009: 

 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

34%

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

34%

 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η οργανωτική διάρθρωση της Απορροφώµενης την 
30.09.2009: 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ
Α.Ε.

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
22,72%

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ
Α.Ε.

99,64%

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ
Α.Ε.

99,64%

INTERWOOD 
(CYPRUS) LTD

40,00%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ
Α.Ε.

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
22,72%

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ
Α.Ε.

99,64%

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ
Α.Ε.

99,64%

INTERWOOD 
(CYPRUS) LTD

40,00%

 
 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η οργανωτική διάρθρωση της Νέας Εταιρίας µετά την 
ολοκλήρωση της Συγχώνευσης: 

 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ –
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
34%

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ
Α.Ε.

99,64%

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ
Α.Ε.

99,64%

INTERWOOD 
(CYPRUS) LTD

40,00%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ –
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
34%

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ
Α.Ε.

99,64%

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ
Α.Ε.

99,64%

INTERWOOD 
(CYPRUS) LTD

40,00%
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3.12.6   Πληροφορίες για τις Συµµετοχές  

Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης οι συµµετοχές των Συγχωνευόµενων Εταιριών 
συµπεριλαµβάνονται στην οργανωτική διάρθρωση της Νέας Εταιρίας. Συγκεκριµένα οι συµµετοχές των 
Συγχωνευόµενων Εταιριών στις 30.09.2009 έχουν εξής:  

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στις 30.09.2009 συµµετείχε µε ποσοστό άνω του 10% στο µετοχικό κεφάλαιο της 
ακόλουθης εταιρίας: 

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα 
Ποσοστό Συµµετοχής 

(άµεσο & έµµεσο)  
Μέθοδος Ενοποίησης  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ    

Πάτρα 34,00% Καθαρή Θέση  

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές 
Λογιστές». 

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ συµµετείχε στις 30.09.2009 µε ποσοστό άνω του 10% στο µετοχικό κεφάλαιο των 
ακόλουθων εταιριών: 

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα 
Ποσοστό Συµµετοχής 

(άµεσο & έµµεσο) 
Μέθοδος Ενοποίησης 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ελευσίνα 22,72% Ολική Ενοποίηση 

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Πειραιάς 99,64% Ολική Ενοποίηση 

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. Πειραιάς 99,94% Ολική Ενοποίηση 

INTERWOOD (CYPRUS) LTD Κύπρος 40,00% Καθαρή Θέση 
 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει 
των ∆.Π.Χ.Α. 

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι συµµετοχές της Νέας Εταιρίας: 

3.12.6.1  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» ιδρύθηκε 1998 
µε διάρκεια 50 έτη. Η έδρα της εν λόγω εταιρίας βρίσκεται στο ∆ήµο Πατρών και είναι εγγεγραµµένη 
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 40402/22/Β/98/08 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
2203/04.05.98).  

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην ίδρυση και στη λειτουργία βιοτεχνίας µεταποίησης και επεξεργασίας 
εγχώριας και ευρωπαϊκής ξυλείας, καθώς και στην πώληση των παραγόµενων προϊόντων και την αγορά 
και εµπορία εγχώριας και εισαγόµενης από το εξωτερικό ξυλείας.  

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 1.882.500 διαιρούµενο σε 62.750 ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 30 εκάστη, εκ των οποίων 21.336 ανήκουν στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, 32.448 
στον κ. Α. Βασιλόπουλο, 5.977 στον κ. Π. Βασιλόπουλο και 2.989 στην κα Α. Βασιλοπούλου.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για 
τις χρήσεις 2007 – 2008: 
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 
(ποσά σε € '000) 2007 2008 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 4.174,68 4.043,24 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 5.780,44 5.247,20 
Σύνολο Ενεργητικού 9.955,12 9.290,44 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.882,50 1.882,50 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 3.074,93 2.648,34 
Σύνολο Υποχρεώσεων 6.880,19 6.642,11 
Σύνολο Παθητικού 9.955,12 9.290,44 
Κύκλος Εργασιών 4.588,53 3.845,68 
Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων  (136,70) (384,81) 
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους  (142,66) (388,69) 

 

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» βάσει 
∆.Π.Χ.Α. για τη χρήση 2008 και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη 
Τολιόπουλο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381).  
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις.  

3.12.6.2  Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. 

Η εταιρία µε την επωνυµία «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ» µε το διακριτικό τίτλο «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε 1989 µε διάρκεια 
100 έτη. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο ∆ήµο Ελευσίνας και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 19730/02/Β/89/157 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2602/03.07.89). Η 
εταιρία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή-επεξεργασία και εµπορία ξυλείας και προϊόντων ξύλου, και 
την εισαγωγή και εµπορία ειδών κιγκαλερίας, εξοπλισµού και διακόσµησης οικοδοµών. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 401.410 διαιρούµενο σε 137.000 ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστη, εκ των οποίων 136.500 µετοχές ανήκουν στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και 500 
µετοχές στην κα Σοφία Γεράρδη (Αντιπρόεδρο ∆.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και Μέλος ∆.Σ. της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ).  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τις χρήσεις 
2007 – 2008:  

Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. 
(ποσά σε € '000) 2007 2008 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 77,46 76,36 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 3.151,15 2.638,75 
Σύνολο Ενεργητικού 3.228,62 2.715,11 
Μετοχικό Κεφάλαιο 401,41 401,41 
Αποθεµατικά  40,60 41,60 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 625,39 609,69 
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.603,23 2.105,42 
Σύνολο Παθητικού 3.228,62 2.715,11 
Κύκλος Εργασιών 3.380,81 2.662,01 
Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων  130,68 14,76 
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους  87,45 (16,69) 

 

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε.» βάσει 
∆.Π.Χ.Α. για τη χρήση 2008 και έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ιωάννα 
Φλώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061).  
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις.  

3.12.6.3  ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. 

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» µε το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε.» 
(σηµερινός διακριτικός τίτλος «ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε.») ιδρύθηκε το 1985 µε διάρκεια 
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40 έτη. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο ∆ήµο Πειραιά και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 7504/02/Β/86/1384 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1980/05.06.1985). Η 
εταιρία δραστηριοποιείται στις αντιπροσωπείες και εισαγωγές, στις ναυτικές εργασίες και στις 
πρακτορεύσεις πλοίων και ηµεδαπών ή αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 507.183 διαιρούµενο σε 173.100 ανώνυµες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 2,93 εκάστη, εκ των οποίων 173.000 µετοχές ανήκουν στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τις χρήσεις 
2007 – 2008:  

ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. 
(ποσά σε € '000) 2007 2008 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 27,75 21,85 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 1.071,23 1.462,03 
Σύνολο Ενεργητικού 1.098,98 1.483,88 
Μετοχικό Κεφάλαιο 507,18 507,18 
Αποθεµατικά  73,05 73,05 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 344,44 233,02 
Σύνολο Υποχρεώσεων 754,54 1.250,86 
Σύνολο Παθητικού 1.098,98 1.483,88 
Κύκλος Εργασιών 353,45 273,61 
Ζηµίες προ Φόρων  (89,92) (102,37) 
Ζηµίες µετά από Φόρους  (91,97) (111,42) 

 

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την «ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε.» 
βάσει ∆.Π.Χ.Α. για τη χρήση 2008 και έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα 
Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061).  
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις.  
 

3.12.6.4  INTERWOOD (CYPRUS) LTD 

Η ιδιωτική εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε µετοχές µε την επωνυµία «INTERWOOD CYPRUS 
LIMITED» ιδρύθηκε το 2007 στην Κύπρο µε αόριστη διάρκεια. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη 
Λευκωσία Κύπρου (Κλεοµένους 7, 1ος όροφος, γραφείο 101, Τ.Κ. 1061). Η εταιρία δραστηριοποιείται 
στο χονδρικό εµπόριο ξυλείας. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 10.000 διαιρούµενο σε 6.000 µετοχές (Α’ τάξης) 
ονοµαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 4.000 µετοχές (Β’ τάξης) ονοµαστικής αξίας € 1,00 εκάστη, εκ 
των οποίων 4.000 µετοχές (Β’ τάξης) ανήκουν στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και οι υπόλοιπες ανήκουν στην 
κυπριακή εταιρία CYWOOD ENTERPRISES LTD.  

Η εταιρία, σύµφωνα µε το καταστατικό της έχει δύο συµβούλους, τους κ.κ. Π. Τσιαλή και Ι. 
Κλεάνθους.   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα βασικά δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για 
τις χρήσεις 2007-2008:  
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INTERWOOD CYPRUS LTD 
(ποσά σε € '000) 2007 2008 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 28,30 23,88 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 2.952,61 2.279,64 
Σύνολο Ενεργητικού 2.980,91 2.303,52 
Μετοχικό Κεφάλαιο 9,91 10,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11,52 (105,07) 
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.969,39 2.408,59 
Σύνολο Παθητικού 2.980,91 2.303,52 
Κύκλος Εργασιών 2.221,10 1.994,13 
Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων  2,05 (116,69) 
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους  1,61 (116,69) 

 

Πηγή: Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την «INTERWOOD CYPRUS LTD» βάσει 
∆.Π.Χ.Α. για τη χρήση 2008 και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ   
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις.  

3.12.7   Σηµαντικές Συµβάσεις 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες συµβάσεις που έχει συνάψει η 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, όπως και οι εταιρίες των οµίλων τους, και είναι σε ισχύ κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 2 ετών. 

Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Νέας Εταιρίας δεν υπάρχει εξάρτηση από κάποια συγκεκριµένη 
σύµβαση, η οποία να επιδρά σηµαντικά στην επιχειρηµατική δραστηριότητα ή στην κερδοφορία της 
Νέας Εταιρίας.  

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Νέας Εταιρίας και την έκθεση του Νοµικού Ελέγχου, µε την ολοκλήρωση 
της Συγχώνευσης οι συµβάσεις της Απορροφώµενης παραχωρούνται στη Νέα Εταιρία, ως καθολικό 
διάδοχο της Απορροφώµενης και συνεχίζουν να είναι σε ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι ενδοεταιρικές 
συµβάσεις µεταξύ της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης παύουν να είναι σε ισχύ λόγω 
συγχύσεως.  

Πέρα των συµβάσεων που ακολουθούν, δεν έχουν συναφθεί άλλες συµβάσεις από την Απορροφώσα ή 
την Απορροφώµενη ή άλλη εταιρία των οµίλων τους βάσει των οποίων έχουν αναληφθεί σηµαντικές 
υποχρεώσεις ή δεσµεύσεις.  

3.12.7.1  Συµβάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε συνδεδεµένες εταιρίες  

Η Απορροφώσα έχει συνάψει συµβάσεις µε την Απορροφώµενη, και σύµφωνα µε δήλωση της 
∆ιοίκησης της Απορροφώσας οι συναλλαγές της µε τις συνδεδεµένες εταιρίες γίνονται µε όρους της 
αγοράς. 

A. Σύµβαση πώλησης αγαθών για λογαριασµό τρίτου 

Η Απορροφώσα και η Απορροφώµενη υπέγραψαν την από 02.01.2008 σύµβαση πώλησης 
εµπορευµάτων επί προµήθεια, µε την οποία συµφωνήθηκε η Απορροφώσα να πωλεί έναντι προµήθειας 
οποιαδήποτε από τα εµπορεύµατα που εµπορεύεται η Απορροφώµενη για λογαριασµό της τελευταίας 
ως τρίτης.  

Η σύµβαση έχει διάρκεια έως τις 31.12.2008 µε δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο στο τέλος κάθε 
έτους, εφόσον δεν έχει ζητηθεί η λύση ή παύση ισχύος της. Η σύµβαση λύεται κατόπιν κοινοποιήσεως 
εγγράφου καταγγελίας της οποίας τα αποτελέσµατα επέρχονται 3 µήνες µετά την άνω κοινοποίηση. 

Η προµήθεια ορίζεται σε 5% επί της τιµής πώλησης των εµπορευµάτων από την Απορροφώσα για 
λογαριασµό της Απορροφώµενης.  
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B. Σύµβαση αποθήκευσης και διακίνησης εµπορευµάτων  

H ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, µέσω της απορροφηθείσας εταιρίας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ (LOGISTICS)», έχει υπογράψει το από 02.04.2008 
ιδιωτικό συµφωνητικό µε το οποίο ανέλαβε να παρέχει προς την Απορροφώµενη υπηρεσίες 
αποθήκευσης, διακίνησης και φόρτωσης-εκφόρτωσης εµπορευµάτων.  

Η σύµβαση θα ανανεώνεται αυτοδικαίως για ένα έτος κάθε φορά, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα 
συµβαλλόµενα µέρη δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυµεί την εν λόγω ανανέωση. 

Το ποσό της αµοιβής για τις υπηρεσίες υπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα ενός µήνα και 
προσδιορίζεται ανά κυβικό ή τρέχον µέτρο εµπορεύµατος βάσει του τιµοκαταλόγου που αναφέρεται 
στη σύµβαση. 

3.12.7.2  Πιστωτικές Συµβάσεις  

 Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Συµβάσεις  

Η Απορροφώσα και η Απορροφώµενη έχουν προχωρήσει στην έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων, 
τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

ποσό (€) Ηµ/νία

2. 15.03.2006 EFG EUROBANK ERGASIAS 500.000 4 € 250.000

1.200.000 11.09.2010
2.000.000 11.09.2011

4. 28.02.2007 EFG EUROBANK ERGASIAS 500.000 7 € 404.570

450.000 17.09.2010
5. 450.000 17.09.2011

600.000 16.09.2012
1.000.000 16.05.2011

6. 1.000.000 16.05.2012
1.000.000 16.05.2013

7. 15.11.2008 EFG EUROBANK ERGASIAS 1.500.000 5 € 1.350.000

8. 14.04.2008 EFG EUROBANK ERGASIAS 1.000.000 5 € 1.000.000

€ 3.000.000

5 2.500.000 22.11.2009*

€ 3.200.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.000.000

Ηµ/νια 
Έκδοσης

INTERWOOD

Α/Α

22.11.2004

11.09.2006 ALPHA BANK 4.000.000

EFG EUROBANK ERGASIAS 1.500.00017.09.2007 5

16.05.2008 53.000.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ & 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Όλες οι οµολογίες θα 
εξοφληθούν στις 08.04.2013 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ

10 ισόποσες εξαµηνιαίες δόσεις

Τράπεζα Ύψος (€)
∆ιάρκεια 

(έτη)
Υπόλοιπο 

30.09.2009
Αποπληρωµή

1.

3.

€ 2.500.000

€ 1.500.000

11 6µηνιαίες δόσεις € 31.810 
από 22.09.08 και 12η δόση    

€ 150.090 την 20.03.14

5

16 ισόποσες 3 µηναίες δόσεις

  
* Σηµειώνεται ότι η εν λόγω οµολογία έχει πλέον εξοφληθεί. 

Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της Νέας Εταιρίας, οι εκπρόσωποι των οµολογιούχων δανειστών 
έχουν ενηµερωθεί εγγράφως σχετικά µε τη Συγχώνευση και δεν έχουν εκφράσει αντιρρήσεις επ’ 
αυτής.   

Για τα υπ. αριθµ. 2, 3, 4, 5 και 7 κοινά οµολογιακά δάνεια της Απορροφώµενης έχουν δοθεί 
προσωπικές εγγυήσεις των κ.κ. Γ. Γεράρδης, Ν. Θεοδωρίδης, Π. Παππάς και η κα. Σοφία Γεράρδη. Για 
τα λοιπά οµολογιακά δάνεια της Απορροφώµενης και της Απορροφώσας δεν έχει δοθεί καµία εγγύηση. 

 

 Συµβάσεις Πιστώσεως µε Αλληλόχρεους Λογαριασµούς 

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει συνάψει πιστωτικές συµβάσεις µε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασµό, οι οποίες 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
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Α/Α Ηµεροµηνία          
Σύναψης Σύµβασης Τράπεζα Όριο Πίστωσης 

30.09.2009 
Υπόλοιπο 

30.09.2009 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ    (ποσά σε € ‘000)
1. 28.01.1975 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  8.000,00  0,00 
2. 07.12.1993 EFG EUROBANK ERGASIAS  5.000,00  2.880,00 
3. 24.05.1994 ALPHA BANK  6.000,00  2.500,00 
4. 11.04.2001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  1.027,15  0,00 
5. 11.04.2001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  8.027,15  0,00 
6. 03.05.2001 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  3.000,00  1.500,00 
7. 29.09.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.500,00  0,00 
         Σύνολο   32.554,30 6.880,00

 

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ έχει συνάψει πιστωτικές συµβάσεις µε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασµό, οι οποίες 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Α/Α Ηµεροµηνία          
Σύναψης Σύµβασης Τράπεζα Όριο Πίστωσης 

30.09.2009 
Υπόλοιπο 

30.09.2009 

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ    (ποσά σε € ‘000)
1. 17.09.1992 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  7.336,76   1.500,00 
2. 08.12.1995 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   1.000,00  0,00 
3. 12.02.1996 EFG EUROBANK ERGASIAS  6.500,00   1.600,00 
4. 07.03.2000 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ  1.000,00   0,00 
5. 14.02.2001 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  5.000,00   1.003,78 
6. 04.03.2003 ALPHA BANK  8.000,00   1.173,66 
7. 22.05.2006 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  2.000,00   0,00 
           Σύνολο    30.836,76  5.277,44

3.12.7.3  Σύµβαση Εγγυήσεως 

H ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και η CYWOOD ENTERPRISES LTD έχουν υπογράψει το από 22.05.2008 εγγυητήριο 
προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆ (εφεξής «Τράπεζα Κύπρου»), σύµφωνα µε το 
οποίο: 

 Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ εγγυάται ως πρωτοφειλέτης προς την Τράπεζα Κύπρου όλες τις υποχρεώσεις της 
INTERWOOD CYPRUS LTD έως ποσό ύψους € 3 εκατ.  

 Αναλαµβάνει να πληρώσει µόλις το ζητήσει η Τράπεζα Κύπρου οποιοδήποτε ποσό ήθελε καταστεί 
πληρωτέο σε σχέση µε τις υποχρεώσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. 

 H ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ δεν παίρνει οποιαδήποτε εξασφάλιση από την INTERWOOD CYPRUS LTD σε σχέση 
µε την παρούσα σύµβαση, ενώ η INTERWOOD CYPRUS LTD οφείλει οποιοδήποτε ποσό ή 
ευθύνεται µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προς την Τράπεζα Κύπρου. 

 Η Τράπεζα Κύπρου θα έχει για εξασφάλιση ή εγγύηση οποιωνδήποτε χρηµάτων και υποχρεώσεων 
που οφείλονται σήµερα ή δυνατόν να οφείλεται στο µέλλον από την INTERWOOD CYPRUS LTD, 
Γενικό ∆ικαίωµα Επισχέσεως (General Preferential Lien) πάνω σε οποιοδήποτε ποσό. 

3.12.7.4  Ασφαλιστικές Συµβάσεις 

Πάγια στρατηγική των Συγχωνευόµενων Εταιριών αποτελούσε η ασφαλιστική κάλυψη κάθε 
ασφαλίσιµου κινδύνου, µε στόχο την επιτυχή αντιµετώπιση κάθε ζηµιογόνου γεγονότος, που ενδέχεται 
να επηρεάσει ουσιωδώς τη λειτουργία τους.  

Ειδικότερα, οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες έχουν µεριµνήσει για την επίτευξη ασφαλιστικής κάλυψης: 
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1. των εγκαταστάσεων, αποθηκών και εκθέσεων και του συνόλου των προϊόντων που βρίσκονται 
µέσα σε αυτές από κινδύνους πυρκαγιάς, θύελλας, καταιγίδας, έκρηξης, βραχυκυκλώµατος, 
καπνού, τροµοκρατικών ενεργειών ή πράξεων δολιοφθοράς, διάρρηξης, κλοπής, πληµµύρας, 
παγετού, διαρροής και/ή θραύσης σωληνώσεων κλπ., 

2. της ξυλείας πάσης φύσεως και προέλευσης κατά τη µεταφορά της,  

3. διακοπής εργασιών, χρηµατικών απωλειών ή διάρρηξης χρηµατοκιβωτίου  

4. εργοδοτικής και αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων τρίτων, από τη χρήση και 
λειτουργία των εγκαταστάσεων τους, 

5. του προσωπικού τους και συγκεκριµένα παρέχει σε κάθε εργαζόµενο ασφάλεια ζωής, κάλυψη για 
µόνιµη/ολική ή µερική ανικανότητα από ασθένεια ή ατύχηµα και ιατροφαρµακευτική 
εξωνοσοκοµειακή και νοσοκοµειακή περίθαλψη. 

Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω ασφαλιστικές συµβάσεις καλύπτουν το 100% της αξίας κτήσης των 
σφαλισµένων αποθεµάτων/ εµπορευµάτων, ενώ καλύπτεται και ένα επιπλέον ποσοστό επί της αξίας 
τους που αντιστοιχεί στον επιβαλλόµενο φόρο.   

Οι υφιστάµενες ασφαλιστικές συµβάσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών θα παραµείνουν σε ισχύ για 
δύο µήνες µετά την ολοκλήρωση της παρούσας Συγχώνευσης, ενώ η διοίκηση της Νέας Εταιρίας 
βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις µε τις ασφαλιστικές εταιρίες για την υπογραφή νέων συµβάσεων.  
 

3.12.7.5  Λοιπές Συµβάσεις  

 Σύµβαση εργολαβίας µε την εταιρία «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ» 

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ υπέγραψε την από 03.06.2008 σύµβαση εργολαβίας µε την οποία ανέθεσε στη 
«ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» το έργο της κατασκευής αποθήκης από 
ξύλινα προκατασκευασµένα στοιχεία, ήτοι την κατασκευή της θεµελίωσης, του βιοµηχανικού δαπέδου, 
τη συναρµολόγηση του ξύλινου κτιρίου, την κατασκευή των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και την κατασκευή του δικτύου πυρόσβεσης του κτιρίου, καθώς και τη διαµόρφωση 
του περιβάλλοντα χώρου µε συνολικό τίµηµα € 867,5 χιλ 

Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίστηκε σε διάστηµα 3 µηνών από την έκδοση της οικοδοµικής 
άδειας. Σηµειώνεται ότι µέχρι την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου έχει εκδοθεί µόνο η οικοδοµική 
άδεια, χωρίς να υπάρχουν σχέδια για άµεση υλοποίηση του ως άνω έργου. Στη δε ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ έχει καταβληθεί ποσό ύψους € 197,0 χιλ.  

 Συµφωνητικά Μίσθωσης  

H ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει συνάψει δύο συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε την εταιρία «EFG 
EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» για τη µίσθωση κινητού εξοπλισµού 
ύψους € 108 χιλ. και € 490 χιλ. αντίστοιχα.   

 

3.12.8   Επενδύσεις 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι σηµαντικές επενδύσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών, 
σύµφωνα µε τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007-2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009.  

3.12.8.1  Επενδύσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 2007-2008 και περιόδου 01.01.-30.09.2009 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πραγµατοποιθείσες επενδύσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για τις 
χρήσεις 2007-2008 και την περίοδο 01.01.-30.09.2009. 
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(ποσά σε € '000) 2007 2008 30.09.2009 Σύνολο 
Α. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις     
Κτίρια - Κτιριακές Εγκαταστάσεις 289,33 316,03 116,88 722,24 
Μηχανήµατα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις 533,03 51,50 33,37 617,90 
Μεταφορικά Μέσα 141,21 51,93 18,91 212,05 
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 55,16 49,39 22,81 127,35 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 0,00 156,98 156,98 
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 1.018,73 468,84 348,95 1.836,52
Β. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις     
Λογισµικά Προγράµµατα 0,00 32,50 7,50 40,00 
Σύνολο Ασώµατων Ακινητοποιήσεων  0,00 32,50 7,50 40,00
Σύνολο Α + Β 1.018,73 501,34 356,45 1.876,52

 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου για τις χρήσεις 2007-2008 και την περίοδο 01.01.-30.09.2009 
ανήλθαν σε € 1.876,52 χιλ., εκ των οποίων € 1.836,52 χιλ. αφορούσαν ενσώµατες ακινητοποιήσεις και 
€ 40,00 χιλ. ασώµατες ακινητοποιήσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν µε ίδια κεφάλαια 
και δανεισµό.  

Για τη χρήση 2007, οι επενδύσεις του Οµίλου αφορούσαν κυρίως επενδύσεις σε µηχανήµατα - τεχνικές 
εγκαταστάσεις και κτίρια και ειδικότερα σε εκσυγχρονισµό των πάγιων εγκαταστάσεων της 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ. 

Για τη χρήση 2008, οι επενδύσεις του Οµίλου αφορούσαν κυρίως επενδύσεις σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και ειδικότερα, σε εκσυγχρονισµό των πάγιων εγκαταστάσεων του εργοστασίου της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, στο τµήµα του βαφείου.     

Οι επενδύσεις του Οµίλου το εννεάµηνο του 2009 αφορούσαν κυρίως επενδύσεις σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριµένα, σε εκσυγχρονισµό του κτιρίου και των µηχανηµάτων στο 
εργοστάσιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στην Ελευσίνα, και στην νέα έκθεση της Εταιρίας στη ∆άφνη. 

3.12.8.2  Επενδύσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 2007-2008  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι πραγµατοποιθείσες επενδύσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τις χρήσεις 
2007 και 2008. 

(ποσά σε € '000) 2007 2008 Σύνολο 
Α. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις    
Κτίρια - Κτιριακές Εγκαταστάσεις 80,90 330,52 411,42 
Μηχανήµατα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις 1,53 51,57 53,10 
Μεταφορικά Μέσα 48,00 85,65 133,65 
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 59,80 59,20 119,00 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 0,00 196,99 196,99 
Σύνολο Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων  190,23 723,92 914,16 
Β. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις    
Λογισµικά Προγράµµατα  0,00 35,54 35,54 
Σύνολο Ασώµατων Ακινητοποιήσεων  0,00 35,54 35,54 
Σύνολο Α + Β 190,23 759,46 949,70 

  

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
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Οι συνολικές επενδύσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τις χρήσεις 2007-2008 ανήλθαν σε € 949,70 χιλ., εκ των 
οποίων € 914,16 χιλ. αφορούσαν ενσώµατες ακινητοποιήσεις και € 35,54 χιλ. ασώµατες 
ακινητοποιήσεις. Οι εν λόγω επενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν µε ίδια κεφάλαια και δανεισµό.  

Το κυριότερο τµήµα των ανωτέρω επενδύσεων αφορά επενδύσεις σε κτίρια και κτιριακές 
εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν βελτιώσεις και εκσυγχρονισµό των 
αποθηκευτικών χώρων στη Μάνδρα Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.  

Οι επενδύσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ το εννεάµηνο του 2009 δεν ήταν σηµαντικές, ανήλθαν σε € 100,5 χιλ., 
το µεγαλύτερο τµήµα των οποίων αφορούσεβελτιώσεις και εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων της. 
Σηµειώνεται ότι στο εν λόγω ποσό δεν συµπεριλαµβάνονται οι επενδύσεις της θυγατρικής της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

3.12.8.3  Τρέχουσες και Σκοπούµενες Επενδύσεις   

∆εν υπάρχουν άλλες επενδύσεις της Εταιρίας και του Οµίλου της, όπως έχει διαµορφωθεί µετά την 
παρούσα Συγχώνευση, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. Επίσης, δεν υπάρχουν άλλες 
επενδύσεις που σκοπεύει να πραγµατοποιήσει στο µέλλον ο Όµιλος και για τις οποίες τα διοικητικά του 
όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσµεύσεις.  
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3.12.9   Περιουσιακά Στοιχεία 

3.12.9.1  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Σύµφωνα µε την έκθεση του Νοµικού Ελέγχου, η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είναι δικαιούχος του ηµεδαπού 
σήµατος «INTERWOOD» λεκτικό, µε απεικόνιση και µε ορισµένη έγχρωµη σύνθεση και αριθµό 
σήµατος 159460/2002 για τα προϊόντα των κλάσεων 16 (χάρτης και προϊόντα χάρτου και 
χαρτοπολτού) και 19 (ξυλεία πάσης φύσεως για κάθε χρήση, καθώς και κατεργασµένα παράγωγα και 
προϊόντα από ξύλο µη περιλαµβανόµενα σε άλλες κλάσεις). Η προστασία του σήµατος λήγει στις 
25.10.2011. 

3.12.9.2  Ιδιόκτητα Ακίνητα – Εγκαταστάσεις 

Ακολούθως παρατίθεται πίνακας των σηµαντικότερων ακινήτων που θα κατέχει η Νέα Εταιρία µετά την 
ολοκλήρωση της Συγχώνευσης: 

Α/Α Περιγραφή 
Οικοπέδου/Ακινήτου Τοποθεσία (∆ιεύθυνση) 

Εµβαδόν 
Οικοπέδου 

(τ.µ.) 

Εµβαδόν 
Ακινήτου/ 

Υπόστεγου (τµ) 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ     

1. Οικόπεδο & ισόγεια οικία  ∆ιαµέρισµα Αµπελώνα,  
∆ήµος Πύργου, Ν. Ηλείας 978 90 

2. Οικόπεδο & υπόστεγο*  Κανελλοπούλου 19-21, Ελευσίνα Αττικής 4.606 1.000 
3. Αγροτεµάχιο*  Θέση Κοκκινόπυργος, Ελευσίνα Αττικής 9.377 - 

4. Αγροτεµάχιο & 
Βιοµηχανικά Κτίρια*  Θέση Κοκκινόπυργος, Ελευσίνα Αττικής 33.710 4.956 

5. Αγρός* Θέση Καλιµπάκι, Ελευσίνα Αττικής 877 - 
6. Αγροτεµάχιο  Περιοχή Λουζιτάνια,  Ασπρόπυργος 639 - 
7. Αγροτεµάχιο  Περιοχή Λουζιτάνια,  Ασπρόπυργος 198 - 

8. Οικόπεδο (ποσοστό 
60%) Συνοικία Μεσονύχι, ∆ήµος Αχαρνών 457 - 

9. Αγροτεµάχιο  Θέση Καλυφτάκι, ∆ήµος Κηφισιάς  1.971 - 
10. Αγροτεµάχιο  Θέση Καλυφτάκι, ∆ήµος Κηφισιάς 5.687 - 
11. Αγροτεµάχιο  Θέση Καλυφτάκι, ∆ήµος Κηφισιάς 162 - 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ     

12. Αγροτεµάχιο & Αποθήκη 
ξυλείας µε γραφεία   

∆ηµ. ∆ιαµέρισµα Γεφύρας, ∆ήµος Αγ. 
Αθανασίου, Θεσσαλονίκη 41.844 3.108 

13. Αγροτεµάχιο (1) ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα Γεφύρας, ∆ήµος Αγ. 
Αθανασίου, Θεσσαλονίκη 10.766 - 

14. Αγροτεµάχιο (1) ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα Γεφύρας, ∆ήµος Αγ. 
Αθανασίου, Θεσσαλονίκη 10.457 - 

15. Αγροτεµάχιο (1) ∆ηµ. ∆ιαµέρισµα Γεφύρας, ∆ήµος Αγ. 
Αθανασίου, Θεσσαλονίκη 10.627 - 

16. Οικόπεδο – 
Εργοστασιακός Χώρος  

Κηφισού 64 & Σολωµού, ∆ήµος 
Μοσχάτου, Αττική 2.856 - 

17. Αγροτεµάχιο & Κτίριο 
Αποθηκευτικού Χώρου  Θέση Τσακάλι, ∆ήµος Μάνδρας, Αττική  15.194 3.344 

(1) Έχει µεταβιβαστεί ποσοστό 1% εξ’ αδιαιρέτου των αγροτεµαχίων στη θυγατρική εταιρία της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ µε την επωνυµία 
«Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε.».  
* Το εµβαδό των οικοπέδων είναι σύµφωνα µε την κτηµατολογική εγγραφή.   

Εµπράγµατα Βάρη επί των Ακινήτων  

Επί όλων των αγροτεµαχίων στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γεφύρας (∆ήµος Αγ. Αθανασίου, Θεσσαλονίκη), 
υπ’ αριθµ. 12-15 του ανωτέρω πίνακα, έχουν εγγραφεί οι κάτωθι προσηµειώσεις: 

α) υπέρ ALPHA BANK A.E. για ποσό € 1,65 εκατ. εγγραφείσα την 26.03.2003 

β) υπέρ ALPHA BANK A.E. για ποσό € 1,20 εκατ. εγγραφείσα την 10.12.2003  

Σύµφωνα µε την έκθεση του Νοµικού Ελέγχου, επί των υπολοίπων ακινήτων δεν υπάρχουν 
εµπράγµατα βάρη την 30.09.2009. 
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3.12.9.3  Μισθωµένα Ακίνητα 

Η Νέα Εταιρία εκµισθώνει το ακόλουθο ακίνητο:   

 Κτιριακό συγκρότηµα για επαγγελµατική στέγη συνολικού εµβαδού 2.336 τ.µ., το οποίο 
αποτελείται από ισόγειο (646 τ.µ.), Α’ όροφο (192 τ.µ.), Β’ όροφο (506 τ.µ.) και αυτόνοµο 
αποθηκευτικό χώρο (992 τ.µ.) και βρίσκεται στη Θέση Καλυφτάκι, Κάτω Κηφισιά, 14ο χλµ. Ε.Ο. 
Αθηνών-Λαµίας.  

Η διάρκεια της µίσθωσης είναι δώδεκα (12) έτη, ήτοι από 01.07.2005 έως 01.07.2017. Το µηνιαίο 
µίσθωµα ορίστηκε σε € 16.667 και αναπροσαρµόζεται µετά τον πρώτο χρόνο µίσθωσης κατά 1 
ποσοστιαία µονάδα από τον ετήσιο πληθωρισµό. 

Η Νέα Εταιρία µισθώνει τα ακόλουθα ακίνητα:   

 Κτίριο για επαγγελµατική στέγη (εµπορία προϊόντων και εµπορευµάτων ξύλου) συνολικού 
εµβαδού 309 τ.µ., το οποίο αποτελείται από ισόγειο (171,82 τ.µ.), αποθήκη (80,50 τ.µ.) και 
κατάστηµα ισογείου (56,50 τ.µ.) και βρίσκεται επί της Λεωφ. Βουλιαγµένης 261 στο ∆ήµο Αγ. 
∆ηµητρίου.  

Η διάρκεια της µίσθωσης είναι 3 έτη, ήτοι από 01.06.2009 έως 31.05.2012. Το µηνιαίο µίσθωµα 
ορίστηκε σε € 2.500 και αναπροσαρµόζεται µετά τον πρώτο χρόνο µίσθωσης κατά 5%.  

 Ισόγειο κατάστηµα για επαγγελµατική στέγη (έκθεση και κατάστηµα εµπορίας διαφόρων ειδών 
ξυλείας και παρκέτων), συνολικού εµβαδού 60 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο 
Αµαρουσίου «ΑΙΘΡΙΟ» επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 40 (ισόγειο κατάστηµα ΙΒ-6α).  

Η διάρκεια της µίσθωσης είναι 4 έτη, ήτοι από 01.08.2006 έως 31.07.2010, µε δικαίωµα 
παράτασης για 4 ακόµη έτη, ήτοι µέχρι την 31.07.2014. Το µηνιαίο µίσθωµα ορίστηκε σε € 2.170 
και αναπροσαρµόζεται µετά τον πρώτο χρόνο µίσθωσης κατά 2% από τον ετήσιο πληθωρισµό.  

 Ισόγειο κατάστηµα για επαγγελµατική στέγη (έκθεση και κατάστηµα εµπορίας διαφόρων ειδών 
ξυλείας και παρκέτων), συνολικού εµβαδού 60 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στο Εµπορικό Κέντρο 
Αµαρουσίου «ΑΙΘΡΙΟ» επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 40 (ισόγειο κατάστηµα ΙΒ-5α).  

Η διάρκεια της µίσθωσης είναι 2 έτη, ήτοι από 01.01.2006 έως 31.12.2008. Σηµειώνεται ότι η 
µίσθωση του εν λόγω ακινήτου έχει παρατεθεί προφορικά. Το µηνιαίο µίσθωµα ορίστηκε σε € 
1.100 και αναπροσαρµόζεται κατά 2% ετησίως.   

3.12.9.4  Άδειες Λειτουργίας  

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ διαθέτει άδεια λειτουργίας εργοστασίου κατασκευής πλακών ξυλοτύπων µετά 
πριστηρίου ξυλεία, µε την υπ’ αριθµ. 140/11.02.1999 απόφαση του Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής, η οποία 
ισχύει µέχρι την 15.09.2016. Η εν λόγω άδεια είχε χορηγηθεί αρχικά στη θυγατρική ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΝΩΣΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και µεταβιβάστηκε στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
συνεπεία της απορρόφησης της ανωτέρω θυγατρικής.   

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ διαθέτει άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, το οποίο βρίσκεται σε 
αγροτικό κάθετο δρόµο στο 26 χλµ. της ΠΕΟΑΘ στη Μάνδρα, µε την από 26.01.2009 υπ’ αριθµ. 
4835/661/008 απόφαση του Νοµάρχη ∆υτικής Αττικής, µε την οποία παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος 
των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων του ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίµων της Εταιρείας, για 
5 χρόνια. Σηµειώνεται ότι το ως άνω ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίµων προορίζεται για ιδιωτική 
χρήση της εταιρίας. 
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3.12.10   Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  

Οι άτυπες pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της 31.12.2007 και της 
31.12.2008, καθώς και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, συντάχθηκαν από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
προκειµένου να περιληφθούν στο παρόν Έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ λόγω της συγχώνευσής της µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
και έχουν εγκριθεί µε την από 20.11.2009 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας. Επί των εν λόγω 
ενοποιηµένων άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών έχει συνταχθεί έκθεση από τον 
ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής 
εταιρίας «GRANT THORNTON Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.» σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Αναθέσεων Εργασιών ∆ιασφάλισης 3000 «Εργασίες διασφάλισης εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων 
ιστορικών οικονοµικών πληροφοριών» («Έκθεση Ειδικού Σκοπού»).  

Οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί µόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 
προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα οικονοµικά µεγέθη του 
Οµίλου, εάν η συγχώνευση µε την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχε πραγµατοποιηθεί στην αρχή της περιόδου που 
καλύπτουν οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ήτοι την 01.01.2007 ή την 
01.01.2008 ή την 01.01.2009). 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες δεν θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως ένδειξη των αποτελεσµάτων που θα επιτύχει η Νέα Εταιρία στο 
µέλλον. Λόγω της φύσης τους, οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αφορούν µία 
υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση ή τα πραγµατικά αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας. 

3.12.10.1  Βάσεις Ετοιµασίας των Άτυπων Pro Forma Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών  
 
Πηγές ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών  

Οι άτυπες pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες συντάχθηκαν βάσει των 
δηµοσιευµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για 
τις χρήσεις 2007 και 2008. Για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 η σύνταξη των άτυπων pro forma 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών βασίστηκε στις ενδιάµεσες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 
των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  

Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
είχε συντάξει τις πρώτες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση 2005 
(µε ηµεροµηνία µετάβασης την 01.01.2004). Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχε συντάξει τις πρώτες ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση 2008 (µε ηµεροµηνία µετάβασης την 
01.01.2007). 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της χρήσης 2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009 περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες:  

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα Ποσοστό  
Συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ελευσίνα 22,72% Ολική Ενοποίηση 
Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Πειραιάς 99,64% Ολική Ενοποίηση 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. Πειραιάς 99,94% Ολική Ενοποίηση 
INTERWOOD (CYPRUS) LTD Κύπρος 40,00% Καθαρή Θέση 

Το ποσοστό συµµετοχής της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ εξαγοράστηκε προοδευτικά από τον 
Ιούνιο του 2006 µε τελικό ποσοστό συµµετοχής στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της µε ποσοστό 
ύψους 22,72% στη χρήση 2008. 
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Σηµειώνεται, ότι η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ είχε ενσωµατωθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης µέχρι και την 30.09.2008. Από τον Οκτώβριο του 2008 
ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, γιατί η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από τις 15.10.2008 έχει την 
πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. της θυγατρικής. Για την κατάρτιση των άτυπων pro forma 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ θεωρήθηκε ότι αποκτήθηκε την 01.01.2007. 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της χρήσης 2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009 περιλαµβάνεται η εξής εταιρία:  

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα Ποσοστό  
Συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. Πάτρα 34,00% Καθαρή Θέση 

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης µέχρι και την 30.09.2008, 
έχοντας η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ το δικαίωµα επηρεασµού των αποφάσεων του ∆.Σ. της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, 
βάσει ιδιωτικού συµφωνητικού. Από τον Οκτώβριο του 2008 θεωρείται συγγενής εταιρία και 
ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Για την κατάρτιση των άτυπων pro forma 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ θεωρήθηκε συγγενής και ενσωµατώθηκε µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης από την 01.01.2007. 

Λογιστικές αρχές για τη σύνταξη των άτυπων pro-forma χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών  

Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ έχουν µεγαλύτερο ποσοστό 
µετοχών από τους µετόχους της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και θεωρείται ότι η συνένωση αυτή τελεί κάτω από 
κοινό έλεγχο. Οι συνενώσεις επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο δεν επιπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3, (µε βάση εξαιρέσεις της παρ. 3 του ∆ΠΧΑ 3) και δεν προβλέπεται κάποια 
οδηγία για τέτοιου είδους συναλλαγές από τα ∆ΠΧΑ. Η ∆ιοίκηση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, σύµφωνα µε τις 
παρ. 10 έως 12 του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη», 
που µεταξύ των άλλων αναφέρουν «Εν απουσία προτύπου ή διερµηνείας που εφαρµόζεται ειδικώς σε 
συναλλαγή ή σε άλλο γεγονός ή περίσταση, η διοίκηση θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει κατά την κρίση 
της µια λογιστική πολιτική από την οποία προκύπτουν πληροφορίες που είναι σχετικές µε τις ανάγκες 
λήψης οικονοµικών αποφάσεων των χρηστών και αξιόπιστες», εφάρµοσε κατά την κρίση της τις 
λογιστικές πολιτικές που τα US GAAP (SFAS 141 Business combinations D8-D14) και UK GAAP 
αποδέχονται για τις συνενώσεις επιχειρήσεων (merger accounting method or pooling of interests 
method). 

Για τους σκοπούς των άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών έχει ακολουθηθεί η 
µέθοδος της συνένωσης συµφερόντων (pooling of interest method). Ηµεροµηνία της συνένωσης 
θεωρήθηκε η 01.01.2007. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων, τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών απεικονίζονται στη λογιστική τους αξία 
πριν την απορρόφηση, χωρίς να αναγνωρισθεί καµία απολύτως υπεραξία από την απορρόφηση. 
Σηµειώνεται ότι τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία δεν εµφανίζουν καµία ουσιαστική διαφορά. 
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3.12.10.2  Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2007-2008 και 
της περιόδου 01.01.-30.09.2009 

 
Οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2007-2008 και την περίοδο 
01.01.-30.09.2009 παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 
 

Pro Forma Κατάσταση Αποτελεσµάτων  
 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 01.01.-30.09.2009

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 70.947.479,15 54.084.217,92 26.850.482,96 
Κόστος Πωλήσεων (58.742.450,13) (44.808.543,91) (21.887.392,51) 
Μικτά Κέρδη 12.205.029,02 9.275.674,01 4.963.090,45
Άλλα Έσοδα 1.522.992,48 1.487.596,48 658.737,98 
Έξοδα ∆ιοικήσεως (2.710.479,54) (3.133.999,08) (1.676.560,38) 
Έξοδα ∆ιαθέσεως (5.170.900,10) (5.902.277,35) (3.621.762,49) 
Λοιπά έσοδα/έξοδα (644.716,16) (443.181,40) (115.943,16) 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
επενδυτικών αποτ/των 5.201.925,70 1.283.812,66 207.562,40
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 0,00 0,00 0,00 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (2.382.802,93) (2.782.302,79) (905.484,65) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς 
επιχειρήσεις (34.561,51) (145.042,26) (113.956,06) 
Ζηµία από πώληση θυγατρικής (27.163,21) 0,00 0,00 
Κέρδη προ φόρων 2.757.398,05 (1.643.532,39) (811.878,31)
Φόρος εισοδήµατος (753.573,99) 750.122,57 (15.912,89) 
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 2.003.824,06 (893.409,82) (827.791,20)
Τα Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 
κατανέµονται σε:  
Μετόχους Εταιρίας 2.003.558,03 (893.288,15) (827.661,07) 
Μετόχους Μειοψηφίας 266,03 (121,67) (130,13) 

 

Πηγή: Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις χρήσεις 2007-2008 και την περίοδο 01.01.-30.09.2009, επί 
των οποίων έχει συνταχθεί Έκθεση Ειδικού Σκοπού από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton.  
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Pro Forma Ισολογισµός 

    31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009
Ενεργητικό      
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
στοιχεία 

 
24.017.372,80 24.894.287,27 24.970.570,10 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  101.556,82 98.385,31 71.473,02 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς 
επιχειρήσεις  1.047.512,63 917.324,37 803.368,31 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  452.670,30 592.854,31 586.073,82 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  53.209,60 49.676,60 69.309,31 
  25.672.322,15 26.552.527,86 26.500.794,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέµατα  16.037.192,55 16.006.127,15 11.082.700,46 
Απαιτήσεις από πελάτες  38.633.074,56 31.788.871,19 29.642.352,21 
Λοιπές απαιτήσεις  2.534.906,44 1.797.561,54 3.395.642,54 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.036.906,17 2.185.322,59 391.009,29 
  58.242.079,72 51.777.882,47 44.511.704,50
Σύνολο Ενεργητικού  83.914.401,87 78.330.410,33 71.012.499,06
Καθαρή Θέση      
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά   
Μετοχικό κεφάλαιο  16.401.636,04 16.402.836,04 16.402.836,04 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές  6.280.297,42 6.280.297,42 6.280.297,42 
Αποθεµατικά  7.756.582,28 8.618.826,07 8.618.826,07 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο  (1.773.426,95) (4.040.382,42) (4.868.043,49) 
Σύνολο καθαρής θέση µετόχων εταιρίας  28.665.088,79 27.261.577,11 26.433.916,04
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  2.481,42 2.359,75 2.229,63 
Σύνολο καθαρής θέσης  28.667.570,21 27.263.936,86 26.436.145,67
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  12.235.065,02 11.618.720,00 15.132.170,00 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  3.678.028,24 2.530.040,76 2.537.850,37 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία  796.070,77 658.451,11 561.044,29 
Λοιπές προβλέψεις  242.949,55 533.566,40 268.589,45 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  0,00 415.845,93 365.789,06 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  16.952.113,58 15.756.624,20 18.865.443,17
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές  3.695.698,40 3.835.004,56 2.803.245,92 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  30.715.404,78 28.297.567,59 18.392.934,76 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  921.323,10 253.753,53 734.697,00 
Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  2.962.291,80 2.923.523,59 3.780.032,54 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  38.294.718,08 35.309.849,27 25.710.910,22
Σύνολο Υποχρεώσεων  55.246.831,66 51.066.473,47 44.576.353,39
Σύνολο Καθαρής Θέσης και 
Υποχρεώσεων  83.914.401,87 78.330.410,33 71.012.499,06

 

Πηγή: Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις χρήσεις 2007-2008 και την περίοδο 01.01.-30.09.2009, επί 
των οποίων έχει συνταχθεί Έκθεση Ειδικού Σκοπού από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton.  
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1. Επενδύσεις σε Θυγατρικές/ Συγγενείς Επιχειρήσεις  

Το υπόλοιπο του εν λόγω κονδυλίου αναλύεται ως ακολούθως: 
 
Εταιρία 31.12.2007 31.12.2008 30.9.2009
Βασιλόπουλοι Α.Ε. 964.866,63 947.393,61 833.437,55 
Συνεταιρισµός  Ξυλουργών Πιερίας 78.000,00 97.500,00 97.500,00 
Interwood (Cyprus) LTD 4.646,00 0,00 0,00 
Αναλογία ζηµιάς από συγγενή εταιρία 
(Βασιλόπουλοι Α.Ε. για την περίοδο 01.01.2008-
30.09.2008) που µεταφέρεται σωρευτικά  0,00 (127.569,24) (127.569,24) 
Σύνολο 1.047.512,63 917.324,37 803.368,31

 
Οι INTERWOOD CYPRUS LTD και ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (ποσοστό συµµετοχής 40% και 34% αντίστοιχα).  

Η συµµετοχή στην εταιρία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ αναγνωρίζεται στο κόστος κτήσης.  
 

2. Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  

Η ανάλυση των µακροπρόθεσµων δανείων της 31.12.2007 και της 31.12.2008, ανά πιστωτικό ίδρυµα, 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

(ποσά σε €) 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009 
EUROBANK 4.371.265,02 4.323.320,00 4.504.570,00 
ETE 2.500.000,00 3.000.000,00 5.500.000,00 
ALPHA BANK 5.363.800,00 4.295.400,00 5.127.600,00 
Σύνολο 12.235.065,02 11.618.720,00 15.132.170,00 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές 
Λογιστές. 

 

3. Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσµων δανείων της 31.12.2007 και της 31.12.2008, ανά πιστωτικό ίδρυµα, 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

(ποσά σε €) 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009 
ETE 8.610.829,97 9.000.301,00 6.002.233,62 
FBB 1.330.263,82 0,00 0,00 
EUROBANK 5.683.680,48 6.468.620,00 5.836.504,94 
ALPHA BANK 5.900.956,90 6.482.421,43 4.050.610,79 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.800.000,00 5.046.225,13 2.503.778,70 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 840.000,02 0,02 0,02 
ΩΜΕΓΑ 1.800.000,00 0,00 0,00 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 249.677,19 0,21 26,10 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 499.996,40 1.299.999,80 (0,65) 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,00 0,00 (218,76) 
Σύνολο 30.715.404,78 28.297.567,59 18.392.934,76 
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 
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(ποσά σε € '000) Μετoχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Ίδιες 
Μετοχές

∆ιαφορές 
Αναπ/γης 

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτ/τα εις 
νέον Σύνολο ∆ικ/τα 

µειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ
Υπόλοιπα µε βάση τις δηµοσιευµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007 12.435,9  --- 623,3 5.141,8 27,2 960,6 19.188,7 2,5 19.191,2

Προσαρµογή Ιδίων Κεφαλαίων βάσει ΣΣΣ και 
διάφορου τρόπου ενοποίησης 3.965,8 6.280,3  ---  ---  --- (10.246,1)  ---  ---  ---

Ενοποίηση ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (5.131,8) (6.280,3)  ---  ---  --- 6.838,4 (4.573,7)  --- (4.573,7)
Μείον : Ίδια Κεφάλαια ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
31.12.07 5.131,8 6.280,3  ---  --- 1.964,3 673,7 14.050,1  --- 14.050,1

Υπόλοιπο 31.12.2007 16.401,6 6.280,3 623,3 5.141,8 1.991,5 (1.773,4) 28.665,1 2,5 28.667,6

(ποσά σε € '000) Μετoχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Ίδιες 
Μετοχές

∆ιαφορές 
Αναπ/γης 

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτ/τα εις 
νέον Σύνολο ∆ικ/τα 

µειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ
Υπόλοιπο 01.01.2008 16.401,6 6.280,3 623,3 5.141,8 1.991,5 (1.773,4) 28.665,1 2,5 28.667,6
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1,2  ---  ---  ---  --- (1,2) (0,0)  --- (0,0)
Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων  ---  ---  --- 525,1  ---  --- 525,1  --- 525,1
Φόρος εισοδ/τος από και προς την καθαρή 
θέση  ---  ---  --- 337,2  ---  --- 337,2  --- 337,2

Αποτίµηση συγγενούς εταιρίας  ---  ---  ---  ---  --- (6,6) (6,6)  --- (6,6)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  ---  ---  ---  ---  --- (1.365,9) (1.365,9)  --- (1.365,9)
Αποτέλεσµα (ζηµιά) περιόδου  ---  ---  ---  ---  --- (893,3) (893,3) (0,1) (893,4)
Υπόλοιπο 31.12.2008 16.402,8 6.280,3 623,3 6.004,0 1.991,5 (4.040,4) 27.261,6 2,4 27.263,9

(ποσά σε € '000) Μετoχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Ίδιες 
Μετοχές

∆ιαφορές 
Αναπ/γης 

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτ/τα εις 
νέον Σύνολο ∆ικ/τα 

µειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ

Υπόλοιπο 01.01.2009 16.402,8 6.280,3 623,3 6.004,0 1.991,5 (4.040,4) 27.261,6 2,4 27.263,9
Συγκεντρωτικά έσοδα µετά από φόρους  ---  ---  ---  ---  --- (827,7) (827,7)  --- (827,7)
Υπόλοιπο 31.12.2007 16.402,8 6.280,3 623,3 6.004,0 1.991,5 (4.868,0) 26.433,9 2,4 26.436,3

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 01.01.-31.12.2007

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 01.01.-31.12.2008

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 01.01.-30.09.2009

 
 



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  61 

3.12.10.3  Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Άτυπων Pro Forma 
Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών των χρήσεων 2007-2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009   

 

«Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υποβάλλουµε την 
έκθεσή µας επί των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών («pro forma 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες») της εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ATENE» και των 
θυγατρικών της οι οποίες αποτελούνται από τους pro forma ενοποιηµένους ισολογισµούς της εταιρείας 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E.» της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και της 30ης Σεπτεµβρίου 2009, τις 
pro forma ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων της εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E.» για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, καθώς 
και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 
 
Οι pro forma  ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί, µε βάση τη «µέθοδο 
της συνένωσης συµφερόντων» λαµβάνοντας υπόψη τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς 
και τις ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές των δύο Οµίλων, για επεξηγηµατικούς λόγους µόνο µε 
αποκλειστικό σκοπό να παρουσιάσουν το πώς η συγχώνευση των Οµίλων της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» και της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.» θα επηρέαζε τους ενοποιηµένους ισολογισµούς της 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 
2009 καθώς και  τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και της περιόδου 01.01 – 30.09.2009. Οι pro 
forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, λόγω της φύσης τους, παρουσιάζουν µία 
υποθετική κατάσταση και εποµένως, δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική ενοποιηµένη οικονοµική 
θέση ή τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης 
Η ∆ιοίκηση της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» έχει την ευθύνη της σύνταξης των pro forma 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή  
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης, που απαιτείται από το Παράστηµα ΙΙ στοιχείο 7 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά µε την κατάλληλη 
σύνταξη των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. ∆εν είµαστε υπεύθυνοι για 
την έκφραση οποιασδήποτε άλλης γνώµης σχετικά µε τις pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες ή σχετικά µε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους. 
 
∆ιενεργηθείσα Εργασία 
Εκτελέσαµε την εργασία µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Εργασιών ∆ιασφάλισης 
3000 «Εργασίες διασφάλισης εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων ιστορικών οικονοµικών πληροφοριών». 
Σχεδιάσαµε και διενεργήσαµε την εργασία µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι pro forma 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί κατάλληλα στη βάση προετοιµασίας 
που δηλώνεται και ότι αυτή η βάση είναι συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου της 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.». Η εργασία µας συνίσταται πρωτίστως στη σύγκριση των µη 
προσαρµοσµένων οικονοµικών πληροφοριών µε τα υποστηρικτικά έγγραφα που περιγράφονται 
προηγουµένως, έχοντας λάβει υπόψη τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις προσαρµογές και έχοντας 
συζητήσει τις pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µε τη διοίκηση της Εταιρείας 
 
Γνώµη 
Κατά την γνώµη µας, οι pro forma Οικονοµικές Πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την βάση 
που αναφέρεται παραπάνω και παρουσιάζεται αναλυτικότερα στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των 
pro forma Οικονοµικών Πληροφοριών και η βάση αυτή είναι συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές της 
εταιρείας.» 
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3.12.11   Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση   

Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από τη Νέα Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από 
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton 
παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και οι καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Νέας 
Εταιρίας, σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα στοιχεία των άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών της 30.09.2009. 
 
 

Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση 
(ποσά σε €) 30.09.2009
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις (Guaranteed)  4.808.393 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις 13.584.542 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 18.392.935
 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια µε Εγγυήσεις (Guaranteed) 12.204.570 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια µε Εµπράγµατες Εξασφαλίσεις  (Secured)  1.177.600 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια χωρίς Εγγυήσεις και Εξασφαλίσεις 2.115.789 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων  15.497.959
Σύνολο ∆ανείων  33.890.894
    
Ίδια Κεφάλαια  
Μετοχικό Κεφάλαιο 16.402.836 
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 6.280.297 
Τακτικό Αποθεµατικό  980.707 
Λοιπά Αποθεµατικά  7.638.119 
Ζηµίες εις Νέο  (4.868.043) 
Σύνολο 26.433.916 

 

Πηγή: Άτυπες Pro Forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Νέας Εταιρίας, επί των οποίων έχει 
συνταχθεί Έκθεση Ειδικού Σκοπού από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο της ελεγκτικής εταιρίας 
Grant Thornton  

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος του Οµίλου την 
30.09.2009:  
 

Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος  
(ποσά σε € ’000) 30.09.2009
Α. Ταµείο  49.908 
B. Καταθέσεις Όψεως και Προθεσµίας  341.101 
Γ. Ρευστότητα (Α + Β) 391.009
    

∆. Βραχυπρόθεσµες Χρηµατοοικονοµικές Απαιτήσεις  0,00
   

Ε. Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια  18.392.935 
ΣΤ. Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων (Ε) 18.392.935
   

 Ζ. Καθαρό Βραχυπρόθεσµο Χρηµατοοικονοµικό Χρέος (ΣΤ - Γ - ∆) 18.001.925
    

Η. Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 15.132.170 
Θ. Λοιπές Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  365.789 
Ι. Μακροπρόθεσµο Χρηµατοοικονοµικό Χρέος (Η+Θ) 15.497.959
   

Κ. Καθαρό Συνολικό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος (Κ=Ζ+Ι)  33.499.885
 

Πηγή: Άτυπες Pro Forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Νέας Εταιρίας, επί των οποίων έχει 
συνταχθεί Έκθεση Ειδικού Σκοπού από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο της ελεγκτικής εταιρίας 
Grant Thornton  
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3.12.12   Κεφάλαιο Κίνησης  

Η διοίκηση της Νέας Εταιρίας δηλώνει ότι κατά την άποψή της, και όπως προκύπτει µε την από 
27.01.2010 επιστολή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», το κεφάλαιο 
κίνησης της Νέας Εταιρίας και του Οµίλου επαρκεί τουλάχιστον για τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες 
για τις τρέχουσες δραστηριότητές της.  

3.12.13   Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων  

Σύµφωνα µε τη διοίκηση της Νέας Εταιρίας δεν υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισµός στη χρήση των 
κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο ή έµµεσο, τις 
δραστηριότητες της.  

3.12.14   Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Νέας Εταιρίας 

Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της Νέας Εταιρίας δεν έχει επέλθει καµία σηµαντική αλλαγή στη 
χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Νέας Εταιρίας, που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις 
δανειακές υποχρεώσεις και τα ταµειακά διαθέσιµά της από την ηµεροµηνία σύνταξης της οικονοµικής 
έκθεσης της περιόδου 01.01.-30.09.2009 έως την ηµεροµηνία του παρόντος Εγγράφου µε εξαίρεση 
την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από 
την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που αποφάσισαν η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων 
κοινών και προνοµιούχων µετοχών της στις 09.11.2009.  

3.12.15   ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη 

Σύµφωνα µε δήλωση της Νέας Εταιρίας, τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Στελέχη της είναι α) 
τα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, β) τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου, γ) ο Υπεύθυνος 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, δ) ο Γενικός ∆ιευθυντής και ε) ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Σύµφωνα µε δήλωση της Νέας Εταιρίας εκτός του ∆.Σ., της Επιτροπής Ελέγχου και των 
προαναφερθέντων ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών, δεν υφίστανται άλλα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και 
Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα ∆ιοικητικά Στελέχη.  

3.12.15.1  ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Καταστατικού της, η διοίκηση της Νέας Εταιρίας ασκείται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) µέλη, η θητεία των 
οποίων είναι τριετής.  

Το παρόν ∆.Σ. της Νέας Εταιρίας είναι εννεαµελές, και εξελέγη µε απόφαση της από 25.06.2009 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και έχει την ακόλουθη σύνθεση: 

Ονοµατεπώνυµο Θέση στο ∆.Σ. 

Γεώργιος Γεράρδης Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

∆ηµήτριος Μαδούρος ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

Σοφία Γεράρδη Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ευτύχιος Παπαδάκης Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών - Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Θεοδωρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Γεράρδης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Γεώργιος Θεοδωρίδης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

∆ηµήτριος Εφραίµογλου  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Σταµπουλής  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 

Το ανωτέρω ∆.Σ. συγκροτήθηκε σε σώµα στις 25.06.2009, η θητεία του είναι τριετής και λήγει στις 
25.06.2012. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού της Νέας Εταιρίας και την από 25.06.2009 απόφαση του 
∆.Σ., οι κ.κ. Γ. Γεράρδης (Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος) και ∆. Μαδούρος (∆ιευθύνων 
Σύµβουλος) την εκπροσωπούν και τη δεσµεύουν έκαστος διά µόνης της υπογραφής τους για κάθε 
θέµα.    

Η διεύθυνση των µελών του ∆.Σ. είναι Θέση Κοκκινόπυργος, Καλιµπάκι, Τ.Κ. 192 00, Ελευσίνα.  

Ακολούθως παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆.Σ. της Νέας Εταιρίας:  

Γεώργιος Γεράρδης - Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος   

Ο κ. Γεράρδης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε ειδικότητα στην 
οφθαλµολογία και µετεκπαίδευση στο MOORFIELDS EYE HOSPITAL του Λονδίνου (Ην. Βασίλειο). Από 
το 1981 είναι ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το 1983 ασχολείται µε τον κλάδο της 
ξυλείας. Από το 1988 µέχρι σήµερα είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, ενώ από το 1995 
είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Από τον Ιούνιο του 2006 είναι ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος στη ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, ενώ από τον Ιανουάριο του 2009 κατέχει και τη θέση του Προέδρου 
του ∆.Σ. στη ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ.  

∆ηµήτριος Μαδούρος - ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος  

Ο κ. Μαδούρος είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονοµικά από το πανεπιστήµιο New York University. Από το 1985 
ασχολείται µε τον κλάδο της ξυλείας. Υπήρξε µέλος του ∆.Σ. της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και είναι µέλος στα ∆.Σ. 
των εταιριών ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. και ΝΟΒΟΤΕΞ Α.Ε..  

Σοφία Γεράρδη - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Η κα Γεράρδη είναι πτυχιούχος του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College). Από το 1979 
ασχολείται µε τον κλάδο της ξυλείας όταν εργάστηκε ως βοηθός του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου στον 
Όµιλο Νούλη. Είναι Αντιπρόεδρος των εταιριών Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ 
Α.Ε. από το 1989 και 1990 αντίστοιχα και µέλος του ∆.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από το 1986.   

Ευτύχιος Παπαδάκης - Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών, Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Παπαδάκης είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει εργαστεί στον 
ιδιωτικό τοµέα ως λογιστής στις εταιρίες ΜΕΒΕΑ Α.Ε., BIOSID και K. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Από 
το Σεπτέµβριο του 1985 ανέλαβε προϊστάµενος Λογιστηρίου στην ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ 
Α.Ε. Είναι µέλος του ∆.Σ. στις εταιρίες ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Από το 
Νοέµβριο του 1993 µέχρι σήµερα είναι Οικονοµικός ∆ιευθυντής στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, ενώ από το 
∆εκέµβριο του 2008 Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών στη ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

Νικόλαος Θεοδωρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Θεοδωρίδης είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Νοµικής Θεσσαλονίκης και κάτοχος 
µεταπτυχιακού τίτλου (Σουηδία). Εργάστηκε στο Σκανδιναβικό Πρακτορείο Εγγύς Ανατολής ως 
ναυλοµεσίτης στα τµήµατα operations και αγοραπωλησιών πλοίων µέχρι το 1985. Είναι ιδρυτικό µέλος 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. και µέλος του ∆.Σ. της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από το 1986.     

Νικόλαος Γεράρδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Γεράρδης είναι πτυχιούχος του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College). Από το 2005 
εργάζεται στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, στην οποία είναι µέλος του ∆.Σ. από το 2008.  

Γεώργιος Θεοδωρίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Θεοδωρίδης είναι πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων από το πανεπιστήµιο State University of 
New York και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στα Ναυτιλιακά από το πανεπιστήµιο Maritime State 
University of New York. Εργάστηκε στην εταιρία TECHNOMAR S.A. ως ναυλοµεσίτης, ενώ από το 2003 
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εργάζεται στην ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. Είναι µέλος του ∆.Σ. των εταιριών ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
και Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε.  

∆ηµήτριος Εφραίµογλου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Εφραίµογλου είναι πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (πτυχίο πολιτικού 
µηχανικού) και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου (MSc) Engineering Project Management από το 
πανεπιστήµιο Umist (Ην. Βασίλειο). Από το 1988 εργάζεται στην εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 

Νικόλαος Σταµπουλής - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Ο κ. Σταµπουλής είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) από τις Ηνωµένες 
Πολιτείες. ∆ιετέλεσε ∆ιευθυντής Οικονοµικού Σχεδιασµού στην εταιρία NCR, Αντιπρόεδρος στη 
CITIBANK Λονδίνου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Από το 1994 εργάζεται ως 
Γενικός ∆ιευθυντής στην εταιρία SITRACO A.E. 

3.12.15.2  Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη & Μέλη Εποπτικών Οργάνων 

Σύµφωνα µε δήλωσή της, τα Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη της Εταιρίας, τα οποία δεν συµµετέχουν στο 
∆.Σ. της  Εταιρίας, είναι τα ακόλουθα:  

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα  

Γεώργιος Καραγιαννίδης  Γενικός ∆ιευθυντής 

Σοφία Τσούµα  Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου 

Ακολουθούν σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα για τα ανωτέρω στελέχη: 

Γεώργιος Καραγιαννίδης, Γενικός ∆ιευθυντής  

Ο κ. Καραγιαννίδης είναι πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (µηχανολόγος - 
ηλεκτρολόγος). Έχει εργαστεί ως ∆ιευθυντής εργοστασίου της ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.–DIPO (1981-1992). Επίσης, έχει εργαστεί στην εταιρία SHELMAN ως 
υπεύθυνος παραγωγής εργοστασίου ηµιέτοιµων στοιχείων επιπλοποιίας (1992-1998), ως ∆ιευθυντής 
logistics (1999-2001), ως ∆ιευθυντής Logistics και ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (2002-2003), 
καθώς και ως Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Logistics (2004-2006). ∆ιετέλεσε 
∆ιευθύνων Σύµβουλος στην ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.-DIPO (2006-2007) και 
από το 2008 έως σήµερα είναι Γενικός ∆ιευθυντής της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  

Σοφία Τσούµα, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου 

Η κα Τσούµα είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως βοηθός 
λογιστή στον ιδιωτικό τοµέα και στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισµού. Από το 1994 
εργάζεται στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ.       

3.12.15.3  Επιτροπή Ελέγχου 

Σύµφωνα µε το άρθρο 37 Ν. 3693/2008, τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση και αποτελείται από δύο τουλάχιστον µη εκτελεστικά και ένα ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Το ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος της Επιτροπής 
Ελέγχου πρέπει να έχει αποδεδειγµένη επαρκή γνώση σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις: (α) την παρακολούθηση της 
διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, (β) την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής 
λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων καθώς και 
την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, (γ) την 
παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, (δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων τα οποία άπτονται των Ορκωτών 
Ελεγκτών της Εταιρίας.  
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Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της από 25.06.2009 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προς συµµόρφωση 
µε το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τους: 

Ονοµατεπώνυµο / Ιδιότητα στην  Εταιρία  Επιτροπή  

Νικόλαος Σταµπουλής  Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. Πρόεδρος 

Νικόλαος Θεοδωρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. Μέλος 

∆ηµήτρης Εφραίµογλου   Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. Μέλος 

Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζονται στην ενότητα 
3.12.15.1 «∆ιοικητικό Συµβούλιο» του παρόντος Εγγράφου.   

3.12.15.4  ∆ηλώσεις Μελών ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς 
και Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών 

Τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη, δηλώνουν τα εξής:  

1.  Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται µε την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην 
Εταιρία, δεν ασκούν άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες που να είναι σηµαντικές για την Εταιρία 
µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 Ο κ. ∆. Εφραίµογλου είναι πολιτικός µηχανικός.    

2. ∆εν είναι µέλη ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών ή Εποπτικών Οργάνων, ή µέτοχοι ή εταίροι σε άλλη 
εταιρία ή νοµικό πρόσωπο (εξαιρουµένων των εταιριών των δύο οµίλων) σε οποιαδήποτε στιγµή 
των τελευταίων πέντε (5) ετών, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις: 

 Ο κ. ∆. Μαδούρος είναι µέλος του ∆.Σ. στην εταιρία ΝΟΒΟΤΕΞ Α.Ε. 

 Ο κ. ∆. Εφραίµογλου είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην εταιρία ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ.   

 Ο κ. Ν. Σταµπουλής είναι µέλος του ∆.Σ. της εταιρίας SITRACO A.E. 

 Ο κ. Γ. Καραγιαννίδης διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών στην εταιρία 
SHELMAN Α.Ε. 

3. ∆εν υφίστανται οικογενειακοί δεσµοί µεταξύ των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, µε τις ακόλουθες εξαιρέσεις:  

 Ο κ. Γ. Γεράρδης είναι πατέρας του κ. Ν. Γεράρδη. 

 Η κα Σ. Γεράρδη είναι µητέρα του κ. Ν. Γεράρδη. 

 Ο κ. Ν. Θεοδωρίδης είναι πατέρας του κ. Γ. Θεοδωρίδη και ξάδερφος της κας Σ. Γεράρδη.        

4. ∆εν υφίστανται καταδικαστικές αποφάσεις ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας 
πράξης κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη. 

5. ∆εν συµµετείχαν σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης 
κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τουλάχιστον τελευταίων ετών. 

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

7. ∆εν υφίστανται συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ των υποχρεώσεών τους έναντι της Εταιρίας και 
των ιδιωτικών τους συµφερόντων ή/και άλλων υποχρεώσεών τους. 
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8. ∆εν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που συνδέουν τα µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων µε την Εταιρία ή µε θυγατρική της που προβλέπει την 
παροχή οφελών κατά τη λήξη τους. 

9. Η τοποθέτηση στο αξίωµά τους δεν είναι αποτέλεσµα οποιασδήποτε ρύθµισης ή συµφωνίας 
µετόχων της Εταιρίας ή συµφωνίας µεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προµηθευτών της ή 
άλλων προσώπων. 

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

11. ∆εν κατέχουν µετοχές ή άλλες κινητές αξίες της Εταιρίας και δεν συναλλάχθηκαν σε µετοχές ή 
οποιαδήποτε παράγωγα επί µετοχών της Εταιρίας κατά το τελευταίο έτος και κατά την ηµέρα της 
δήλωσης, εκτός των ακόλουθων εξαιρέσεων:  

 Ο κ. ∆. Μαδούρος έως την 30.11.2009 κατείχε 330.340 κοινές µετοχές της Εταιρίας.   

 Η κα Σ. Γεράρδη έως την 30.11.2009 κατείχε 1.320 κοινές και 1.278 προνοµιούχες µετοχές της 
Εταιρίας.   

3.12.15.5  Αµοιβές και Οφέλη  

Οι συνολικές αµοιβές και τα οφέλη των µελών των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών 
Οργάνων και Ανώτερων ∆ιοικητικών Στελεχών της Απορροφώσας και  της Απορροφώµενης για τη 
χρήση 2008, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται µισθοί και λοιπές παροχές, παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα:  

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Μικτές   
Αµοιβές 

Αµοιβές 
Συµµετοχής στο  
∆.Σ.  ή/και σε  
επιτροπή  

Οφέλη σε είδος 

(ποσά σε €)     

Γ. Γεράρδης 
Πρόεδρος & ∆/ων Σύµβουλος, 

Εκτελεστικό Μέλος 
- - 

αυτοκίνητο & 
κινητό 

∆. Μαδούρος ∆/νων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος € 92.610 - 
αυτοκίνητο & 

κινητό 

Σ. Γεράρδη Μη Εκτελεστικό Μέλος - - 
αυτοκίνητο & 

κινητό 

Ευτ. Παπαδάκης  
Εκτελεστικό Μέλος, Υπεύθυνος 
Οικ/κών Υπηρεσιών 

€ 55.334 - 
αυτοκίνητο & 

κινητό 

Ν. Θεοδωρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος  - - - 

Ν. Γεράρδης  Μη Εκτελεστικό Μέλος € 15.997 - 
αυτοκίνητο & 

κινητό 

Γ. Θεοδωρίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος - - - 

∆. Εφραίµογλου  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος - - - 

Ν. Σταµπουλής  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  - € 1.605 - 

Μέλη Εποπτικών Οργάνων & Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη  

Γ. Καραγιαννίδης  Γενικός ∆ιευθυντής € 94.993 - 
αυτοκίνητο & 

κινητό 

Σ. Τσούµα* Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου  - -     - 

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασµένα από την Εταιρία µη ελεγµένα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. 

* Η κα Τσούµα ορίστηκε ως υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου µε την από 27.11.2009 απόφαση του ∆.Σ. της Απορροφώσας. 
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Οι αµοιβές που έλαβαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ήταν µέλη 
∆.Σ. ή/και κατείχαν διευθυντικές θέσεις και δεν ανήκουν πλέον στο υφιστάµενο δυναµικό της Εταιρίας, 
ήταν οι ακόλουθες:  

 Ο κ. Ιωάννης Καπράλος, για τις υπηρεσίες του ως µέλος ∆.Σ. για τη χρήση 2008, έλαβε µικτές 
αµοιβές ύψους € 741, ενώ για τις υπηρεσίες του ως διευθυντικό στέλεχος έλαβε € 88.875 για την 
περίοδο 25.06.2007-25.06.2008 και € 44.000 για την περίοδο 25.06.2008-25.06.2009. 

 Ο κ. Πέτρος Παππάς έλαβε για τις υπηρεσίες του ως µέλος ∆.Σ. για την περίοδο 01.01.-
15.10.2008, µικτές αµοιβές ύψους € 741.  

 Ο κ. Παναγιώτης Ψαλτήρας για τις υπηρεσίες του ως µέλος ∆.Σ. για 01.01.-15.10.2008, έλαβε 
µικτές αµοιβές ύψους € 741. 

Σηµειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 25.06.2009 έχει προεγκρίνει για τη χρήση 2009 
συνολικές αµοιβές µελών ∆.Σ. ύψος € 185,6 χιλ.    

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας βεβαιώνει ότι το συνολικό ύψος των ποσών, που έχει προβλέψει ή καταλογίσει 
στη χρήση 2008 στα δεδουλευµένα έξοδά της για συντάξεις, αποζηµιώσεις ή παρεµφερή οφέλη των 
µελών των ∆ιοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών της οργάνων, ανέρχεται στο ποσό των € 380,46 
χιλ. και ότι η πρόβλεψη αυτή είναι επαρκής (όπως προκύπτει από την ειδική αναλογιστική µελέτη του 
Μαρτίου 2009, σύµφωνα µε το οριζόµενα στο πρότυπο 19 των ∆ΠΧΑ, η οποία εκπονήθηκε από την 
εταιρία HEWITT BACON & WOODROW (GREECE) S.A. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων αµοιβών, αποζηµιώσεων  και 
οφελών σε είδος δεν υφίστανται άλλες αµοιβές και οφέλη για τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών 
και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη της. 

Τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη 
της Εταιρίας δεν κατέχουν δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών της Εταιρίας. 

Σύµφωνα µε σχετική δήλωση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας,  

α) δεν υπάρχουν συνταξιοδοτικά οφέλη ή συµµετοχή σε οµαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα για 
κανένα από τα µέλη των ∆ιοικητικών, ∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα 
∆ιοικητικά Στελέχη και  

β) δεν υπάρχουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα µέλη των ∆ιοικητικών, 
∆ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη µε την Εταιρία ή 
οποιαδήποτε άλλη συνδεδεµένη µε αυτήν εταιρία και οι οποίες να προβλέπουν την παροχή οφελών 
κατά τη λήξη τους, εκτός από τις αποζηµιώσεις που προβλέπονται από το Νόµο.  
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3.12.15.6  Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

Η Εταιρία δηλώνει ότι συµµορφώνεται µε το καθεστώς Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και πληροί τις 
διατάξεις του Ν. 3016/2002. 

Η Εταιρία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, του οποίου το περιεχόµενο είναι σύµφωνο µε το 
άρθρο 6 του Ν. 3016/2002 και ο οποίο εγκρίθηκε µε την από 12.09.2003 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. Τα εκτελεστικά µέλη ασχολούνται µε τα 
καθηµερινά θέµατα διοίκησης της Εταιρίας, ενώ τα µη εκτελεστικά µε την προαγωγή όλων των 
εταιρικών ζητηµάτων. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών του ∆.Σ. δεν πρέπει να είναι µικρότερος 
του 1/3 του αριθµού των µελών του. Μεταξύ των µη εκτελεστικών µελών πρέπει να υπάρχουν δύο 
τουλάχιστον ανεξάρτητα µέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Η ύπαρξη 
ανεξάρτητων µελών δεν είναι υποχρεωτική, όταν στο ∆.Σ. ορίζονται ρητά και συµµετέχουν ως µέλη 
εκπρόσωποι της µειοψηφίας των µετόχων. Η ιδιότητα των µελών του ∆.Σ. ως εκτελεστικών ή µη 
ορίζεται από το ∆.Σ. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. 

Τα µέλη του ∆.Σ. διακρίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και επόµενα του Ν. 3016/2002, σε 
εκτελεστικά, τα οποία δύνανται να απασχολούνται ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία και 
µη εκτελεστικά τα οποία ασκούν αποκλειστικά τα καθήκοντα µέλους του ∆.Σ.    

Το ∆.Σ. ασκεί όλα τα καθήκοντα και δικαιώµατά του ενεργώντας συλλογικά, δύναται όµως να αναθέτει 
µε απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώµατα του, πλην όσων απαιτούν 
συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν µέρει ή για κάποια συγκεκριµένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή 
περισσότερα µέλη του ή άλλα πρόσωπα µη µέλη του ∆.Σ. Επίσης, το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για την έκδοση 
κοινών οµολογιακών δανείων ή µε ανταλλάξιµες οµολογίες.  

Σύµφωνα µε την από 25.06.2009 Τακτική Γενική Συνέλευση και την από 25.06.2009 απόφαση του 
∆.Σ., εκτελεστικά µέλη είναι οι κ.κ. Γ. Γεράρδης (Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος), ∆. Μαδούρος 
(∆ιευθύνων Σύµβουλος) και Ε. Παπαδάκης (Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών). Τα µη εκτελεστικά 
µέλη του ∆.Σ. είναι οι κ.κ. Ν. Θεοδωρίδης, Ν. Γεράρδης, Γ. Θεοδωρίδης και η κα Σ. Γεράρδη, ενώ τα 
ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη είναι οι κ.κ. ∆. Εφραίµογλου και Ν. Σταµπουλής.   
 

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας  

Σε εφαρµογή του Ν. 3016/2002 το οργανόγραµµα της Εταιρίας περιλαµβάνει:  

I) Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου πραγµατοποιείται από ειδική υπηρεσία της Εταιρίας, στην οποία 
απασχολείται τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, ο Εσωτερικός Ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι 
ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρίας και εποπτεύεται 
από ένα έως τρία µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το ∆.Σ. της 
Εταιρίας. ∆εν µπορούν να ορισθούν ως εσωτερικοί ελεγκτές µέλη του ∆.Σ., εν ενεργεία διευθυντικά 
στελέχη ή συγγενείς των παραπάνω µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας. 

Η Εταιρία υποχρεούται να ενηµερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε µεταβολή στα 
πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από τη µεταβολή 
αυτή. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Εσωτερικός Ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση 
οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας 
και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρίας. Τα µέλη του ∆.Σ. οφείλουν να 
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συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν 
µε κάθε τρόπο το έργο τους. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στον Εσωτερικό Ελεγκτή όλα 
τα απαραίτητα µέσα για τη διευκόλυνση του έργου του. 

Σύµφωνα µε τον Ν. 3016/2002, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθεί την εφαρµογή και 
συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισµού και του καταστατικού της Εταιρίας, της εν γένει 
νοµοθεσίας και των αποφάσεων των εποπτικών αρχών, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία της 
Εταιρίας, αναφέρει στο ∆.Σ. τυχόν συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ της Εταιρίας και των µελών του 
∆.Σ. ή των ∆ιευθυντικών στελεχών, παρέχει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στο ∆.Σ., αναφορικά µε 
όλες τις πτυχές της λειτουργίας της Εταιρίας και της συνεργασίας της µε οποιαδήποτε επιβλέπουσα 
αρχή. 

Σύµφωνα µε την από 27.11.2009 απόφαση του ∆.Σ. ορίστηκε ως Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου η κα 
Σοφία Τσούµα. Σύντοµο βιογραφικό της παρατίθεται στην ενότητα 3.12.15.2 «Ανώτερα ∆ιοικητικά 
Στελέχη & Μέλη Εποπτικών Οργάνων» του παρόντος Εγγράφου.    
 

II) Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων 
 

Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας, στο Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων ανατίθεται 
η: 

α) Αρµοδιότητα συµµόρφωσης της Εταιρίας µε: i) τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης, ii) τις υποχρεώσεις 
ανακοινώσεων και iii) τις προϋποθέσεις συναλλαγών συγκεκριµένων προσώπων, όπως αυτές 
καθορίζονται από την 5/204/14.11.00 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως 
ισχύουν. 

β) Επικοινωνία της Εταιρίας µε: i) τις αρµόδιες αρχές της Κεφαλαιαγοράς, ii) τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης και iii) κάθε άλλο αρµόδιο φορέα. 

Ειδικότερα η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων φροντίζει για : 

 τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης και δηµοσιοποίησης σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

 την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών όλων των 
δηµοσιευµένων εταιρικών εκδόσεων (Ετήσιο ∆ελτίο, Ενηµερωτικό ∆ελτίο, Ετήσιες και περιοδικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις, κ.λπ.) και ανακοινώσεων. 

 την εντός των πλαισίων εταιρικής και χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, εξασφάλιση της έγκαιρης, 
πλήρους, ισότιµης και λεπτοµερούς γνωστοποίησης πληροφοριών για όλα τα σηµαντικά ζητήµατα 
που σχετίζονται µε την επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, 
της απόδοσης, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της διακυβέρνησης της επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε την από 26.08.2008 απόφαση του ∆.Σ. ορίστηκε ως Υπεύθυνη του Τµήµατος Εταιρικών 
Ανακοινώσεων η κα Αγγελική Σταύρου. 

III) Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων  

Το τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της γρήγορης και ισότιµης πληροφόρησης των 
µετόχων καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους µε βάση το 
Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι υπεύθυνο για: 

α) Τις σχέσεις της Εταιρίας µε τους µετόχους και την πληροφόρησή αυτών. 

β) Την επαφή και τις συναλλαγές µε την ΕΧΑΕ. 

γ) Την έκδοση, καταβολή ή/και αποστολή των µερισµάτων και των σχετικών βεβαιώσεων. 

δ) Τη µέριµνα για τη διάθεση όλων των εντύπων και πληροφοριακών σηµειωµάτων προς το 
επενδυτικό κοινό. 

Ειδικότερα, το τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων είναι αρµόδιο για: 
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α) Την παροχή άµεσης και ισότιµης πληροφόρησης των µετόχων, όσον αφορά: 

 Τη διανοµή µερισµάτων, µετατροπή µεταβίβαση και προνοµιακή απόκτηση µετοχών, κ.λπ., 

 Τη συµµετοχή, το δικαίωµα ψήφου και την έγκαιρη ενηµέρωση για τις Τακτικές ή και Έκτακτες 
Γενικές Συνελεύσεις, 

 Την απόκτηση ή και ακύρωση των ιδίων µετοχών. 

β) Την εξυπηρέτηση σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων µε βάση το Νόµο και το 
Καταστατικό της Εταιρίας, 

γ) Τη διαθεσιµότητα του Ετήσιου ∆ελτίου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, 

δ) Την αποστολή σε κάθε ενδιαφερόµενο όλων των εταιρικών εντύπων και ανακοινώσεων, 

ε) Την τήρηση και ενηµέρωση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, του µετοχολογίου της Εταιρίας.  

Σύµφωνα µε την από 26.08.2008 απόφαση του ∆.Σ. ορίστηκε ως Υπεύθυνη του Τµήµατος 
Εξυπηρέτησης Μετόχων η κα Αγγελική Σταύρου.  

3.12.16   Προσωπικό 

Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρίας ανήλθε το 2008 σε 66 άτοµα, ενώ στις 30.09.2009 ανήλθε 
στα 54 άτοµα. Επίσης, η απασχόληση στον Όµιλο ανήλθε σε 89 το 2008 και 74 άτοµα στις 30.09.2009 
αντίστοιχα.  

Η εξέλιξη και η σύνθεση του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας και του Οµίλου κατά τη 
διάρκεια των χρήσεων 2007 και 2008, έχει ως ακολούθως:  
 

 Εταιρία  Όµιλος 

 2007 2008 01.01.-
30.09.09 2007 2008 01.01.-

30.09.09 

∆ιοικητικό Προσωπικό  17 16 12 20 18 14 

Παραγωγή – ∆ιακίνηση  0 26 25 51 41 38 

Προσωπικό Πωλήσεων 19 24 17 32 30 22 

Σύνολο 36 66 54 103 89 74 
 

 Πηγή: Η ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων έχει γίνει από την Εταιρία και δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, η Εταιρία 
δεν απασχολούσε προσωρινούς υπαλλήλους. 

Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υπάρχουν συµφωνίες για συµµετοχή των υπαλλήλων στο 
κεφάλαιο της Εταιρίας. 

Επίσης, οι υπάλληλοι της Εταιρίας συµµετέχουν σε οµαδικό ασφαλιστήριο ζωής, προσωπικών 
ατυχηµάτων και ευρείας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µε την εταιρία AXA Ασφαλιστική.. Η 
διοίκηση της Νέας Εταιρίας βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις µε τις ασφαλιστικές εταιρίες για την 
υπογραφή νέων συµβάσεων, 

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Συγχώνευσης, η Νέα Εταιρία σε επίπεδο Οµίλου θα απασχολεί 
105 άτοµα περίπου. 

3.12.17   Καταστατικό   

Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική 
Ναυτιλιακή Εταιρεία» συστήθηκε το 1957 δυνάµει της υπ’ αριθµ. 13512/1957 απόφασης του 
Υπουργείου Εµπορίου (ΦΕΚ 140/18.04.1957) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε αριθµό µητρώου 13709/06/Β/86/148. 
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Με απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της στις 09.11.2009 
αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και η µετονοµασία 
της Εταιρίας σε «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή 
Εταιρία» µε διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.».  

Η διάρκεια της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά για πενήντα (50) έτη, αρχόµενη από τη δηµοσίευση στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως που ενέκρινε το Καταστατικό της και 
λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2007. Με απόφαση της 2ης Επαναληπτικής Έκτακτης 
Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις 15.11.2004, η διάρκεια της παρατάθηκε για 50 
ακόµη έτη, αρχόµενη από τη λήξη της αρχικής πεντηκονταετίας και λήγουσα την 18.04.2057. 

Ως έδρα της Νέας Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Ελευσίνας, Αττικής. Η Νέα Εταιρία δύναται µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήµατα, πρακτορεία, 
πρατήρια ή εκθέσεις πωλήσεως προϊόντων σε διάφορα σηµεία της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας και της αλλοδαπής. 

Το νέο καταστατικό της Εταιρίας, µε τις τροποποιήσεις των άρθρων περί ονοµασίας και µετοχικού 
κεφαλαίου σύµφωνα µε τις από 09.11.2009 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 
Εταιρίας, κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών, έχει εγκριθεί µε την υπ. αριθµ. Κ2-
12420/28.12.2009 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε την 31.12.2009 στο Μητρώο 
Ανώνυµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Νοµαρχίας ∆υτ. Αττικής. Μέχρι την 
ολοκλήρωση του παρόντος Εγγράφου δεν είχε δηµοσιευθεί ακόµα στο ΦΕΚ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρίας ο σκοπός της ορίζεται ως εξής: 

«1. Η εισαγωγή και εµπορία πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασµένης ή µη, δοµικών υλικών, προϊόντων 
ξύλου είτε ηµεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης, η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης 
φύσεως προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό τρίτων καθώς και η εµπορία 
αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η αγορά και εκµετάλλευση πλοίων, η 
διενέργεια ναυτιλιακών εργασιών, η εκτέλεση τεχνικών και οικοδοµικών έργων. 

2. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανοµής πάσης φύσεως προϊόντων 
και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, µεταφορών, αποθήκευσης, διανοµής αυτών και διακίνησης κάθε 
είδους αντικειµένων και εµπορευµάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης 
αποθήκης για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειµένων 
για λογαριασµό της ιδίας ή για λογαριασµό τρίτων µε αντάλλαγµα σε ιδιόκτητους ή µισθωµένους 
χώρους. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού µπορούν να χρησιµοποιούνται ίδια ή µισθωµένα µέσα 
µεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά µηχανήµατα φορτοεκφόρτωσης των υπό µεταφορά ή 
αποθήκευση αντικειµένων. 

3. Η δηµιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εµπορεύµατα ή για εµπορεύµατα τρίτων. 

4. Η πραγµατοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για 
λογαριασµό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισµό  
εµπορευµάτων. 

5. Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειµένων και εµπορευµάτων τρίτων υπέρ της ιδίας και για λογαριασµό 
τρίτων. 

6. Η δηµιουργία ιδιόκτητων ή µισθωµένων εκθεσιακών χώρων και η πραγµατοποίηση γενικών ή 
ειδικών εκθέσεων εµπορευµάτων και  βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων. 

7. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε Εταιρία, 
όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων. 

8. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται: 

α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε 
όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
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β. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό. 

γ. Να ενεργεί µε κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άµεσα ή έµµεσα το σκοπό της Εταιρίας.» 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το ∆.Σ. και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή 
στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας, 
τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης 
αυτής. Η Γ.Σ. µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο οποίο είναι εισηγµένες οι µετοχές τις Εταιρίας. 

 Η Γ.Σ., µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Γ.Σ., και εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να καλείται 
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες 
συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η 
ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

Η πρόσκληση της Γ.Σ. περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και 
την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα 
µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση στη και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή 
δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως. 

Η πρόσκληση της Γ.Σ. δηµοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16.01.1930 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Περί ∆ελτίου 
Ανωνύµων Εταιριών», β) σε µια ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την 
κρίση του ∆.Σ., έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφηµερίδες 
του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/57, γ) σε µια ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, που πληροί τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και δ) σε µία τουλάχιστον 
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες 
που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Νέας Εταιρίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα 
που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή 
ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του 
νοµού στον οποίο η Νέα Εταιρία έχει την έδρα της. 

∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γ.Σ. κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την Νέα Εταιρία τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
ελεγκτών. 

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γ.Σ. λόγω µη επίτευξης απαρτίας, δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση αν 
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου 
προβλεπόµενων συνεδριάσεων. 

∆εν υφίστανται όροι σε σχέση µε τις ενέργειες που απαιτούνται για τη µεταβολή των δικαιωµάτων των 
µετόχων, οι οποίοι να είναι αυστηρότεροι απ’ ότι απαιτεί η σχετική ισχύουσα νοµοθεσία.  

∆εν υφίσταται διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή 
των κανονισµών της Εταιρίας, της οποίας η εφαρµογή να δύναται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να 
παρεµποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Νέας Εταιρίας.  

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το καταστατικό της Νέας Εταιρίας, ισχύουν οι διατάξεις του K.N. 
2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά. 
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3.12.18   Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές  

Με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, η Νέα Εταιρία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και την 
προώθηση ξυλείας και βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων ξύλου, συνεχίζοντας την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα των Συγχωνευόµενων Εταιριών.   

Η παγκόσµια οικονοµική κρίση και η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, κατά τη διάρκεια του 2008, 
είχαν ως αποτέλεσµα την πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας και της επιπλοποιίας στην Ελλάδα, 
γεγονός που επηρέασε σηµαντικά και τα αποτελέσµατα των Συγχωνευόµενων Εταιριών. Εποµένως, η 
Συγχώνευση αναµένεται να είναι προς το συµφέρον των µετόχων της Νέας Εταιρίας και να επιφέρει 
θετικά αποτελέσµατα, όπως και να ενισχύσει την παρουσία της στην εγχώρια αγορά.  

Οι πτωτικές τάσεις συνεχίστηκαν και το 2009, µε µεταβολές στις τιµές προµήθειας πρώτων υλών και 
έτοιµων εµπορευµάτων, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τα αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας, στα 
πλαίσια της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης. Παρά το γεγονός ότι στο τελευταίο τρίµηνο του 2009 
εµφανίστηκαν κάποια σηµάδια ανάκαµψης του κλάδου, η ∆ιοίκηση της Νέας Εταιρίας εκτιµά ότι η 
ζήτηση για τα προϊόντα ξυλείας θα παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα τουλάχιστον για το α’ εξάµηνο του 
2010. Η παρούσα Συγχώνευση εντάσσεται στις κινήσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών προκειµένου 
να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες της αγοράς. Οι εκτιµώµενες συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας 
σε συνδυασµό µε τη µείωση των λειτουργικών δαπανών θα έχουν ως αποτέλεσµα την βελτίωση της 
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Νέας Εταιρίας, που θα της επιτρέψει να ενισχύσει το µερίδιο 
αγοράς της στο χώρο της πριστής ξυλείας και των βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων ξύλου. 

Πέραν των ανωτέρω δεν αναµένονται ουσιαστικές εξελίξεις που να γνωρίζει η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, οι 
οποίες να επηρεάσουν σε σηµαντικό βαθµό τη δραστηριότητά της για την τρέχουσα χρήση. 
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3.13   Πληροφορίες για την Απορροφώσα Εταιρία 

3.13.1   Γενικές Πληροφορίες  

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1957 (Φ.Ε.Κ. 140/18.04.1957). Το 1974 
µετονοµάστηκε σε «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή 
Εταιρεία» µε διακριτικό τίτλο «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1716/12.08.1974). 

Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 
αριθµό 13709/06/Β/86/148. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

Η διάρκεια ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της και παρατάθηκε µε την από 15.11.2004 
Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση για επιπλέον πενήντα (50) έτη ήτοι µέχρι το 
18.04.2057 (Φ.Ε.Κ. 325/19.01.2005). 

Η καταστατική έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο ∆ήµο Ελευσίνας, θέση Κοκκινόπυργος - Καλιµπάκι, Τ.Κ. 
192 00, τηλ.: 210 55 65 555. 

Οι µετοχές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ είναι εισηγµένες στο σύνολό τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. από 
το 1975 (ηµ/νία εισαγωγής: 28.08.1975) και διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής 
Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α.  

Ο σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι: 

1. Η εισαγωγή και εµπορία πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασµένης ή µη, δοµικών υλικών, προϊόντων 
ξύλου είτε ηµεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης, η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης 
φύσεως προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασµό είτε για λογαριασµό τρίτων καθώς και η 
εµπορία αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η αγορά και εκµετάλλευση 
πλοίων, η διενέργεια ναυτιλιακών εργασιών, η εκτέλεση τεχνικών και οικοδοµικών έργων. 

2. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανοµής πάσης φύσεως 
προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, µεταφορών, αποθήκευσης, διανοµής αυτών (3 P 
L) και διακίνησης κάθε είδους αντικειµένων και εµπορευµάτων και γενικά η παροχή όλων των 
υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Η αποθήκευση 
όλων των άνω αντικειµένων για λογαριασµό της ιδίας ή για λογαριασµό τρίτων µε αντάλλαγµα σε 
ιδιόκτητους ή µισθωµένους χώρους. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ίδια ή µισθωµένα µέσα µεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά µηχανήµατα 
φορτοεκφόρτωσης των υπό µεταφορά ή αποθήκευση αντικειµένων. 

3. Η δηµιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εµπορεύµατα ή για εµπορεύµατα τρίτων. 

4. Η πραγµατοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για 
λογαριασµό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον 
εκτελωνισµό  εµπορευµάτων. 

5. Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειµένων και εµπορευµάτων τρίτων υπέρ της ιδίας και για 
λογαριασµό τρίτων. 

6. Η δηµιουργία ιδιόκτητων ή µισθωµένων εκθεσιακών χώρων και η πραγµατοποίηση γενικών ή 
ειδικών εκθέσεων εµπορευµάτων και  βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων. 

7. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε Εταιρία, 
όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων. 
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3.13.2   Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
2007-2008 

Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της χρήσης 2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από την 
Τακτική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα Ιωάννα Φλώρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15061) της ελεγκτικής 
εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 26.03.2009.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εταιρίες που ενοποιήθηκαν κατά τις χρήσεις 2007-2008, το 
συνολικό ποσοστό συµµετοχής της Εταιρίας σε αυτές (άµεσο και έµµεσο) καθώς και η µέθοδος 
ενοποίησής τους. 

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα  
Ποσοστό Συµµετοχής 

(άµεσο & έµµεσο)  
Μέθοδος Ενοποίησης   

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.* 

Ελευσίνα 100,00% Ολική Ενοποίηση 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ** 

Πάτρα  34,00% 
Ολική Ενοποίηση για τη χρήση 2007 

Καθαρή Θέση για τη χρήση 2008 

* Η εταιρία µε την επωνυµία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. απορροφήθηκε 100% 
εντός της χρήσης 2008 από τη µητρική εταιρία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

** Η εταιρία µε την επωνυµία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης µέχρι και την 30.09.2008, έχοντας βάσει ιδιωτικού συµφωνητικού το δικαίωµα επηρεασµού των αποφάσεων του 
∆.Σ. της. Από τον Οκτώβριο του 2008 θεωρείται συγγενής εταιρία και ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  

 

3.13.2.1  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων 2007-2008 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για τη χρήση 2008 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα 
µεγέθη της χρήσης 2007, καθώς η συγγενής εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΞΥΛΟΥ (εφεξής «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ»), ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και όχι µε ολική 
ενοποίηση, όπως στη χρήση 2007. 

Λόγω ότι οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αφορούν την Απορροφώσα πριν από την 
παρούσα Συγχώνευση και δεν αντικατοπτρίζουν τη σηµερινή εικόνα του οµίλου της Νέας Εταιρίας , 
παρατίθενται στη συνέχεια πίνακες µε τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χωρίς να γίνεται εκτενής 
ανάλυση των στοιχείων τους. Για την καλύτερη κατανόηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και 
της ανάπτυξης των εργασιών του Οµίλου της Νέας Εταιρίας, έχουν συνταχθεί pro forma 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2007-2008, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα 
3.12.10  «Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Εγγράφου. Οι 
δηµοσιευµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της 
Απορροφώσας για τις χρήσεις 2007 - 2008, βάσει των ∆.Π.Χ.Α., παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως Οµίλου 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008
Κύκλος Εργασιών  31.673,62 23.915,61 
Κόστος Πωληθέντων  (26.155,51) (19.681,67) 
Μικτό Κέρδος  5.518,10 4.233,94
% επί του κύκλου εργασιών 17,4% 17,7% 
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 1.173,24 1.041,94 
Έξοδα ∆ιοίκησης (1.725,00) (2.160,57) 
Έξοδα ∆ιάθεσης (2.556,62) (3.129,51) 
Λοιπά Έξοδα (231,17) (40,06) 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων (EBIT) 

2.178,56 (54,26)

% επί του κύκλου εργασιών 6,9% Μ/Υ 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

2.834,14 558,69

% επί του κύκλου εργασιών 8,9% 2,3% 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.507,23) (1.719,62) 
Αποτελέσµατα από Συγγενείς Επιχειρήσεις 0,00 (52,68) 
Κέρδη/ (Ζηµίες) προ Φόρων 671,33 (1.826,56)
Φόρος Εισοδήµατος (61,71) 783,00 
Κέρδη/ (Ζηµίες) µετά από Φόρους 609,63 (1.043,56)
   

Κατανεµηµένα σε:    
Μετόχους Εταιρίας 677,97 (864,27) 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (68,34) (179,29) 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι 
οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

Κύκλος Εργασιών  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά 
δραστηριότητα, για την υπό εξέταση περίοδο 2007-2008:   

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 
Πωλήσεις Εµπορευµάτων  23.298,14 17.250,86 
Πωλήσεις Προϊόντων 8.234,47 6.406,14 
Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 48,36 
Πωλήσεις Υπηρεσιών 141,01 210,25 
Σύνολο 31.673,62 23.915,61 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 

Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 παρουσίασαν σηµαντική µείωση, γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στην πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και 
σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην πτώση των τιµών των εµπορευµάτων, ύψους 20%-25% περίπου.   



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  78 

Κόστος Πωλήσεων – Μικτό Κέρδος 

Το κόστος πωλήσεων του Οµίλου ακολούθησε την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών. Η ανάλυση του 
κόστους πωλήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 
Κόστος Πωλήσεων 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 
Εµπορεύµατα 20.895,72 14.563,74 
Προϊόντα 5.259,80 5.117,93 
Σύνολο 26.155,51 19.681,67 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.». 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 

Τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους, τα ενοίκια από την εκµίσθωση των µη λειτουργικών ακινήτων της 
Εταιρίας στην Ελευσίνα και στο 4ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας  και τα εισπραχθέντα έξοδα, τα 
οποία αφορούν µεταφορικά έξοδα πελατών αποτελούν τις κυριότερες πηγές των λοιπών εσόδων 
εκµετάλλευσης.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης για την υπό 
εξέταση περίοδο: 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008
Προµήθειες  0,00 29,31 
Ενοίκια 300,92 325,21 
Εισπραχθέντα Έξοδα 404,64 332,31 
Μερίσµατα Συµµετοχών 39,11 0,00 
Πιστωτικοί Τόκοι 313,22 355,11 
Ανόργανα Έσοδα 8,07 0,00 
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 107,28 0,00 
Σύνολο 1.173,24 1.041,94

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε. ». 

Λειτουργικά Έξοδα  

Τα έξοδα διοίκησης & διάθεσης του Οµίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:    

 Έξοδα ∆ιοίκησης  Έξοδα ∆ιάθεσης  

(ποσά σε € '000) 
01.01.-

31.12.2007
01.01.-

31.12.2008
01.01.-

31.12.2007 
01.01.-

31.12.2008
Αµοιβές Προσωπικού 854,84 1.127,99 1.457,76 1.692,60 
Αµοιβές Τρίτων 268,36 231,84 20,08 63,63 
Παροχές Τρίτων 150,87 230,62 340,71 521,95 
Φόροι - Τέλη 57,88 94,75 81,73 82,05 
∆ιάφορα Έξοδα 175,35 163,63 599,04 711,84 
Αποσβέσεις Παγίων 217,70 311,74 45,09 54,18 
Αναλώσιµα - - 12,22 3,24 
Σύνολο 1.725,00 2.160,57 2.556,62 3.129,51

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι 
οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε. ». 



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  79 

Τα παραπάνω έξοδα παρουσίασαν αύξηση ύψους 25,3% περίπου, η οποία οφείλεται στις αυξηµένες 
αποζηµιώσεις λόγω της µείωσης προσωπικού και σε αυξηµένες αµοιβές τρίτων που οφείλονται κυρίως 
στην απορρόφηση της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε». 

  Λοιπά Έξοδα 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 60,00 92,19 
Λοιπά Έκτακτα Έξοδα 152,47 28,77 
Έσοδα επιχ. Παγίων 0,00 (111,29) 
Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας 18,69 30,39 
Σύνολο 231,17 40,06 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει 
των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε. ».  

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 
(EBITDA) 

Ως αποτέλεσµα της ύφεσης της οικοδοµικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την πτώση των τιµών 
των εισαγόµενων εµπορευµάτων και το αυξηµένο κόστος της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας, τα κέρδη προ 
φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων παρουσίασαν σηµαντική µείωση.  

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα το 2008 αυξήθηκαν λόγω των χρεωστικών τόκων στη χρήση 2008, αλλά 
και της καταβολής τόκου αντί µερίσµατος των προνοµιούχων µετοχών λόγω ανυπαρξίας κερδών.    

Φόρος Εισοδήµατος  

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται για τις χρήσεις 2007-2008, αναλύεται 
στον ακόλουθο πίνακα:  

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 
Φόρος Εισοδήµατος επί Λογιστικών Κερδών  146,68 0,00 
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 58,68 200,00 
Αναβαλλόµενος Φόρος Περιόδου (143,66) (983,00) 
Σύνολο 61,71 (783,00) 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.».  

Στη χρήση 2008, η Απορροφώσα σχηµάτισε πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ύψους       
€ 200 χιλ. εν όψει του φορολογικού ελέγχου της απορροφηθείσας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Ο αναβαλλόµενος φόρος ύψους € 983 χιλ. 
αφορά στην αποτίµηση των ακινήτων της ανωτέρω απορροφηθείσας.  

Κέρδη/ (Ζηµίες) µετά από Φόρους  

Κατά τα ανωτέρω, ο Όµιλος παρουσίασε ζηµίες ύψους € 1.043,56 χιλ. τη χρήση 2008 από κέρδη της 
τάξης των € 609,63 χιλ. το 2007.   
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3.13.2.2  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών 2007-2008 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για τη χρήση 2008 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα 
µεγέθη της χρήσης 2007, καθώς ο ισολογισµός του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της 31.12.2008 δεν 
περιλαµβάνει τα µεγέθη της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ. Πιο συγκεκριµένα, η συγγενής εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, 
ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης από τον Οκτώβριο του 2008, ενώ στη χρήση 2007 µε τη 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία των ισολογισµών για τις χρήσεις 2007 --
2008: 
 

Στοιχεία Ισολογισµού Οµίλου 
(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008
Ενεργητικό   
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού   
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 16.015,26 11.975,92 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 27,73 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς Επιχειρήσεις  0,00 947,39 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 482,63 576,13 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 45,47 37,70 
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 16.543,36 13.564,87
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   
Αποθέµατα 10.632,57 6.865,17 
Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 17.560,59 12.355,79 
Λοιπές Απαιτήσεις 1.136,47 817,23 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 487,60 247,72 
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 29.817,22 20.285,91
Σύνολο Ενεργητικού 46.360,58 33.850,78
Παθητικό   
Ίδια Κεφάλαια   
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.131,80 5.131,80 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες Μετοχές 6.280,30 6.280,30 
Αποθεµατικά 1.911,65 1.964,31 
Κέρδη/(Ζηµίες) εις Νέον 766,07 (357,45) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόµενα στους Μετόχους της Μητρικής 14.089,82 13.018,95
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 2.029,45 0,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 16.119,28 13.018,95
Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 2.680,60 1.409,19 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 2.361,93 1.217,91 
Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 571,21 380,46 
Λοιπές Προβλέψεις 0,00 200,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 627,58 0,00 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 6.241,32 3.207,55
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Προµηθευτές & Συναφείς Υποχρεώσεις 1.757,26 750,35 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 20.725,73 16.283,06 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 302,91 131,92 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.214,09 458,93 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 23.999,99 17.624,27
Σύνολο Υποχρεώσεων 30.241,31 20.831,82
Σύνολο Παθητικού 46.360,58 33.850,78

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώµατα πάγια αναπόσβεστης αξίας την 31.12.2008 ύψους € 11.975,92 χιλ. αφορούν κυρίως σε 
γήπεδα & οικόπεδα, κτίρια & εγκαταστάσεις και µηχανολογικό εξοπλισµό. Ο Όµιλος κατά την εν λόγω 
περίοδο δεν έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η µείωση που 
παρουσιάζεται στη χρήση 2008 οφείλεται στην αλλαγή της µεθόδου ενοποίησης της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ. 

Συγκεκριµένα, οι µεταβολές του εν λόγω λογαριασµού παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο 
πίνακα: 

Ενσώµατα Πάγια                                    
(ποσά σε € '000)

Γήπεδα - 
Οικόπεδα

Κτίρια - 
Κτιριακές 
Εγκ/σεις

Μηχανήµατα -
Τεχν. 

Εγκ/σεις

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός
Μεταφορικά 

Μέσα Σύνολο

Αξίες κτήσεως 01.01.2008 9.087,12 4.720,46 4.010,63 281,97 539,31 18.639,51

Προσθήκες Περιόδου 01.01.-31.12.2008 0 316,03 51,5 49,39 51,93 468,84

Πωλήσεις Περιόδου 01.01.-31.12.2008 0 -82 -0,5 0 -49,74 -132,24

Μετατροπή Θυγατρικής σε Συγγενή -356 -1.638,98 -3.762,94 -122,61 -167,78 -6.048,32

Αξίες κτήσεως την 31.12.2008 8.731,12 3.315,51 298,7 208,74 373,71 12.927,79

Αποσβεθέντα έως 31.12.2007 0 -751,77 -1.520,63 -170,42 -181,42 -2.624,24

Αποσβέσεις 01.01.-31.12.2008 0 -170,03 -42,67 -36,65 -52,55 -301,89

Αποσβέσεις Πωληθέντων 2008 0 0 0,01 0 41,33 41,34

Μετατροπή Θυγατρικής σε Συγγενή 0 342,21 1.446,56 99,84 44,32 1.932,92

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2008 8.731,12 2.735,93 181,97 101,52 225,39 119.756,92
Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2007 9.087,12 3.968,69 2.490,00 111,56 357,88 16.015,26  

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις  

Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε συγγενείς επιχειρήσεις αφορούν τη συµµετοχή της κατά 34% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ύψους € 1.040,92 χιλ. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται 
ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού για την 31.12.2008:  

 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.».  

 

Αποθέµατα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού κατά την 
31.12.2007 και 31.12.2008: 

 

 

 

(ποσά σε € '000) 31.12.2008
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 1.040,92 
Μείον:  
Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών  (40,85) 
Ζηµία 01.10.2008-31.12.2008 (52,68) 
Σύνολο 947,39
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Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

Τα αποθέµατα του Οµίλου την 31.12.2008 σε έτοιµα προϊόντα και α’ βοηθητικές ύλες εµφανίζουν 
σηµαντική µείωση, λόγω της µειωµένης ζήτησης και του διαφορετικού τρόπου προγραµµατισµού των 
αγορών. Σηµειώνεται ότι ένα µέρος της µείωσης οφείλεται στην αλλαγή της µεθόδου ενοποίησης της 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ.  

 

Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού κατά την 
31.12.2007 και 31.12.2008: 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Πελάτες 7.323,42 5.405,33 
Προκαταβολές πελατών  0,00 (289,44) 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 377,73 267,97 
Επιταγές Εισπρακτέες 9.859,44 6.597,86 
Επιταγές σε Καθυστέρηση 0,00 486,08 
Γραµµάτια σε Καθυστέρηση 0,00 196,96 
Επισφαλείς Πελάτες 0,00 204,96 
Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες 0,00 (513,92) 
Σύνολο 17.560,59 12.355,79 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από 
την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ 
Α.Ε Ο.Ε.». 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου την 31.12.2008 εµφανίζουν µείωση, η οποία αποδίδεται στη 
µείωση των απαιτήσεων από πελάτες καθώς και της είσπραξης επιταγών, ως αποτέλεσµα της 
γενικότερης πτώσης της οικοδοµικής δραστηριότητας. Σηµειώνεται ότι ένα µέρος της µείωσης 
οφείλεται στην από-ενοποίηση της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ (βλέπε ενότητα 3.12.10  «Άτυπες Pro Forma 
Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Εγγράφου).   

 

Λοιπές Απαιτήσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού κατά την 31.12.2007 
και 31.12.2008: 

 

 

 (ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Εµπορεύµατα 5.988,86 5.063,95 
Έτοιµα Προϊόντα 3.175,94 1.402,91 
Α' & Β' Βοηθητικές Ύλες 1.542,55 473,10 
 10.707,35 6.939,96 
Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων (74,79) (74,79) 
Σύνολο 10.632,56 6.865,17 
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(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Προκαταβολές για αγορές Αποθεµάτων 372,63 27,15 
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος 95,34 96,93 
Λοιποί Χρεώστες 0,00 588,88 
Λογαριασµοί ∆ιαχ/σεως, Προκ/λων & πιστώσεων 0,00 97,42 
Έξοδα Επόµενων Χρήσεων 13,59 6,86 
Λοιπές Απαιτήσεις 654,90 0,00 
Σύνολο 1.136,46 817,23 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.».  
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού των λοιπών απαιτήσεων την 31.12.2008 µειώθηκε, ως αποτέλεσµα της 
σηµαντικής µείωσης των προκαταβολών για αγορές αποθεµάτων.    

 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα υπόλοιπα των διαθεσίµων την 31.12.2007 και 31.12.2008. Τα 
διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο του Οµίλου, καθώς και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση.  

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Ταµείο 73,00 125,74 
Καταθέσεις Όψεως 413,46 120,86 
Βραχυπρόθεσµες Επενδύσεις 1,13 1,13 
Σύνολο 487,59 247,72 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από 
την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία 
«ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.».  

Σηµειώνεται ότι την 31.12.2007 εµφανίζονται στο υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού και τα υπόλοιπα 
της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ενότητα 3.12.10  «Άτυπες Pro Forma 
Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Εγγράφου. 

Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31.12.2008 ανέρχεται σε € 5.131.803,60 και διαιρείται σε 
11.663.190 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστης, εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές 
ονοµαστικές µετοχές και 2.566.836 είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες 
σε κοινές µετοχές. Το υπέρ το άρτιο την 31.12.2008 ανέρχεται σε € 6.280.297,42. 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας ύψους € 2.029,45 χιλ. την 31.12.2007 αφορούν στη ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, λόγω 
της ολικής ενοποίησης στον ισολογισµό της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. Σηµειώνεται ότι στη χρήση 2008 δεν 
εµφανίζονται δικαιώµατα µειοψηφίας, καθώς η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. 

Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 

Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αναλύονται στον 
ακόλουθο πίνακα:  
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(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 

Οµολογιακά ∆άνεια  2.228,05 1.000,00 
Υποχρεώσεις από Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  452,55 394,67 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   0,00 14,53 
Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός 2.680,60 1.409,19 
Βραχυπρόθεσµός Τραπεζικός ∆ανεισµός  20.725,73 16.283,06 
Σύνολο 23.406,33 17.283,06 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Η Εταιρία εξέδωσε τον Απρίλιο του 2008 ένα οµολογιακό δάνειο κυµαινόµενου επιτοκίου, ύψους € 
1.000 χιλ.,  χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις και πενταετούς διάρκειας. Σηµειώνεται ότι ένα µέρος της 
µείωσης των συνολικών τραπεζικών υποχρεώσεων οφείλεται στην ενοποίηση της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις 31.12.2008. 

 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις & Απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Οµίλου για την 31.12.2007 και 
31.12.2008 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:  

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (2.361,93) (1.217,91) 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  482,63 576,13 
 (1.879,29) (641,78) 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.».  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις παρουσίασαν σηµαντική µείωση ύψους 48,4% περίπου 
την 31.12.2008 σε σχέση µε την 31.12.2007, η οποία οφείλεται κυρίως στη φορολογική 
αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας το 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
2065/1992, από την οποία προέκυψε µείωση της φορολογικής υποχρέωσης.   

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις την 31.12.2008 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:  

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17,19 
Υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζοµένους 60,53 
Υποχρεώσεις από χρηµ. µισθώσεις 78,93 
Υποτίµηση συµµετοχών 72,29 
Αποµείωση αποθεµάτων 14,96 
Αποµείωση απαιτήσεων 100,23 
Ανάκτηση φορολογικών ζηµιών  232,00 
Σύνολο 576,13 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί 
από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.».  

 

Προµηθευτές & Συναφείς Υποχρεώσεις  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού προµηθευτές και 
συναφείς υποχρεώσεις την 31.12.2007 και 31.12.2008:  
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(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 1.441,36 750,35 
Επιταγές πληρωτέες 315,90 0,00 
Σύνολο 1.757,26 750,35 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν 
από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική 
εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Ο λογαριασµός προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις παρουσίασε σηµαντική µείωση κατά 47,9% 
περίπου, η οποία οφείλεται κυρίως στην ενοποίηση της «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης, αλλά και την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31.12.2007 και 31.12.2008 
αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:  

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 153,68 112,27 
Πιστωτές διάφοροι 641,80 275,01 
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 49,53 71,65 
Τράπεζες βραχυπρόθεσµο τµήµα 369,08 0,00 
Σύνολο 1.214,09 458,93 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν 
από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική 
εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου την 31.12.2008 διαµορφώθηκαν σε € 458,93 χιλ. 
παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση από την 31.12.2007 που είχαν διαµορφωθεί σε € 1.214,09 χιλ. η εν 
λόγω µείωση οφείλεται στη µείωση των διάφορων πιστωτών, καθώς και στη µείωση του 
βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού.  
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3.13.2.3  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών 2007-2008 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία των ενοποιηµένων ταµειακών ροών για τις χρήσεις 
2007-2008:  

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   

Κέρδη προ Φόρων  671,33 (1.826,56) 
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 634,50 612,95 
Προβλέψεις (3,76) (170,29) 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας (240,89) 0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.420,91 1.719,62 

Πλέον/Μείον προσαρµογές για τις µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:  0,00 
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων (1.953,64) 1.236,98 
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 278,65 2.805,14 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 582,86 (567,99) 
Μείον:   0,00 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (καταβεβληµένα) (1.430,91) (1.719,62) 
Καταβεβληµένοι φόροι (1.017,44) (156,09) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές 
∆ραστηριότητες (α) (1.058,40) 1.934,13
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων (543,42) 0,00 

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (517,72) (501,34) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 1,87 94,15 
Τόκοι εισπραχθέντες 292,60 0,00 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 81,64 0,00 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές 
∆ραστηριότητες (β) (685,03) (407,19)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 4.078,83 1.000,00 
Εξοφλήσεις δανείων (1.891,27) (2.422,28) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεωλύσια) (63,05) (50,14) 
Μερίσµατα πληρωθέντα (334,97) (294,41) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Χρηµατοδοτικές 
∆ραστηριότητες (γ) 1.789,54 (1.766,82)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 46,11 (239,88)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  441,48 487,60 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  487,60 247,72

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3.13.2.4  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών της Καθαρής Θέσης 2007-2008 

Οι µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για τις χρήσεις 2007-2008 παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα:   

(ποσά σε € '000) Μετoχικό  
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Ίδιες 
Μετοχές

∆ιαφορές 
Αναπ/γης 

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτ/τα 
εις νέον 

Σύνολο 
∆ικ/τα 

µειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ

Υπόλοιπο 01.01.2007 4.828,34 4.786,86 (65,09) 1.623,41 445,25 504,89 12.123,65 4.503,24 16.626,89

Αποτελέσµατα Περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,97 677,97 (68,34) 609,63

Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (416,79) (416,79) 0,00 (416,79)

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 326,04 1.535,96 0,00 0,00 (114,42) 0,00 1.747,58 0,00 1.747,58

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (22,57) (42,52) 65,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρό Εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην Καθαρή Θέση:

Α. Αγορά επιπλέον ποσοστού θυγατρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 (42,59) 0,00 (42,6) (2.289,26) (2.331,85)

Β. Πώληση ποσοστού θυγατρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (116,18) (116,18)

Υπόλοιπο 31.12.2007 5.131,80 6.280,30 0,00 1.623,41 288,24 766,07 14.089,82 2.029,45 16.119,28

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 01.01.-31.12.2007

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

(ποσά σε € '000) Μετoχικό  
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Ίδιες 
Μετοχές

∆ιαφορές 
Αναπ/γης 

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτ/τα 
εις νέον 

Σύνολο 
∆ικ/τα 

µειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ

Υπόλοιπο 01.01.2007 5.131,80 6.280,30 0,00 1.623,41 288,24 766,07 14.089,82 2.029,45 16.119,28

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (294,41) (294,41) 0,00 (294,41)

Προσαρµογές από µετατροπή θυγατρικής σε 0,00 0,00 0,00 (315,38) 368,03 35,15 87,81 (1.850,16) (1.762,35)

Αποτελέσµατα (Ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (864,27) (864,27) (179,29) (1.043,56)

Υπόλοιπο 31.12.2008 5.131,80 6.280,30 0,00 1.623,41 288,24 766,07 13.018,95 2.029,45 13.018,96

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 01.01.-31.12.2008

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

3.13.3   Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Περιόδου 01.01.-30.09.2009 

Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για την περίοδο 01.01.-30.09.2009, οι οποίες συντάχθηκαν 
από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και έχουν 
εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 20.11.2009. 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εταιρία που ενοποιήθηκε κατά την περίοδο 01.01.-30.09.2009, 
το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της Εταιρίας σε αυτή (άµεσο και έµµεσο) καθώς και η µέθοδος 
ενοποίησής της. 

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα  
Ποσοστό Συµµετοχής 

(άµεσο & έµµεσο)  
Μέθοδος Ενοποίησης  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ*    

Πάτρα  34,00% Καθαρή Θέση  

  
Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α. 
 

* Σηµειώνεται ότι στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2008, η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ 
ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.   
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3.13.3.1  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Περιόδου 01.01.-30.09.2009 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 δεν είναι 
συγκρίσιµα µε τα µεγέθη της περιόδου 01.01.-30.09.2008, καθώς η συγγενής εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ 
Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ (εφεξής «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ») ενοποιείται µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης και όχι µε ολική ενοποίηση, όπως στην περίοδο 01.01.-30.09.2008. 

Λόγω ότι οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αφορούν την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ πριν από τη 
Συγχώνευση και δεν αντικατοπτρίζουν την σηµερινή εικόνα του Οµίλου της Νέας Εταιρίας, 
παρατίθενται στη συνέχεια πίνακες µε τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χωρίς να γίνεται εκτενής 
ανάλυση των στοιχείων τους. Για την καλύτερη κατανόηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και 
της ανάπτυξης των εργασιών του Οµίλου της Νέας Εταιρίας, έχουν συνταχθεί pro forma 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01.-30.09.2009, οι οποίες παρατίθενται στην 
ενότητα 3.12.10  «Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Εγγράφου.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις 
περιόδους που έληξαν στις 30.09.2008 και στις 30.09.2009.  

 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Οµίλου 

(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009
Κύκλος Εργασιών  19.921,91 11.297,25 
Κόστος Πωληθέντων  (16.629,16) (8.969,33) 
Μικτό Κέρδος  3.292,75 2.327,92
% επί του κύκλου εργασιών 16,5% 20,6% 
Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 758,55 432,19 
Έξοδα ∆ιοίκησης (1.410,25) (771,78) 
Έξοδα ∆ιάθεσης (2.048,53) (1.905,70) 
Λοιπά Έξοδα (74,02) (62,15) 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων 518,50 20,48

% επί του κύκλου εργασιών 2,6% 0,2% 

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 969,94 301,88

% επί του κύκλου εργασιών 4,9% 2,7% 
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 7,55 210,54 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.193,01) (595,98) 
Αποτελέσµατα από Συγγενείς Επιχειρήσεις 0,00 (113,96) 
Ζηµίες προ Φόρων (666,96) (478,92)
Φόρος Εισοδήµατος 110,92 (6,00) 
Ζηµίες µετά από Φόρους (556,04) (484,92)
Κατανεµηµένα σε:    
Μετόχους Εταιρίας (376,75) (484,92) 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (179,29) 0,00 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 

Κύκλος Εργασιών  
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της Εταιρίας ανά 
δραστηριότητα, για τις περιόδους που έληξαν την 30.09.2008 και την 30.09.2009: 
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Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 

(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009 
Πωλήσεις Εµπορευµάτων  14.166,50 8.739,77 
Πωλήσεις Προϊόντων 5.682,70 2.252,07 

Πωλήσεις Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 219,59 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 72,71 85,83 
Σύνολο 19.921,91 11.297,25 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την 
Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Οι πωλήσεις του Οµίλου κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.-30.09.2009 παρουσίασαν σηµαντική 
µείωση ύψους 43,3%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πτώση της οικοδοµικής δραστηριότητας τόσο 
στην εγχώρια αγορά όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στην πτώση των τιµών των εµπορευµάτων, 
ύψους 20%-25% περίπου.   

Κόστος Πωλήσεων – Μικτό Κέρδος    

Το κόστος πωλήσεων του Οµίλου ακολούθησε την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών. Η ανάλυση 
του κόστους πωλήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

Κόστος Πωλήσεων 

(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009 
Εµπορεύµατα 13.140,66 7.142,69 
Προϊόντα 3.437,60 1.592,69 
Λοιπά αποθέµατα 0,00 166,71 
Υπηρεσιών 50,90 67,24 
Σύνολο 16.629,16 8.969,33 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την 
Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 

Τα εισπραχθέντα έξοδα, τα οποία αφορούν µεταφορικά έξοδα πελατών, αποτελούν µία από τις 
κυριότερες κατηγορίες των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης. Τα έσοδα από ενοίκια αφορούν έσοδα από 
την εκµίσθωση των µη λειτουργικών ακινήτων της Εταιρίας στην Ελευσίνα και στο 4ο χλµ. Εθνικής 
Οδού Αθηνών – Λαµίας. 
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης για την υπό 
εξέταση περίοδο: 
 

Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 
(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009 
Προµήθειες  25,19 14,11 
Ενοίκια 220,94 249,72 
Εισπραχθέντα Έξοδα 234,80 154,00 
Έσοδα αποθήκευσης 0,00 12,36 
Πιστωτικοί Τόκοι 249,74 0,00 
Ανόργανα Έσοδα 27,88 0,00 
Επιδοτήσεις 0,00 2,00 
Σύνολο 758,55 432,19 
 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την 
Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
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Λειτουργικά Έξοδα  

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης του Οµίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:    

 Έξοδα ∆ιοίκησης  Έξοδα ∆ιάθεσης  

(ποσά σε € '000) 
01.01.-

30.09.2008
01.01.-

30.09.2009
01.01.-

30.09.2008
01.01.-

30.09.2009
Αµοιβές Προσωπικού 647,11 389,11 1.122,08 1.069,47 
Αµοιβές Τρίτων 183,30 102,54 57,85 5,47 
Παροχές Τρίτων 180,51 109,86 376,60 279,64 
Φόροι - Τέλη 63,33 46,59 51,27 110,86 
∆ιάφορα Έξοδα 185,82 103,99 419,26 220,43 
Αποσβέσεις Παγίων 150,18 19,68 21,47 219,83 
Σύνολο 1.410,25 771,78 2.048,53 1.905,70

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

Τα ανωτέρω έξοδα διαµορφωθήκαν σε € 2.677,48 παρουσιάζοντας µείωση ύψους 22,6% περίπου σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  

  Λοιπά Έξοδα 

(ποσά σε € '000) 01.01.-30.09.2008 01.01.-30.09.2009 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 51,35 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 42,56 0,00 
Λοιπά Έκτακτα Έξοδα 0,00 34,91 
Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 0,00 (3,19) 
Έκτακτες ζηµίες 0,00 6,37 
Έκτακτα κέρδη  0,00 (23,00) 
Έξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 1,62 
Έσοδα προηγ. χρήσεων 0,00 (5,90) 
Φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας 31,46 0,00 
Σύνολο 74,02 62,15 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2007-2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  

Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 
(EBITDA) 

Ως αποτέλεσµα της ύφεσης της οικοδοµικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την πτώση των τιµών 
των εισαγόµενων εµπορευµάτων και το αυξηµένο κόστος της αναδιάρθρωσης της Εταιρίας, τα κέρδη 
προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων παρουσίασαν σηµαντική 
µείωση και διαµορφώθηκαν σε € 301,88 χιλ. την περίοδο 01.01.-30.09.2009 από € 969,94 χιλ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2008.   

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα την περίοδο 01.01.-30.09.2009 µειώθηκαν σηµαντικά κυρίως λόγω των 
χρεωστικών τόκων στην εν λόγω περίοδο. Η ζηµία από συγγενείς επιχειρήσεις ύψους € 113,96 χιλ. 
αφορά στην εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ.  

Ζηµίες µετά από Φόρους  

Κατά τα ανωτέρω, ο Όµιλος παρουσίασε ζηµίες ύψους € 484,92 χιλ. την περίοδο 01.01.-30.09.2009 
από ζηµίες της τάξης των € 556,04 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008. 
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3.13.3.2  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Περιόδου 01.01.-30.09.2009 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 δεν είναι 
συγκρίσιµα µε τα µεγέθη της περιόδου 01.01.-30.09.2008, καθώς ο ισολογισµός του οµίλου 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της 30.09.2009 δεν περιλαµβάνει τα µεγέθη της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ. Πιο συγκεκριµένα, η 
συγγενής εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης το εννεάµηνο του 
2009, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2008 ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Στον 
πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµού της Εταιρίας της 30.09.2009.  
 

Στοιχεία Ισολογισµού 
(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009
Ενεργητικό   

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού   

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 11.975,92 12.041,02 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 27,73 26,64 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς Επιχειρήσεις  947,39 833,44 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 576,13 576,22 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 37,70 45,86 
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 13.564,87 13.523,18
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία   
Αποθέµατα 6.865,17 5.057,70 
Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 12.355,79 11.758,53 
Λοιπές Απαιτήσεις 817,23 816,68 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 247,72 148,69 
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 20.285,91 17.781,60
Σύνολο Ενεργητικού 33.850,78 31.304,78
Παθητικό   
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.131,80 5.131,80 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες Μετοχές 6.280,30 6.280,30 
Αποθεµατικά 1.964,31 1.964,31 
Κέρδη/ (Ζηµίες) εις Νέον (357,45) (842,37) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόµενα στους Μετόχους της 
Μητρικής 13.018,95 12.534,04
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.018,95 12.534,04
Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 1.409,19 2.108,33 
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1.217,91 1.224,00 
Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 380,46 317,62 
Λοιπές Προβλέψεις 200,00 151,64 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 3.207,55 3.801,58
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Προµηθευτές & Συναφείς Υποχρεώσεις 750,35 735,78 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 16.283,06 13.584,54 
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 131,92 230,27 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 458,93 418,58 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 17.624,27 14.969,17
Σύνολο Υποχρεώσεων 20.831,82 18.770,75
Σύνολο Παθητικού 33.850,78 31.304,78

  

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει 
των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  
Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώµατα πάγια αναπόσβεστης αξίας την 30.09.2009 ύψους € 12.041,02 χιλ. αφορούν κυρίως σε 
γήπεδα & οικόπεδα και κτίρια & εγκαταστάσεις. Ο Όµιλος κατά την εν λόγω περίοδο δεν έχει 
πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις σε ασώµατες ακινητοποιήσεις.  

Συγκεκριµένα, οι µεταβολές του εν λόγω λογαριασµού παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο 
πίνακα:    

Ενσώµατα Πάγια              
(ποσά σε € '000) 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις

Μηχανήµ.- 
Τεχν.  
Εγκατ. 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός

Μεταφ. 
Μέσα 

Ακινητ. 
υπό  

εκτέλεση
Σύνολο 

Αξία κτήσεως        
Αξία κατά την 
31.12.2008 8.731,12 3.315,51 298,70 208,74 373,71 0,00 12.927,78
Προσθήκες Περιόδου 
01.01.-30.09.2009 0,00 116,88 33,37 22,81 18,91 156,98 348,95 
Εκποιήσεις Περιόδου 
01.01.-30.09.2009 0,00 (17,50) 0,00 0,00 (69,66) 0,00 (87,16) 
Αξία κατά την 
30.09.2009 8.731,12 3.414,89 332,06 231,55 322,97 156,98 13.189,58
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις        
Αξία κατά την 
31.12.2008 0,00 579,59 116,73 107,23 148,32 0,00 951,86 
Αποσβέσεις 01.01.-
30.09.2009 0,00 148,42 45,20 35,04 44,15 0,00 272,81 
Αποσβέσεις  
Πωληθέντων 2009 0,00 (6,46) 0,00 0,00 (69,66) 0,00 (76,12) 
Αξία κατά την 
30.09.2009 0,00 721,55 161,93 142,26 122,82 0,00 1.148,56
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 30.09.2009 8.731,12 2.693,34 170,14 89,29 200,15 156,98 12.041,02
Κατά την 31.12.2008 8.731,12 2.735,93 181,97 101,52 225,39 0,00 11.975,92

 
Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή     
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις  

Οι επενδύσεις της Εταιρίας σε συγγενείς επιχειρήσεις αφορούν τη συµµετοχή της κατά 34% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ύψους € 1.040,92 χιλ. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται 
ανάλυση του εν λόγω λογαριασµού για την 31.12.2008:  

 

 

 
 
 
 
 
 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 
που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν 
ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή     

 

 

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 1.040,92 
Μείον:  
Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών  (40,85) 
Ζηµία 01.10.-31.12.2008 (52,68) 
Ζηµία 01.01.-30.09.2009 (113,96) 
Σύνολο 833,44 
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Αποθέµατα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού κατά την 
30.09.2009: 

 

 

 

 

 
 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή     

Τα αποθέµατα του Οµίλου την 30.09.2009 σε εµπορεύµατα εµφανίζουν µείωση, λόγω της µειωµένης 
ζήτησης και του διαφορετικού τρόπου προγραµµατισµού των αγορών. Σηµειώνεται ότι ένα µέρος της 
µείωσης οφείλεται στην αλλαγή της µεθόδου ενοποίησης της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ.  

Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού κατά την 
30.09.2009: 

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009 
Πελάτες 5.405,33 7.055,35 
Προκαταβολές πελατών  (289,44) (200,90) 
Γραµµάτια Εισπρακτέα 267,97 276,98 
Επιταγές Εισπρακτέες 6.597,86 4.336,65 
Επιταγές σε Καθυστέρηση 486,08 451,99 
Γραµµάτια σε Καθυστέρηση 196,96 198,77 
Επισφαλείς Πελάτες 204,96 204,96 
Προβλέψεις για επισφαλείς Πελάτες (513,92) (565,27) 
Σύνολο 12.355,79 11.758,53 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή     

 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες του Οµίλου την 30.09.2009 διαµορφώθηκαν σε € 11.758,53 χιλ., οποία 
αποδίδεται στη µείωση της είσπραξης επιταγών, ως αποτέλεσµα της γενικότερης πτώσης της 
οικοδοµικής δραστηριότητας.  

 

Λοιπές Απαιτήσεις 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού κατά την 30.09.2009: 

 

 

 

 

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009 
Εµπορεύµατα 5.063,95 3.367,02 
Έτοιµα Προϊόντα 1.402,91 1.354,70 
Α' & Β' Βοηθητικές Ύλες 473,10 410,78 
 6.939,96 5.132,49 
Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση 
αποθεµάτων (74,79) (74,79) 
Σύνολο 6.865,17 5.057,70 
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Λοιπές Απαιτήσεις 

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009 
Προκαταβολές για αγορές Αποθεµάτων 27,15 50,46 
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος 96,93 85,68 
Λοιποί Χρεώστες 588,88 479,92 
Λογαριασµοί ∆ιαχ/σεως, Προκ/λων & πιστώσεων 97,42 145,31 
Έσοδα εισπρακτέα 0,00 8,71 
Έξοδα Επόµενων Χρήσεων 6,86 46,60 
Σύνολο 817,23 816,68 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν 
από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις. 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα υπόλοιπα των διαθεσίµων την 30.09.2009. Τα διαθέσιµα 
αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο του Οµίλου και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη 
ζήτηση.  

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009 
Ταµείο 125,74 16,35 
Καταθέσεις Όψεως 120,86 132,35 
Βραχυπρόθεσµες Επενδύσεις 1,13 0,00 
Σύνολο 247,72 148,69 

 

 Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή 

Σηµειώνεται ότι την 31.12.2008 εµφανίζονται στο υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασµού και τα υπόλοιπα 
της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, η οποία ενοποιήθηκε µέχρι και την 30.09.2008 µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ενότητα 3.12.10  «Άτυπες Pro Forma 
Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Εγγράφου.  

 

Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 30.09.2009 ανέρχεται σε €5.131.803,60 και διαιρείται σε 
11.663.190 µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,44 εκάστης, εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές 
ονοµαστικές µετοχές και 2.566.836 είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες 
σε κοινές µετοχές. Το υπέρ το άρτιο την 30.09.2009 ανέρχεται σε €6.280.297,42. 

Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 

Οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου αναλύονται στον 
ακόλουθο πίνακα:  

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009 

Οµολογιακά ∆άνεια  1.000,00 1.750,00 
Υποχρεώσεις από Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης  394,67 341,80 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   14,53 16,53 
Μακροπρόθεσµος Τραπεζικός ∆ανεισµός 1.409,19 2..108,33 
Βραχυπρόθεσµός Τραπεζικός ∆ανεισµός  16.283,06 13.584,54 
Σύνολο 17.283,06 15.334,54 
  

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
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Η Εταιρία εξέδωσε τον Απρίλιο του 2008 ένα οµολογιακό δάνειο κυµαινόµενου επιτοκίου, ύψους          
€ 1.000 χιλ. Το δάνειο είναι χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις και πενταετούς διάρκειας.  

Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων δανείων του Οµίλου και της Εταιρίας είναι χωρίς εµπράγµατες 
εξασφαλίσεις και η διάρκεια αυτών κυµαίνεται από 1 έως 6 µήνες.   

 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις & Απαιτήσεις  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Οµίλου για την 30.09.2009 
αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 (ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (1.217,91) (1.224,00) 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  576,13 576,22 
 (641,78) (647,78) 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν 
από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή     

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές 
φορολογικές διαφορές αναλύονται ως εξής:  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν τα ενσώµατα πάγια και ανέρχονται την 
30.09.2009 σε € 1.224,00 χιλ. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις την 30.09.2009 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:  

(ποσά σε € '000) 30.09.2009 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8,15 
Υποχρεώσεις από παροχές σε εργαζοµένους 50,23 
Υποχρεώσεις από χρηµ. µισθώσεις 68,36 
Υποτίµηση συµµετοχών 72,29 
Αποµείωση αποθεµάτων 14,96 
Αποµείωση απαιτήσεων 100,23 
Ανάκτηση φορολογικών ζηµιών  262,00 
Σύνολο 576,22 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή     

Προµηθευτές & Συναφείς Υποχρεώσεις  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού προµηθευτές και 
συναφείς υποχρεώσεις την 30.09.2009:  

(ποσά σε € '000) 31.12.2008 30.09.2009 
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 750,35 734,86 
Επιταγές πληρωτέες 0,00 0,92 
Σύνολο 750,35 735,78 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που 
συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή     
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3.13.3.3  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Περιόδου 01.01.-30.09.2009 

Οι ταµειακές ροές του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30.09.2009 παρατίθενται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 
 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

(ποσά σε € '000) 01.01.-
30.09.2008 

01.01.-
30.09.2009

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   

Κέρδη προ Φόρων  (666,96) (478,92) 
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 451,44 281,40 
Προβλέψεις (251,59) (111,21) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 113,96 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (231,24) (227,50) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.185,46 595,98 

Πλέον/Μείον προσαρµογές για τις µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων (1.215,75) 1.807,48 
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (1.713,40) 589,64 
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 469,90 45,42 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (καταβεβληµένα) (1.199,59) (595,98) 
Καταβεβληµένοι φόροι (331,17) 0,00 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α) (3.502,90) 2.020,26
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (12,20) (348,95) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 94,15 20,50 
Τόκοι εισπραχθέντες 231,24 210,54 
Μερίσµατα εισπρασχθέντα 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β) 313,19 (117,91)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   
∆άνεια αναληφθέντα/εξοφληθέντα 3.510,36 (1.948,52) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια) (51,86) (52,86) 
Μερίσµατα πληρωθέντα (293,34) 0,00 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ) 3.165,15 (2.001,38)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) (24,55) (99,03)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  453,15 247,72 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  428,60 148,69
 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., 
οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3.13.3.4  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών της Καθαρής Θέσης Περιόδου 
01.01-30.09.2009 

Οι µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30.09.2009 
παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 

(ποσά σε € '000) Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
Άρτιο 

∆ιαφορές 
Αναπροσ.

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτελ. 
εις Νέον Σύνολο ∆ικ. 

Μειοψ. 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2008 5.131,80 6.280,30 1.623,41 288,24 766,07 14.089,82 2.029,45 16.119,28
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 (376,75) (376,75) (179,29) (556,04)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 (293,37) (293,37) 0,00  (293,37)
Υπόλοιπα 30.09.2008 5.131,80 6.280,30 1.623,41 288,24 95,95 13.419,70 1.850,16 15.269,87
         
Υπόλοιπα 01.01.2009 5.131,80 6.280,30 1.308,03 656,27 (357,45) 13.018,95 0,00 13.018,95
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 (484,92) (484,92) 0,00  (484,92)

Υπόλοιπα 30.09.2009 5.131,80 6.280,30 1.308,03 656,27 (842,37) 12.534,04 0,00 12.534,04
 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν 
έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

3.13.4   Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη  

Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται 
από τον Κανονισµό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου 
(∆.Λ.Π. 24), εκτός αυτών που παρατίθενται ακολούθως, σύµφωνα µε την Ενότητα 19 του 
Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επίσης, 
δηλώνει ότι όλες οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν συναφθεί µε όρους της αγοράς.  
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών της κατά 
τις χρήσεις 2007 – 2008 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008
Έσοδα 0,00 2,34 
Έξοδα 0,00 0,00 
Απαιτήσεις 0,00 0,00 
Υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 237,20 285,55 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  0,00 0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  0,00 0,00 
  

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2007-2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές». 

 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών της κατά 
την περίοδο 01.01.-30.09.2009 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

(ποσά σε € '000) 30.09.2008 30.09.2009
Έσοδα 0,00 280,35 
Έξοδα 0,00 917,69 
Απαιτήσεις 0,00 51,74 
Υποχρεώσεις 0,00 53,28 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
της ∆ιοίκησης 0,00 211,67 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  0,00 0,00 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
∆ιοίκησης  0,00 0,00 

 
Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρία 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 

 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι πωλήσεις και οι αγορές των προϊόντων προς τα συνδεόµενα µέρη αφορούν συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.   

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ 
των συνδεδεµένων µερών του Οµίλου. Επίσης, οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και των µελών 
της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµες παροχές.  

  

3.13.5   Πληροφορίες για τα Κεφάλαια 

Πηγές Κεφαλαίων  

Κύρια πηγή χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας είναι τα ίδια κεφάλαιά της και ο 
τραπεζικός δανεισµός. Επίσης, µε την ολοκλήρωση της παρούσας Συγχώνευσης θα ενισχυθούν 
σηµαντικά τα κεφάλαια της Εταιρίας δίνοντας τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν τα σχέδια 
στρατηγικής ανάπτυξης. 

Η διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υφίσταται οποιοσδήποτε περιορισµός στη χρήση των 
κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή ενδέχεται να επηρεάσει σηµαντικά, κατά τρόπο άµεσο η έµµεσο, τις 
δραστηριότητές της.   

Ρευστότητα 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις ταµειακές ροές του Οµίλου κατά τις χρήσεις 2007-
2008 και την περίοδο 01.01.-30.09.2009:  

Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών  

(ποσά σε € '000) 01.01.-
31.12.2007

01.01.-
31.12.2008 

01.01.-
30.09.2009

Καθαρές Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες  (1.058,40) 1.934,13 2.020,26 
Καθαρές Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες  (685,03) (407,19) (117,91) 
Καθαρές Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες  1.789,54 (1.766,82) (2.001,38) 
Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  46,11 (239,88) (99,03) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου  441,48 487,60 247,72 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στη λήξη της περιόδου  487,60 247,72 148,69

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ταµειακές ροές της περιόδου 01.01.-30.09.2009 προέρχονται από τις 
δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις της ενδιάµεσης εννεάµηνης περιόδου του Οµίλου και έχουν 
επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.  
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Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
ανήλθαν την 30.09.2009 σε € 2.020,26 χιλ., ενώ οι ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
ανέρχονταν την 30.09.2009 σε € 117,91 χιλ. 

Την 30.09.2009 ο Όµιλος κατείχε µετρητά και ταµειακά ισοδύναµα ύψους € 148,69 χιλ.  

3.13.6   Μερισµατική Πολιτική 

Η µερισµατική πολιτική της Εταιρίας για τις χρήσεις 2007-2008 απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

(ποσά σε € '000) 2007 2008 
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους 609,63 (1.043,56) 
Συνολικό Μέρισµα Κοινών Μετοχών  90,96 - 
% επί των Κερδών/(Ζηµιών) µετά από φόρους  14,92% - 
Αριθµός κοινών µετοχών (τέλους χρήσης) 9.096.354 9.096.354 
Μέρισµα ανά κοινή ονοµαστική µετοχή 0,010   - 
Συνολικό Μέρισµα Προνοµιούχων Μετοχών  127,84 180,00 
% επί των Κερδών/(Ζηµιών) µετά από φόρους  20,97% - 
Αριθµός προνοµιούχων µετοχών (τέλους χρήσης) 2.556.836 2.556.836 
Μέρισµα ανά προνοµιούχο ονοµαστική µετοχή 0,050 0,070(1) 

 
(1) Βάσει του Καταστατικού της Εταιρίας, σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών προβλέπεται η καταβολή 
τόκου ύψους 16% επί της ονοµαστικής αξίας των προνοµιούχων µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου.  
 

 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 25.06.2009 αποφάσισε ότι ο τόκος ανά 
προνοµιούχο µετοχή ανέρχεται στο ποσό των € 0,070, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο φόρος που 
αναλογεί, ήτοι 35% σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία (Κώδικας Φορολογίας 
Εισοδήµατος, άρθρο 54), ήτοι καθαρό ποσό € 0,045. 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.    
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους µετόχους 
δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 35% των κερδών της προ φόρων, αφαιρούµενων των εταιρικών 
βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και τους αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβληµένου 
µετοχικού της κεφαλαίου, όποιο ποσό εκ των δύο είναι µεγαλύτερο. 

Επίσης, τα µερίσµατα τα οποία αντιστοιχούν στις ίδιες µετοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 
8β του Κ.Ν. 2190/1920, προσαυξάνουν το µέρισµα των υπολοίπων µετοχών. Το µέρισµα καταβάλλεται 
στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Η µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του συνόλου 
των µετόχων της Εταιρίας. Η Ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις για τη διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής: 

(α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρίας, όπως 
εµφανίζεται στον ισολογισµό µετά από αυτή τη διανοµή είναι µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον 
των µη διανεµοµένων. 

(β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων 
πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

Σηµειώνεται ότι, από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, ήτοι από την καταχώριση της 
εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών, οι µέτοχοι της Απορροφώµενης θα έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας, ήτοι οι νέες κοινές µετοχές θα δικαιούνται 
µερίσµατος σε κάθε οικονοµική χρήση, περιλαµβανοµένης και της χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική 
Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή και σε 
περίπτωση που οι νέες µετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς ΣΑΤ των δικαιούχων κατά την 
ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος. 
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3.13.7   Μετοχικό Κεφάλαιο 

3.13.7.1  Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 31.12.2008 ανέρχονταν σε € 
5.131.803,60 διαιρούµενο σε 11.663.190 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,44 η κάθε µία, εκ των 
οποίων 9.096.354 είναι κοινές ονοµαστικές µετοχές και 2.566.836 είναι προνοµιούχες άνευ ψήφου 
ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές.  
 

3.13.7.2  Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έως σήµερα, έχει ως ακολούθως: 

- Με την από 06.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αυξήθηκε το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των € 326.040,00, µε εισφορά σε είδος των 49.900 
κοινών ονοµαστικών µετοχών εκδόσεως της εταιρίας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 
µετόχων µε την έκδοση 741.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρίας, ονοµαστικής 
αξίας € 0,44 εκάστη. Το υπόλοιπο ποσό της αξίας εκτίµησης (ήτοι αξία εκτίµησης € 1.862.000,00 
µείον ονοµαστική αξία µετοχών € 326.040 µείον έξοδα µεταβίβασης €113.000,00), καταχωρήθηκε 
στο λογαριασµό «∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανήλθε σε € 5.154.375,60, διαιρούµενο σε 11.714.490 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστη, 
εκ των οποίων 9.131.994 είναι κοινές ονοµαστικές µετοχές και 2.582.496 είναι προνοµιούχες άνευ 
ψήφου ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές. 

- Με την από 06.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων µειώθηκε το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά το ποσό των €22.572,00, µε την ακύρωση 35.640 κοινών 
µετοχών και 15.660 προνοµιούχων µετοχών που είχαν αποκτηθεί από την Εταιρία λόγω 
παρέλευσης της προβλεπόµενης από το νόµο τριετίας και επιβαλλόµενης από το άρθρο 16 παρ. 6 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εφαρµόζεται. 

Μετά την ολοκλήρωση της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανήλθε σε € 5.131.803,60, διαιρούµενο σε 11.663.190 µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστη, 
εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές ονοµαστικές µετοχές και 2.566.836 είναι προνοµιούχες άνευ 
ψήφου ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές. 

- Με την από 09.11.2009 απόφαση της Β’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων αποφασίστηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και 
κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του, των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως 
ισχύουν. Συνεπεία της ανωτέρω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το 
µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας: α) θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 12.201.200,00 που αντιστοιχεί 
στο ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, και β) θα µειωθεί σύµφωνα 
µε το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία απόσβεσης λόγω σύγχυσης της 
αξίωσης λήψης µετοχών κατά € 1.166.032,56 που αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 
ακυρούµενων κοινών µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που κατέχει η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. 

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει 
σε €16.166.971,04, διαιρούµενο σε 36.743.116 µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,44 εκάστη, εκ των 
οποίων 34.176.280 είναι κοινές ονοµαστικές µετοχές και 2.566.836 είναι προνοµιούχες άνευ 
ψήφου ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές. 
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3.13.8   Μέτοχοι 

Οι κάτοχοι κοινών µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ κατά την 09.11.2009 και τα δικαιώµατα ψήφου τους, 
σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 

Κάτοχοι  Κοινών Μετοχών κατά την 09.11.2009  

Μέτοχοι Αριθµός 
Μετοχών  

Ποσοστό 
Μετοχών  

∆ικαιώµατα 
Ψήφου 

Ποσοστό 
∆ικαιωµάτων 
Ψήφου  

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.  2.650.074 29,13% 2.650.074 29,13% 
Λοιποί Μέτοχοι κάτω του 5%  6.446.280 70,87% 6.446.280 70,87% 
Σύνολο 9.096.354 100,00% 9.096.354 100,00% 

 

         Πηγή: ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. 
 
Οι κάτοχοι προνοµιούχων, άνευ ψήφου, µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ κατά την 09.11.2009, 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 Κάτοχοι Προνοµιούχων Μετοχών κατά την 09.11.2009  
Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών Ποσοστό Μετοχών  

Credit Suisse - Zurich  296.531 11,55% 
Στέφανος Κουτσούκος  188.461 7,34% 
Στυλιανός Ζούζουλας 142.000 5,53% 
∆ηµήτριος Εφραίµογλου  130.000 5,07% 
Λοιποί Μέτοχοι κάτω του 5% 1.809.844 70,51% 
Σύνολο 2.566.836 100,00% 

 

         Πηγή: ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος µέτοχος, ο οποίος να κατέχει άνω 
του 5% των κοινών µετοχών της και των δικαιωµάτων ψήφου αυτών κατά την 09.11.2009, ούτε 
γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συµφωνίας µεταξύ µετόχων για ενιαία ψήφο σε Γενική Συνέλευση 
της Εταιρίας πριν από την παρούσα συγχώνευση.  

Κάθε κοινή µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου.  

Σηµειώνεται ότι οι µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ (που µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι 
µέτοχοι της Νέας Εταιρίας) έχουν υπογράψει την από 24.11.2009 συµφωνία µετόχων. Αναλυτικές 
πληροφορίες για την εν λόγω συµφωνία παρατίθενται στην ενότητα 4.2.1 «Μετοχική Σύνθεση της 
Νέας Εταιρίας» του παρόντος Εγγράφου. 

Εκτός από την ανωτέρω συµφωνία µετόχων, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας δεν έχει λάβει γνώση 
οποιασδήποτε άλλης συµφωνίας, της οποίας η εφαρµογή θα µπορούσε, σε µια µεταγενέστερη 

Ηµερ/νία 
Γ.Σ.

Αρ. Φ.Ε.Κ.
Ποσό 

Αύξησης/(Μείωσης) 
Μετοχικού Κεφαλαίου 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο µετά 
την Αύξηση/ 
Μείωση

Ονοµαστική 
Αξία Μετοχής

Σύνολο 
Μετοχών

06.12.2007 1/02.01.2008 € 326.040,00 € 5.154.375,60 € 0,44 11.714.490

06.12.2007 1/02.01.2008 (€ 22.572,00) € 5.131.803,60 € 0,44 11.663.190

€ 12.201.200,00

(€ 1.166.032,56) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω Συγχώνευσης                                  
µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και ταυτόχρονη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου συνεπεία απόσβεσης των 

µετοχών που κατέχει η Απορροφώµενη στην Απορροφώσα λόγω σύγχυσης  

14804/      
29.12.2009

€ 16.166.971,0409.11.2009 € 0,44 36.743.116
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ηµεροµηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά τον έλεγχο της Εταιρίας. Επιπλέον, πέραν της ανωτέρω 
συµφωνίας η Εταιρία δεν γνωρίζει πληροφορίες σχετικές µε συµφωνίες µεταξύ µετόχων της που να 
ρυθµίζουν θέµατα άµεσου ή έµµεσου ελέγχου επ’ αυτής. Ως εκ τούτου, και µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένου και του 
πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρία δεν γνωρίζει να έχουν ληφθεί οποιαδήποτε µέτρα για 
να διασφαλιστεί ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν ασκείται µε τρόπο καταχρηστικό.  

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, όπως αυτή θα διαµορφωθεί µετά την ολοκλήρωση της παρούσας 
Συγχώνευσης, και σύµφωνα µε τις σχέσεις ανταλλαγής, όπως έχουν προσδιοριστεί στο από 16.07.2009 
Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, παρουσιάζεται στην ενότητα 4.2.1  «Μετοχική Σύνθεση της Νέας 
Εταιρίας» του παρόντος Εγγράφου.  

Σύµφωνα µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας, δεν κατέχονται µετοχές από την ίδια την Εταιρία ή για 
λογαριασµό της, ή από θυγατρικές της εταιρίες. Επίσης, δεν υφίσταται πρόγραµµα δικαιώµατος αγοράς 
µετοχών για τα ∆ιοικητικά, ∆ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και τα Ανώτερα ∆ιοικητικά Στελέχη της 
Εταιρίας, καθώς και για τους υπόλοιπους εργαζοµένους στον Όµιλο.  
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3.14   Πληροφορίες για την Απορροφώµενη Εταιρία 

3.14.1   Γενικές Πληροφορίες  

Η εταιρία µε την επωνυµία «INTEΡΓΟΥΝΤ Ανώνυµος Εταιρεία-Εισαγωγή και Εµπορία Ξυλείας» και το 
διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1983 (ΦΕΚ 2123/07.07.1983), δυνάµει της υπ’ 
αριθµ. 396328/24.06.1983 απόφασης του Νοµάρχη Πειραιώς. Έδρα της Απορροφώµενης ορίσθηκε ο 
∆ήµος Πειραιώς και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
6403/02/Β/86/288. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 22.06.2009 τροποποιήθηκε το 
άρθρο 2 του Καταστατικού της (ΦΕΚ 7341/30.06.2009) και ορίστηκε νέα έδρα της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ο 
∆ήµος Ελευσίνας (Θέση Κοκκινόπυργος, Καλιµπάκι, 192 00, Ελευσίνα). 

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη αρχοµένη από την καταχώρηση στα ΜΑΕ από 
την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή της εγκριτικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης και λήγει 
την 07.07.2033. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της, και σύµφωνα µε την από 26.01.2009 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώµενης (ΦΕΚ 1459/23.02.2009) ο σκοπός της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είναι: 

 Η εισαγωγή πάσης φύσεως ξυλείας, επεξεργασµένης ή µη, καθώς και προϊόντων ξύλου, ως και η 
εµπορία των ανωτέρω αγαθών, είτε ηµεδαπής, είτε αλλοδαπής προέλευσης. Η επεξεργασία ξυλείας 
και η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ξύλου, είτε για ίδιο λογαριασµό, είτε για λογαριασµό 
τρίτων, καθώς και η εµπορία αυτών. Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού, 
που ασχολούνται µε οµοειδείς δραστηριότητες. Κάθε άλλη συναφής επιχείρηση. 

 Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανοµής πάσης φύσεως 
προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, µεταφορών, αποθήκευσης, διανοµής αυτών και 
διακίνησης κάθε είδους αντικειµένων και εµπορευµάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών 
διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων. Η αποθήκευση όλων των άνω 
αντικειµένων για λογαριασµό της ιδίας ή για λογαριασµό τρίτων µε αντάλλαγµα, σε ιδιόκτητους ή 
µισθωµένους χώρους. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού µπορούν να χρησιµοποιούνται ίδια ή 
µισθωµένα µέσα µεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά µηχανήµατα φορτοεκφόρτωσης των 
υπό µεταφορά ή αποθήκευση αντικειµένων. 

 Η δηµιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εµπορεύµατα ή για εµπορεύµατα τρίτων. 

 Η πραγµατοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για 
λογαριασµό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον 
εκτελωνισµό εµπορευµάτων. 

 Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειµένων και εµπορευµάτων τρίτων υπέρ της ιδίας και για 
λογαριασµό τρίτων. 

 Η δηµιουργία ιδιόκτητων ή µισθωµένων εκθεσιακών χώρων και η πραγµατοποίηση γενικών ή 
ειδικών εκθέσεων εµπορευµάτων και  βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων. 

 Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε εταιρία, 
όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων. 

Για την επιδίωξη του σκοπού της η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ δύναται: 

 Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση 
µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

 Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα 
ή στο εξωτερικό.  

 Να ενεργεί µε κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άµεσα ή έµµεσα το σκοπό της Εταιρίας. 
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3.14.2   Σύντοµο Ιστορικό 

Οι σηµαντικότεροι σταθµοί για την εξέλιξη της Απορροφώµενης, παρουσιάζονται συνοπτικά ως 
ακολούθως:  

1983: Ίδρυση της INTERWOOD Α.Ε. µε αρχική δραστηριότητα την εισαγωγή ξυλείας από Σουηδία και 
Φινλανδία, χώρες µε παράδοση στην παραγωγή ξυλείας. 

1989: Αρχίζουν εισαγωγές από τη Β. Αµερική και το ίδιο διάστηµα η Απορροφώµενη επεκτείνει τη 
δραστηριότητα της στην εισαγωγή βιοµηχανικών προϊόντων ξύλου. 

1991: Επεκτείνονται οι συνεργασίες της Απορροφώµενης µε µονάδες παραγωγής από τις αγορές της 
Τσεχίας και της Σλοβακίας. 

1995: Πραγµατοποιούνται οι πρώτες εισαγωγές ξυλείας και προϊόντων ξύλου από την Αφρική και την 
Άπω Ανατολή. 

1998: ∆ηµιουργούνται αποθηκευτικοί χώροι και αναπτύσσεται δίκτυο πωλήσεων στη Β. Ελλάδα. 

1999: Εξασφαλίζεται συµφωνία για αποκλειστική διάθεση Ρωσικής ξυλείας στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
αντιπροσωπεύοντας καθιερωµένους οίκους Ρωσικής ξυλείας. Την ίδια χρονιά εξαγοράζεται η 
«ELSCAN Α.Ε.», η µεγαλύτερη σε µέγεθος εταιρία αντιπροσώπευσης οίκων εξωτερικού µε 
αντικείµενο την παραγωγή ξυλείας και η «ΚΑΤΑΚOΥΖΗΝOΣ Α.Ε.» µε αντικείµενο την εµπορία 
ξυλείας. 

2004: Εγκαινιάζονται οι νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, στη Β. Ελλάδα. 

2006: Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ γίνεται βασικός µέτοχος της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

2008: Πραγµατοποιείται επέκταση του προϊοντικού µίγµατος της Απορροφώµενης σε προϊόντα που 
αφορούν µελαµίνες, πάγκους post – forming και σταυρωτή επικολλητή ξυλεία. 

3.14.3   Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
Απορροφώµενης 2007-2008 

Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται από τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τη χρήση 2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την εταιρία σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή κ. Ιωάννη Πέρρο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951) της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί 
Ελεγκτές Λογιστές». Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 30.04.2009.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εταιρίες που ενοποιούνται κατά τη χρήση 2008, το συνολικό 
ποσοστό συµµετοχής της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ σε αυτές, καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους. 

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα 
Ποσοστό 
Συµµετοχής 

(άµεσο & έµµεσο)

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.(1) Ελευσίνα 22,72% Ολική Ενοποίηση 
Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Πειραιάς 99,64% Ολική Ενοποίηση 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. Πειραιάς 99,94% Ολική Ενοποίηση 
INTERWOOD (CYPRUS) LTD Κύπρος 40,00% Καθαρή Θέση 

(1)  Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. είχε ενοποιηθεί µέχρι και την 30.09.2008 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Από τον 
Οκτώβριο του 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. από την 15.10.2008 έχει 
την πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. της θυγατρικής.  

Επίσης, σηµειώνεται ότι η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη συγγενή 
εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 
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3.14.3.1  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων 2007-2008 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη της Απορροφώµενης για τη χρήση 2008 δεν είναι συγκρίσιµα µε 
τα µεγέθη της χρήσης 2007, καθώς η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ενοποιείται µε ολική ενοποίηση από τον Οκτώβριο 
του 2008 και όχι µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, όπως στη χρήση 2007. 
 

Λόγω ότι οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αφορούν την Απορροφώµενη πριν από την 
παρούσα Συγχώνευση και δεν αντικατοπτρίζουν τη σηµερινή εικόνα του οµίλου της Νέας Εταιρίας, 
παρατίθενται στη συνέχεια πίνακες µε τις χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χωρίς να γίνεται εκτενής 
ανάλυση των στοιχείων τους. Για την καλύτερη κατανόηση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και 
της ανάπτυξης των εργασιών του Οµίλου της Νέας Εταιρίας , έχουν συνταχθεί pro forma 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2007-2008, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα 
3.12.10  «Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες» του παρόντος Εγγράφου. Οι 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τις χρήσεις 
2007-2008, βάσει των ∆.Π.Χ.Α., παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων  

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008

Κύκλος Εργασιών  43.740,18 37.745,73 
Κόστος Πωλήσεων (36.569,05) (31.493,65) 
Μικτά Κέρδη 7.171,12 6.252,07
Άλλα έσοδα 513,22 736,79 
Έξοδα ∆ιοίκησης (1.069,62) (1.814,59) 
Έξοδα ∆ιάθεσης (2.983,91) (4.186,66) 
Άλλα έξοδα (414,54) (234,85) 
Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων (EBIT) 3.216,27 752,77
Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών & Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 3.371,44 1.064,05
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.232,35) (1.851,84) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 150,21 (138,28) 
Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων 2.134,13 (1.237,36)
Φόρος Εισοδήµατος (658,72) 635,09 
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από Φόρους 1.475,41 (602,26)

   

Κατανέµονται σε:    
Μετόχους Εταιρίας 1.475,15 (225,39) 
Μετόχους Μειοψηφίας 0,27 (376,87) 
Βασικά Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή 0,12 (0,02) 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι 
οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Κύκλος Εργασιών 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών της 
Απορροφώµενης, ανά δραστηριότητα, για την υπό εξέταση περίοδο:   

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 
Πωλήσεις εµπορευµάτων 43.386,73 37.472,11 
Πωλήσεις υπηρεσιών 353,45 273,61 

Σύνολο 43.740,18 37.745,73 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει ∆.Π.Χ.Α. και 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Η πορεία των δραστηριοτήτων της Απορροφώµενης κατά τη χρήση 2008 ακολούθησε τη γενικότερη 
κατεύθυνση της οικοδοµικής και οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 
Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, παρουσιάστηκε σηµαντική πτώση σε ότι αφορά την 
επιφάνεια αλλά και τον όγκο των οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν σε σχέση µε τη προηγούµενη 
χρήση. Ταυτόχρονα και ιδιαίτερα το τελευταίο τετράµηνο του 2008 υπήρξε µια έντονη πτωτική πορεία 
στη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που εµπορεύεται η Απορροφώµενη. Ως αποτέλεσµα των 
συνθηκών αυτών, ο κύκλος εργασιών της Απορροφώµενης παρουσίασε µείωση ύψους 13,7% περίπου.  

Λειτουργικά Έξοδα 

Τα λειτουργικά έξοδα της Απορροφώµενης εµφανίζονται αυξηµένα, στο σύνολό τους, κατά 48% 
περίπου τη χρήση 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007 και παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο 
πίνακα:  

 Έξοδα ∆ιοίκησης Έξοδα ∆ιάθεσης  

(ποσά σε € '000) 01.01.-
31.12.2007

01.01.-
31.12.2008

01.01.-
31.12.2007 

01.01.-
31.12.2008

Αµοιβές Προσωπικού 607,23 681,77 1.249,44 1.403,73 
Αµοιβές Τρίτων 50,57 43,70 43,24 39,67 
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 70,00 0,00 359,30 352,01 
Παροχές Τρίτων 114,13 123,65 92,50 125,64 
Φόροι - Τέλη 15,00 9,89 1.054,43 1.009,26 
∆ιάφορα Έξοδα 114,41 131,73 183,18 173,41 
Αποσβέσεις Παγίων 98,28 73,53 1,82 1,96 
Ενοποίηση θυγ. 01.10.-31.12.2008 0,00 750,33 0,00 1.080,98 
Σύνολο 1.069,62 1.814,59 2.983,91 4.186,66

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει ∆.Π.Χ.Α. 
και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κυρίως στην ενοποίηση της Απορροφώσας για την 
περίοδο 01.10.-31.12.2008.   
 

Λοιπά Έξοδα   

Τα λοιπά έξοδα της Απορροφώµενης, για τις υπό εξέταση χρήσεις, παρουσιάζονται παρακάτω:  
 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα (272,75) (134,38) 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 104,00 61,48 
Έκτακτες ζηµιές (55,55) (100,69) 
Έκτακτα κέρδη 59,99 114,70 
Έξοδα προηγ. Χρήσεων (1,19) (0,52) 
Έσοδα προηγ. Χρήσεων 13,16 9,71 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (262,21) (186,26) 
Έσοδα από προβλέψεις 0,00 1,10 

Σύνολο (414,54) (234,85)
Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει 
∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 
Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

Τα λοιπά έξοδα της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ στη χρήση 2008 παρουσίασαν µείωση της τάξης του 43,3% περίπου, 
η οποία οφείλεται στη µείωση των έκτακτων εξόδων της Απορροφώµενης, καθώς και στις µειωµένες 
προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.  
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Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Απορροφώµενης παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:  

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1.309,17) (1.953,79) 
Προβλέψεις για υποτ. συµµ. & χρεογράφων 0,00 0,00 
Έσοδα συµµετοχών 4,60 0,00 
Πιστωτικοί τόκοι 72,22 101,95 

Σύνολο (1.232,35) (1.851,84)

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει 
των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Η αύξηση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Απορροφώµενης κατά 50,3% περίπου αποδίδεται στις 
αυξηµένες χρηµατοδοτικές ανάγκες της, ο οποίες δηµιουργήθηκαν από τη γενικότερη στενότητα στην 
αγορά, η οποία επιµήκυνε το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και επιβράδυνε τη κυκλοφοριακή 
ταχύτητα των αποθεµάτων, σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος δανεισµού. 

Φόρος – Έξοδα 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ αναλύεται ως ακολούθως: 

(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008

Φόρος εισοδήµατος επί κερδών 519,44 16,31 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 119,24 303,21 

Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου (έσοδο/έξοδο) 20,05 (954,62) 

Σύνολο 658,72 (635,09)
Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 
Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

Ζηµίες µετά από Φόρους 

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ παρουσίασε ζηµίες ύψους € 602,26 χιλ. το 2008 από κέρδη της τάξης των € 1.475,41 
το 2007. Οι ζηµίες ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της Απορροφώµενης ανήλθαν σε        
€ 0,02 το 2008, έναντι κερδών ύψους € 0,12 το 2007.  
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3.14.3.2  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών 2007-2008 

Σηµειώνεται ότι τα οικονοµικά µεγέθη της Απορροφώµενης για τη χρήση 2008 δεν είναι συγκρίσιµα µε 
τα µεγέθη της χρήσης 2007, καθώς η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ενοποιείται µε ολική ενοποίηση από τον Οκτώβριο 
του 2008, ενώ στη χρήση 2007 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα ενοποιηµένα στοιχεία ισολογισµών της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τις 
χρήσεις 2007-2008: 
 

Στοιχεία Ισολογισµού 
(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Ενεργητικό   
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού   
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 12.117,51 24.894,29 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 101,56 98,39 
Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 4.533,23 1.044,89 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 23,29 592,85 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 13,77 49,68 
 16.789,35 26.680,10
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία  
Αποθέµατα 7.935,04 16.006,13 
Απαιτήσεις από πελάτες 23.742,32 31.788,87 
Λοιπές απαιτήσεις 1.451,11 1.797,56 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα 788,33 2.185,32 
 33.916,81 51.777,88
Σύνολο Ενεργητικού  50.706,16 78.457,98
Καθαρή Θέση    
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά   
Μετοχικό κεφάλαιο 12.435,87 12.437,07 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 0,00 0,00 
Αποθεµατικά 5.792,28 6.654,52 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο 960,60 (1.763,27) 
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας 19.188,74 17.328,32
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2,48 10.063,19 
Σύνολο καθαρής θέσης 19.191,22 27.391,51
Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 11.775,74 11.618,72 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 1.619,77 2.530,04 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους λόγω εξόδου από την υπηρεσία 248,18 658,45 
Λοιπές προβλέψεις 242,95 533,57 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 415,85 
 13.886,63 15.756,62
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 3.015,23 3.835,00 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 12.010,06 28.297,57 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 633,31 253,75353 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.969,72 2.923,52 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 17.628,31 35.309,85
Σύνολο Υποχρεώσεων 31.514,95 51.066,47
Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων  50.706,16 78.457,98

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι 
οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 
Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια αναπόσβεστης αξίας την 31.12.2008 ύψους € 24.894,29 χιλ. αφορούν κυρίως σε 
γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια - εγκαταστάσεις. Η αύξηση που παρουσιάστηκε την 31.12.2008 οφείλεται 
στην ενοποίηση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ από τον Οκτώβριο του 2008 µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
Συγκεκριµένα, οι µεταβολές του εν λόγω λογαριασµού παρουσιάζονται αναλυτικά στον ακόλουθο 
πίνακα: 

Ενσώµατα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία   
(ποσά σε € '000) 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια - 
Κτιριακές 
εγκαταστ.

Μηχανήµ.- 
Τεχν.  
Εγκατ. 

Μεταφ.
 Μέσα 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 

Ακινητ. 
υπό 

εκτέλεση 
& 

προκ/λές 

Σύνολο 

Αξία κτήσης        

Κατά την 31.12.2007 8.497,83 3.588,36 38,50 405,16 558,89 0,00 13.088,73 
Αναπροσαρµογή 2008 447,25 208,64 0,00 0,00 0,00 0,00 655,89 
Προσθήκες 2008 0,00 330,52 51,57 85,65 59,20 196,99 723,92 
Πωλήσεις 2008 0,00 (82,00) (0,50) (53,40) (19,79) 0,00 (155,69) 
Συγγ. σε θυγατρική 8.731,12 3.081,48 247,70 371,52 159,36 0,00 12.591,18 
Τακτοποίηση αποσβεσθ. 0,00 (36,04) 0,00 0,00 0,00 0,00 (36,04) 
Κατά την 31.12.2008 17.676,20 7.090,95 337,27 808,93 757,66 196,99 26.868,00
Συσσωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31.12.2007 0,00 167,12 30,81 261,73 511,57 0,00 971,23 
Αποσβέσεις 2008 0,00 224,11 47,15 86,63 59,85 0,00 417,73 
Αποσβέσεις πωληθέντων 2008 0,00 0,00 (0,01) (42,70) (19,79) 0,00 (62,51) 
Συγγ. σε θυγατρική 0,00 409,56 74,07 137,10 70,58 0,00 691,31 
Τακτοποίηση αποσβεσθ. 0,00 (42,26) 0,00  (1,8) 0,00  0,00 (44,06) 
Κατά την 31.12.2008 0,00 758,52 152,01 440,96 622,21 0,00 1.973,71
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31.12.2008 17.676,20 6.332,43 185,26 367,96 135,44 196,99 24.894,29
Κατά την 31.12.2007 8.497,83 3.421,24 7,69 143,43 47,32 0,00 12.117,51

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Αποθέµατα 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασµού των αποθεµάτων για 
την 31.12.2007 και 31.12.2008: 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008
Εµπορεύµατα 7.935,04 14.204,91 
Έτοιµα προϊόντα & ηµιτελή 0,00 1.402,91 
Πρώτες & βοηθητικές ύλες 0,00 473,10 
Σύνολο 7.935,04 16.080,92
Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων 0,00  (74,79) 

Σύνολο 7.935,04 16.006,13

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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Απαιτήσεις από Πελάτες 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του υπολοίπου των απαιτήσεων πελατών την 
31.12.2007 και την 31.12.2008: 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 

Πελάτες 7.658,81 10.397,69 

Γραµµάτια εισπρακτέα 122,99 353,02 

Επιταγές εισπρακτέες 15.780,76 20.657,86 

Επιταγές σε καθυστέρηση 354,78 940,94 

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 130,78 196,96 

Επισφαλείς πελάτες 15,25 205,51 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (321,04) (963,12) 

Σύνολο 23.742,32 31.788,87 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

 

Ταµειακά διαθέσιµα και Ισοδύναµα 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα υπόλοιπα των διαθεσίµων την 31.12.2007 και την 31.12.2008: 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 
Ταµείο 8,73 158,04 
Καταθέσεις όψεως 779,60 2.026,16 
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 0,00 1,13 
Σύνολο 788,33 2.185,32 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 
 

∆ανειακές Υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο των µακροπρόθεσµων και των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων την 
31.12.2007 και 31.12.2008 αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008
Οµολογιακά ∆άνεια 10.411,94 10.523,32 
Τράπεζες λογ. µεσοπρόθεσµων υποχρεώσεων  1.363,80 1.095,40 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  11.775,74 11.618,72
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις  7.384,85 22.640,55 
Μακροπρόθεσµες υποχρ. πληρωτέες στην επόµενη χρήση 4.625,21 5.657,02 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 12.010,06 28.297,57
Σύνολο 23.785,80 39.916,29

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., 
οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Ο µακροπρόθεσµος δανεισµός της Απορροφώµενης την 31.12.2008 παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος 
και διαµορφώθηκε σε € 11.618,72 χιλ. Αντιθέτως, ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
παρουσίασε σηµαντική αύξηση και διαµορφώθηκε σε € 28.297,57 χιλ. την 31.12.2008 από                 
€ 12.010,06 χιλ. την 31.12.2007. Η ανάγκη για πρόσθετο κεφάλαιο κίνησης δηµιουργήθηκε από την 
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αύξηση του κόστους των εµπορευµάτων, που ανάγκασαν την Απορροφώµενη να συνάψει πρόσθετες 
δανειακές συµβάσεις.  
 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία διαµορφώθηκαν σε € 
658,45 χιλ. την 31.12.2008 από € 248,18 χιλ. την 31.12.2007 και αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12 232,46 248,18 
∆απάνη που αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσµατα 15,71 410,27 

Σύνολο 248,17 658,45 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

 

Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις διαµορφώθηκαν σε € 533,57 χιλ. την 31.12.2008 από € 242,95 χιλ. την 
31.12.2007 και αφορούν προβλέψεις για διαφορές των φορολογικών ελέγχων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και 
των θυγατρικών της. Πιο συγκεκριµένα, για τις ανέλεγκτες χρήσεις η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ προέβη σε 
πρόβλεψη ποσού € 296,10 χιλ., η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ σε πρόβλεψη € 200,00 χιλ., ενώ οι θυγατρικές 
εταιρίες ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. και ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. διενήργησαν πρόβλεψη ύψους € 25,61 
χιλ. και € 1,31 χιλ. αντίστοιχα.  
 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες & Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων την 31.12.2008 ανήλθε σε € 415,85 χιλ. και 
αφορούσε κυρίως υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν σε €2.923,52 χιλ. την 31.12.2008 από 
€1.969,72 χιλ. την 31.12.2007, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 48,4%, και αναλύονται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 104,40 214,61 
Προκαταβολές πελατών 69,33 181,02 
Μερίσµατα πληρωτέα 1.342,00 1.860,42 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 223,35 358,25 
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 230,64 309,22 

Σύνολο 1.969,72 2.923,52 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των 
∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

Προµηθευτές & Συναφείς Υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις παρουσίασε αύξηση, καθώς οι υποχρεώσεις 
προς προµηθευτές την 31.12.2008 αυξήθηκαν κατά 63,5% και διαµορφώθηκαν σε € 3.322,79 χιλ. από 
€ 2.032,52 χιλ. την 31.12.2007. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του υπολοίπου 
του λογαριασµού των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές κατά την 31.12.2007 και 31.12.2008: 
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(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008 

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 2.032,52 3.322,79 
Επιταγές πληρωτέες 982,71 512,22 

Σύνολο 3.015,23 3.835,00 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε 
Ο.Ε.». 

 

3.14.3.3  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών 2007-2008 

Οι ταµιακές ροές της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για τις χρήσεις 2007-2008 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
(ποσά σε € '000) 01.01.-31.12.07 01.01.-31.12.08 
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 2.134,13 (1.237,36) 
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 155,17 311,29 
Προβλέψεις (137,34) (28,55) 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας (76,82) (101,95) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.309,17 1.953,79 

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

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (2.959,95) 34,55 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 2.336,39 7.809,01 
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.465,77) (465,71) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.309,17) (1.953,79) 
Καταβεβληµένοι φόροι (924,48) (753,56) 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (938,66) 5.567,71
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (309,19) (141,79) 
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων (302,40) (708,63) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 1,35 97,15 
Τόκοι εισπραχθέντες 76,82 101,95 
Μερίσµατα 0,00  
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (533,42) (651,32)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες   
∆άνεια αναληφθέντα/εξοφληθέντα 1.671,37 (2.574,86) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµ. Μισθώσεις 0,00 (50,14) 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 (894,41) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.671,37 (3.519,40)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 199,28 1.396,99 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  589,05 788,33 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  788,33 2.185,32

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες 
έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3.14.3.4  Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών της Καθαρής Θέσης 2007-2008 

Οι µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της Απορροφώµενης για τις χρήσεις 2007-2008 παρατίθενται στον 
ακόλουθο πίνακα:  

 

 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2008, που συντάχθηκαν από την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ βάσει των ∆.Π.Χ.Α., οι οποίες έχουν ελεγχθεί από 
την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

3.14.4   Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη  

Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών της κατά 
τις χρήσεις 2007-2008 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

(ποσά σε € '000) 31.12.2007 31.12.2008
Έσοδα 0,00 10,42 
Έξοδα 0,00 6,57 
Απαιτήσεις 0,00 16,60 
Υποχρεώσεις 0,00 0,00 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 455,29 439,31 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  0,00 0,00 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  0,00 0,00 

  

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις των χρήσεων 2007-2008 που συντάχθηκαν από την Απορροφώµενη βάσει 
των ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

(ποσά σε €  '000) Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Τακτικό 
Αποθεµ.

∆ιαφ. 
Αναπρ.

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτελέσµατα 
εις Νέον

Σύνολο
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπο 01.01.2007 12.435,87 562,30 4.675,93 27,23 974,94 18.676,26 2,21 18.678,47
Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων 0,00 0,00 465,84 0,00 0,00 465,84 0,00 465,84
Αποτίµηση συγγενούς εταιρίας 0,00 0,00 0,00 0,00 (86,51) (86,51) 0,00 (86,51)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.342,00) (1.342,00) 0,00 (1.342,00)
Αποτέλεσµα (κέρδος) περιόδου 0,00 60,98 0,00 0,00 1.414,17 1.475,15 0,27 1.475,41
Υπόλοιπο 31.12.2007 12.435,87 623,28 5.141,77 27,23 960,60 19.188,74 2,48 19.191,22

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(ποσά σε €  '000) Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Τακτικό 
Αποθεµ.

∆ιαφ. 
Αναπρ.

Λοιπά 
Αποθεµ.

Αποτελέσµατα 
εις Νέον

Σύνολο
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης

Υπόλοιπο 01.01.2008 12.435,87 623,28 5.141,77 27,23 960,60 19.188,74 2,48 19.191,22
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1,20 0,00 0,00 0,00 (1,20) 0,00 0,00 0,00
Αναπροσαρµογή ενσώµατων παγίων 0,00 0,00 525,09 0,00 0,00 525,09 0,00 525,09
Φόρος εισοδήµατος από και
προς την καθαρή θέση 0,00 0,00 337,16 0,00 0,00 337,16 0,00 337,16
Αποτίµηση συγγενούς εταιρίας 0,00 0,00 0,00 0,00 (4,00) (4,00) 0,00 (4,00)
Ενοποίηση θυγατρικής 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.395,27) (1.395,27) 10.437,57 9.042,31
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.098,00) (1.098,00) 0,00 (1.098,00)
Αποτέλεσµα (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 (225,39) (225,39) (376,87) (602,26)
Υπόλοιπο 31.12.2008 12.437,07 623,28 6.004,01 27,23 (1.763,27) 17.328,32 10.063,18 27.391,50

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
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Οι διεταιρικές συναλλαγές µεταξύ της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών της κατά 
την περίοδο 01.01.-30.09.2009 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:  
 

(ποσά σε € '000) 30.09.2009
Έσοδα 83,18 
Έξοδα 1,69 
Απαιτήσεις 98,57 
Υποχρεώσεις 0,00 
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 103,83 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  0,00 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  0,00 
 

Πηγή: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που συντάχθηκαν από την 
Απορροφώµενη βάσει ∆.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε Ο.Ε.». 

 

Σηµείωση: Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
Οι πωλήσεις και οι αγορές των προϊόντων προς τα συνδεόµενα µέρη αφορούν συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν κυρίως µεταξύ της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 
 

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις ή προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων µεταξύ 
των συνδεδεµένων µερών του Οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. Επίσης, οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών 
και των µελών της ∆ιοίκησης περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµες παροχές.  
 

3.14.5   Μετοχική Σύνθεση 

Η µετοχική σύνθεση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, όπως προκύπτει από το 26.10.2009 πρακτικό της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της,  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ονοµατεπώνυµο Αρ. Μετοχών Ποσοστό 
Σοφία Γεράρδη 3.797.182 31,12% 
Αλέξανδρος Παππάς 4.139.946 33,93% 
Νικόλαος Θεοδωρίδης 2.108.122 17,28% 
Μάρκος Σαλχούµπ Φραγκίστας 635.683 5,21% 
Γεώργιος Γεράρδης 869.146 7,12% 
Γεώργιος Θεοδωρίδης 534.625 4,38% 
Ευτύχιος Παπαδάκης 116.496 0,95% 
Σύνολο  12.201.200 100,00% 

Σηµειώνεται ότι οι µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ (που µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι 
µέτοχοι της Νέας Εταιρίας) έχουν υπογράψει την από 24.11.2009 συµφωνία µετόχων. Αναλυτικές 
πληροφορίες για την εν λόγω συµφωνία παρατίθενται στην ενότητα 4.2.1 «Μετοχική Σύνθεση της 
Νέας Εταιρίας» του παρόντος Εγγράφου. 

3.14.6   ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ διοικείται από εννιαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) µε πενταετή θητεία. Το 
τελευταίο ∆.Σ. εξελέγη µε την από 25.09.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώµενης 
και συγκροτήθηκε σε σώµα την 25.09.2008 (ΦΕΚ 11797/16.10.2008) µε θητεία έως την 30.06.2013. Η 
σύνθεσή του έχει ως ακολούθως: 
 

Ονοµατεπώνυµο Αρ. Μετοχών 
Αλέξανδρος Παππάς  Πρόεδρος 
Γεώργιος Γεράρδης  ∆/νων Σύµβουλος 
Σοφία Γεράρδη  Αντιπρόεδρος 
Νικόλαος Θεοδωρίδης  Μέλος 
Θωµάς Βούλτσος  Μέλος 
Ευτύχιος Παπαδάκης  Μέλος 
∆ιονύσιος Πλέσσας Μέλος 
Νικόλαος Γεράρδης Μέλος 
Γεώργιος Θεοδωρίδης Μέλος 
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

4.1   Περιγραφή της Συγχώνευσης 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ κατά τις συνεδριάσεις τους στις 
19.12.2008 αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών για τη Συγχώνευση µε απορρόφηση της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ («Απορροφώµενη») από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ («Απορροφώσα ή η Εταιρία» και από κοινού 
µε την Απορροφώµενη οι «Συγχωνευόµενες Εταιρίες»), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 
(παρ. 2) – 77α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές 
του, των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. Ως ηµεροµηνία Ισολογισµού 
Μετασχηµατισµού της Απορροφώµενης ορίστηκε η 31.12.2008. 

Ακολούθως, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Συγχωνευόµενων Εταιριών κατά τη συνεδρίασή τους την 
16.07.2009 ενέκριναν το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από την 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, το οποίο και υπέγραψαν την ίδια µέρα και αποφάσισαν να εισηγηθούν προς τις Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων τους την εν λόγω Συγχώνευση σύµφωνα µε τους όρους του ως άνω από 
16.07.2009 Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης. 

Στη συνέχεια, το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης υποβλήθηκε από κάθε συµβαλλόµενη εταιρία, 
σύµφωνα µε το άρθρο 69 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. Περίληψη του 
Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης δηµοσιεύτηκε στον τύπο, στην εφηµερίδα «Κέρδος» την 21.08.2009 
και αντίγραφό της περιλαµβάνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας www.xylemboria.gr  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Συγχώνευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4.1.4.3. του Κανονισµού του 
Χ.Α., το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας ανέθεσε στο ανεξάρτητο από τις Συγχωνευόµενες 
Εταιρίες πιστωτικό ίδρυµα, «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» να διενεργήσει την 
αποτίµηση των Συγχωνευόµενων Εταιριών και να εκφέρει γνώµη για το εάν η σχέση ανταλλαγής των 
µετοχών τους είναι εύλογη και λογική για τους µετόχους τους. Σύµφωνα µε την από 07.09.2009 
Έκθεση Αποτίµησης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» επί του εύλογου και 
λογικού της προτεινόµενης σχέσης ανταλλαγής των µετοχών των Συγχωνευόµενων Εταιριών, η 
προτεινόµενη από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια σχέση ανταλλαγής µετοχών κρίθηκε εύλογη και λογική.  

Η B΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Απορροφώσας που 
πραγµατοποιήθηκε την 09.11.2009, αποδεχόµενη την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µετά 
από ακρόαση της σχετικής έκθεσης αυτού, ενέκρινε µεταξύ άλλων το από 16.07.2009 Σχέδιο 
Σύµβασης Συγχώνευσης µε Απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. Στην εν λόγω 
Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν το 52,247% του συνόλου των µετοχών 
της Απορροφώσας. Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το 52,247% του συνόλου των µετόχων, ήτοι 
4.752.589 έγκυροι ψήφοι. Η συγχώνευση και όλες οι σχετικές νόµιµες ενέργειες για την υλοποίηση της 
εγκρίθηκαν επίσης και από την Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνοµιούχων 
µετόχων της Απορροφώσας που έγινε την 09.11.2009 και στην οποία εκπροσωπήθηκε το 49,071% 
των µετόχων. Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το 49,071% του συνόλου των µετόχων, ήτοι 1.259.577 
έγκυροι ψήφοι.    

Τέλος, η Συγχώνευση και όλες οι σχετικές νόµιµες ενέργειες για την υλοποίηση της εγκρίθηκαν και από 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Απορροφώµενης που έγινε την 26.10.2009 και στην 
οποία εκπροσωπήθηκε το 100% των µετόχων. Υπέρ της συγχώνευσης ψήφισε το 100% του συνόλου 
των µετόχων.   

Η Συγχώνευση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/20 «περί 
ανώνυµων εταιριών», τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και µε τους όρους και 
συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, που υπεγράφη στις 30.11.2009 
µεταξύ των Συγχωνευόµενων Εταιριών και η οποία έλαβε τον τύπο Συµβολαιογραφικού Εγγράφου µε 
την υπ’ αριθµ. 14747/30.11.2009 πράξη της Συµβολαιογράφου Αθηνών κα Βασιλικής 
Καλογερόπουλου. Συγκεκριµένα, η Συγχώνευση συντελείται µε τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσοντας η 
Απορροφώµενη Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία 31.12.2008.  
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Ειδικότερα, η συγχώνευση διενεργείται µε την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού των Συγχωνευόµενων Εταιριών, ως αυτά υφίστανται κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
της παρούσας συγχώνευσης, τα δε περιουσιακά στοιχεία εκάστης της Απορροφώµενης µεταφέρονται 
ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφώσας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης, η 
Απορροφώµενη λύεται, δίχως να εκκαθαρίζεται, και οι µετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της 
περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται στην Απορροφώσα, η οποία εφεξής 
υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
της Απορροφώµενης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 75 K.N. 2190/1920. 

Τηρήθηκαν όλες οι κατά το νόµο προβλεπόµενες διαδικασίες, διατυπώσεις, ανακοινώσεις, δηµοσιεύσεις 
και προθεσµίες, όπως ορίζονται και δόθηκε η δυνατότητα στους µετόχους και τους πιστωτές των 
Συγχωνευόµενων Εταιριών να λάβουν εγκαίρως γνώση για τη διαδικασία συγχώνευσης. Ουδεµία 
αντίρρηση ή ένσταση προβλήθηκε από πιστωτές των Συγχωνευόµενων Εταιριών διαρκούσης της 
προθεσµίας του άρθρου 70 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.  

Επίσης τηρήθηκε η διαδικασία και πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη διάταξη 
4.1.4.1.3. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Η συγχώνευση των εταιριών ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ εγκρίθηκε δυνάµει της υπ’ αριθµ. πρωτ. 
Κ2-12420/28.12.2009 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία στις 31.12.2009 καταχωρήθηκε 
στο οικείο Μητρώο Ανώνυµων Εταιριών, καθώς και στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας 
∆υτ. Αττικής. 

4.2   Όροι της Συγχώνευσης 

Οι όροι της Συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ περιλαµβάνονται 
στο από 16.07.2009 Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, περίληψη του οποίου παρατίθεται στην 
ιστοσελίδα της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xylemboria.gr. 

Σε περίληψη οι όροι του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης έχουν ως ακολούθως: 

 Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας ανέρχεται σε €5.131.803,60, και διαιρείται σε 9.096.354 
κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,44 η κάθε µία και σε 2.566.836 προνοµιούχες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,44 η κάθε µία. Η Απορροφώµενη κατέχει σήµερα 2.650.074 κοινές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας €0,44 η κάθε µία της Απορροφώσας, ήτοι ποσοστό 29,13336% των κοινών 
µετοχών της Απορροφώσας και σε ονοµαστική αξία €1.166.032,56 του µετοχικού της κεφαλαίου. 

 Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώµενης ανέρχεται σε €12.201.200 και διαιρείται σε 12.201.200 
µετοχές ονοµαστικής αξίας  €1,00 η κάθε µία. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/93, το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα 
αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των €11.035.167,44 που αντιστοιχεί στο εισφερόµενο κεφάλαιο 
της Απορροφώµενης, αφού αφαιρεθεί η ονοµαστική αξία των ακυρούµενων κοινών µετοχών της 
Απορροφώσας που κατέχει η Απορροφώµενη. Ειδικότερα το µετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας: 

α. θα αυξηθεί κατά το ποσό των €12.201.200 που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόµενου 
µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώµενης, και 
 

β. θα µειωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 συνεπεία 
απόσβεσης λόγω σύγχυσης της αξίωσης λήψης µετοχών κατά €1.166.032,56 που αντιστοιχεί στην 
ονοµαστική αξία των ακυρούµενων κοινών µετοχών της Απορροφώσας που κατέχει η 
Απορροφώµενη. 

 

Εποµένως το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέλθει στο ποσό των € 16.166.971,04 και θα 
διαιρείται σε 34.176.280 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 και σε 2.566.836 προνοµιούχες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστης. 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας πριν και µετά τη 
συγχώνευση: 

 

Η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της απορροφώµενης µε κοινές µετοχές της Απορροφώσας συνεπεία 
της συγχώνευσης, έχει ως εξής: 

α. Οι µέτοχοι της απορροφώµενης θα ανταλλάσσουν µία παλαιά κοινή µετοχή της απορροφώµενης 
προς 2,1945826640 νέες κοινές µετοχές της Απορροφώσας, δηλαδή θα λάβουν συνολικά 26.776.542 
νέες κοινές µετοχές της Απορροφώσας ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστη.  

β. Οι κάτοχοι κοινών µετοχών της Απορροφώσας (πλην της απορρροφώµενης) θα ανταλλάσσουν µία 
παλαιά κοινή µετοχή της Απορροφώσας που κατέχουν προς 1,1479082510 νέες κοινές µετοχές της 
Απορροφώσας, δηλαδή θα λάβουν συνολικά 7.399.738 νέες κοινές µετοχές της Απορροφώσας 
ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστη. Οι κάτοχοι προνοµιούχων µετοχών της Απορροφώσας θα 
συνεχίσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθµό προνοµιούχων µετοχών όπως και πριν από τη συγχώνευση, 
δηλαδή θα κατέχουν 2.566.836 προνοµιούχες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,44 εκάστη. 

Αναφορικά µε τα κλασµατικά δικαιώµατα νέων µετοχών που τυχόν προκύψουν από τη συγχώνευση, η 
Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Αππορροφώσας Εταιρίας της 
09.11.2009, εξουσιοδότησε το ∆.Σ. να ρυθµίσει µε απόφασή του τη διαδικασία τακτοποίησής τους, η 
οποία παρατίθεται αναλυτικά στην ενότητα 4.6 «∆ιαδικασία ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών» του 
παρόντος Εγγράφου.Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, ήτοι από την καταχώριση 
της εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών, οι µέτοχοι της απορροφώµενης θα έχουν 
δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας, ήτοι οι νέες κοινές µετοχές θα δικαιούνται 
µερίσµατος σε κάθε οικονοµική χρήση, περιλαµβανοµένης και της χρήσης 2009, εφόσον η Τακτική 
Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας αποφασίσει τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση αυτή και σε 
περίπτωση που οι νέες µετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασµούς ΣΑΤ των δικαιούχων κατά την 
ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος. 

Από την 01.01.2009 (εποµένη συντάξεως του ισολογισµού µετασχηµατισµού) και εφεξής οι πράξεις 
της απορροφώµενης θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασµό της απορροφώσας, τα δε οικονοµικά 
αποτελέσµατα της απορροφώµενης, που προέκυψαν από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι της 
ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, θεωρούνται ως αποτελέσµατα της απορροφώσας κατά τα 
προβλεπόµενα στα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό και µε το άρθρο 2 παρ. 6 του 
Ν. 2166/1993. 

∆εν υπάρχουν µέτοχοι των συγχωνευόµενων εταιριών που να έχουν ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια, 
ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι κάτοχοι άλλων τίτλων η µετοχών, πλην των ήδη αναφερθέντων κατόχων 
των 2.566.836 προνοµιούχων µετοχών της απορροφώσας, και οι οποίες προνοµιούχες µετοχές έχουν 
τα κάτωθι προνόµια: 

α) Προνοµιακή απόληψη α' µερίσµατος προς 16% επί της ονοµαστικής αξίας. 

β) Προνοµιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας του καταβληθέντος κεφαλαίου. 

Μετοχικό κεφάλαιο ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ πριν από τη συγχώνευση € 5.131.803,60 
αντιστοιχεί σε κοινές µετοχές € 4.002.395,76 
αντιστοιχεί σε προνοµιούχες µετοχές € 1.129.407,84 

Αύξηση Κεφαλαίου κατά το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο της INTERWOOD € 12.201.200,00 
∆ιαγραφή Συµµετοχής της INTERWOOD στο κοινό µετοχικό κεφάλαιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (€ 1.166.032,56)
Μετοχικό κεφάλαιο ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µετά τη Συγχωνευση € 16.166.971,04 
αντιστοιχεί σε κοινές µετοχές € 15.037.563,20 
αντιστοιχεί σε προνοµιούχες µετοχές € 1.129.407,84 
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γ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονοµαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή µη  
επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' µερίσµατος. 

Επίσης, δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και τους 
τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευόµενων Εταιριών από τα Καταστατικά αυτών, ούτε από αποφάσεις 
των Γενικών Συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται τέτοια από τη συγχώνευση αυτή. 

 

4.2.1   Μετοχική Σύνθεση της Νέας Εταιρίας 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας (κάτοχοι κοινών 
µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου µε ποσοστό άνω του 5%) πριν και µετά την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης βάσει των στοιχείων των µετόχων που συµµετείχαν – εκπροσωπήθηκαν στις από  
09.11.2009 Β’ Επαναληπτικές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων κατόχων κοινών και 
προνοµιούχων µετοχών της Απορροφώσας και στην από 26.10.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της Απορροφώµενης, που αποφάσισαν την παρούσα Συγχώνευση. 

Με βάση τα στοιχεία µετοχολογίου της 09.11.2009, οι κάτοχοι κοινών µετοχών και δικαιωµάτων 
ψήφου, σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, της Νέας Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι:  
 

Πριν από τη Συγχώνευση Μετά τη Συγχώνευση 
Μέτοχος # µετοχών / 

δικ. ψήφου Ποσοστό   # µετοχών / 
δικ. ψήφου  Ποσοστό 

INTERWOOD 2.650.074 29,13% 0 0,00% 
Ι. Καπράλος (1)  303.220 3,33% 348.069 1,02% 
∆. Μαδούρος 330.340 3,63% 379.200 1,11% 
Π. Ψαλτήρας 41.124 0,45% 47.207 0,14% 
Λοιποί Μέτοχοι ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (1) 5.771.596 63,45% 6.625.262 19,39% 
Αλέξανδρος Παππάς (2) 0 0,00% 9.085.454 26,58% 
Σοφία Γεράρδη (2) 0 0,00% 8.333.229 24,38% 
Νικόλαος Θεοδωρίδης (2) 0 0,00% 4.626.448 13,54% 
Γεώργιος Ν. Γεράρδης (2) 0 0,00% 1.907.413 5,58% 
Γεώργιος Θεοδωρίδης (2) 0 0,00% 1.173.279 3,43% 
Μάρκος Φραγκίστας (2) 0 0,00% 1.395.059 4,08% 
Ευτύχης Παπαδάκης (2) 0 0,00% 255.660 0,75% 
Σύνολο 9.096.354 100,00% 34.176.280 100,00%

(1) Ο αριθµός των µετοχών και των αντίστοιχων δικαιωµάτων ψήφου του κ. Ιωάννη Καπράλου και των λοιπών µετόχων της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ έχουν προσαρµοστεί µε βάση την από 17.11.2009 ανακοίνωση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ προς το Χ.Α.  

(2) Οι µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ (που µετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι µέτοχοι της Νέας Εταιρίας) έχουν 
υπογράψει την από 24.12.2009 συµφωνία µετόχων, που παρατίθεται παρακάτω. Ως αποτέλεσµα της συγχώνευσης και της 
συµφωνίας µετόχων, τα εν λόγω πρόσωπα κατέχουν συνολικά 26.776.542 µετοχές και αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου, ήτοι 
ποσοστό 78,35% περίπου επί των συνολικών µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Νέας Εταιρίας. 

Σηµειώνεται ότι ο αριθµός µετοχών των µετόχων εµφανίζεται στρογγυλοποιηµένος. 

Οι κάτοχοι προνοµιούχων µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ θα συνεχίσουν και µετά την ολοκλήρωση της 
Συγχώνευσης να κατέχουν τον ίδιο αριθµό προνοµιούχων µετοχών της Νέας Εταιρίας. 

Το σύνολο των µετοχών της Νέας Εταιρίας θα είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο. 

Σηµειώνεται ότι στην από 24.12.2009 συµφωνία (εφεξής «Συµφωνία Μετόχων») των κ.κ. Αλ. Παππά, 
Ν. Θεοδωρίδη, Γ. Γεράρδη, Γ. Θεοδωρίδη, Μ. Φραγκίστα, Ευτ. Παπαδάκη και της κας Σ. Γεράρδη, 
υφιστάµενων µετόχων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και κατ΄ επέκταση, µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, 
µετόχων της Νέας Εταιρίας (εφεξής τα «Μέρη») προβλέπονται τα ακόλουθα: 

α. Τα Μέρη µέσω συντονισµένης άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που εκάστοτε κατέχουν 
δεσµεύονται να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Νέας Εταιρίας, ως εξής:  
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Η πλειοψηφία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Νέας Εταιρίας θα απαρτίζεται από πρόσωπα 
κοινής αποδοχής των Μερών. Ως πρόσωπα κοινής αποδοχής νοούνται οι Αλ. Παππάς, Σοφία Γεράρδη, 
Ν. Θεοδωρίδης, Γ. Γεράρδης και Ευτ. Παπαδάκης. Εννοείται ότι δεν είναι υποχρεωτικό για τα ως άνω 
πρόσωπα να αποδεχθούν να µετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

β. Τα Μέρη, σε κάθε περίπτωση που συµφωνείται η σύµπραξή τους ή/και απόφαση της γενικής 
συνέλευσης της Νέας Εταιρίας αναλαµβάνουν να ψηφίζουν κατά τρόπο σύµφωνο µε όσα 
προβλέπονται στη Συµφωνία Μετόχων 

γ. Το κάθε Μέρος µπορεί ελεύθερα να διαθέτει ελεύθερα τις µετοχές που κατέχει στη Νέα Εταιρία και η 
Συµφωνία Μετόχων δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε σχετική δέσµευση µη διάθεσης. Συµφωνείται όµως 
ότι η εκχώρηση δικαιωµάτων ψήφου χωρίς την ταυτόχρονη µεταβίβαση των µετοχών θα απαιτεί τη 
σύµφωνη γνώµη των λοιπών Μερών.  

δ. Εάν κάποιο από τα Μέρη το ζητήσει, τότε τα Μέρη θα οφείλουν να µεταβιβάσουν σε νοµικό 
πρόσωπο συµφερόντων των Μερών (κατά την αναλογία της οικονοµικής συµµετοχής εκάστου) 
µετοχές της Νέας Εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή, η συµφωνία καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της θα διέπει 
και (α) τις σχέσεις των Μερών ως προς τη διοίκηση και συµµετοχής τους στο ενδιάµεσο αυτό νοµικό 
πρόσωπο και (β) τις µετοχές και δικαιώµατα ψήφου στη Νέα Εταιρία που θα κατέχει το νοµικό αυτό 
πρόσωπο.   

Η Συµφωνία Μετόχων είναι αορίστου χρόνου και καταγγέλλεται µε έγγραφο που πρέπει να 
παραληφθεί τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν την έναρξη των αποτελεσµάτων της καταγγελίας. Σε 
περίπτωση που ένα Μέρος καταγγείλει την παρούσα, η καταγγελία θα ισχύει µόνο ως προς το Μέρος 
αυτό και η παρούσα συµφωνία θα εξακολουθεί να διέπει τις σχέσεις των λοιπών Μερών. 

Σηµειώνεται ότι επειδή η Απορροφώµενη και η Νέα Εταιρία συνδέονταν µε τη σχέση της παρ. 1 του 
άρθρου 96 του Κ.Ν. 2190/1920, η απόκτηση συνεπεία της συγχώνευσης των µετοχών της Νέας 
Εταιρίας από τους µετόχους της Απορροφώµενης εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 8 του 
Ν. 3461/2006.   

4.3   Ισολογισµός Μετασχηµατισµού – Εκτίµηση λογιστικής αξίας 

Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της απορροφώµενης εταιρίας ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, που αποτέλεσε τη βάση 
για τη συγχώνευση, είναι αυτός της 31.12.2008 και παρατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.interwood.gr/finance.htm. 

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώµενης κατά την 
31.12.2008, συντάχθηκε σχετική έκθεση, από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Ιωάννη Πέρρο (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 11951) της εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.». Στην εν λόγω έκθεση διαπιστώνεται µε απογραφή η 
λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ κατά την 31.12.2008 (ηµεροµηνία 
ισολογισµού µετασχηµατισµού). Η έκθεση αυτή παρατίθεται στις ιστοσελίδες των Συγχωνευόµενων 
Εταιριών.  

4.4   Καθορισµός της Σχέσης Ανταλλαγής των Μετοχών 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα χρηµατιστηριακή νοµοθεσία (άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισµού του Χ.Α.), 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας ανέθεσε στο πιστωτικό ίδρυµα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» («Αποτιµητής»), να διενεργήσει την αποτίµηση των δύο εταιριών και 
να εκφέρει γνώµη για το εάν η σχέση ανταλλαγής των µετοχών τους είναι εύλογη και λογική και εάν οι 
µέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση. 

Η διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου είναι Φειδιπίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 
7765000. Το συγκρότηµα της Τράπεζας Κύπρου έχει παράσχει χρηµατοδοτικές υπηρεσίες στον όµιλο 
της Απορροφώµενης. Κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» ή οι συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, ενδέχεται σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή στο µέλλον να παράσχουν επιπρόσθετες χρηµατοδοτικές υπηρεσίες στις 
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Συγχωνευόµενες Εταιρίες ή στις θυγατρικές τους, να παράσχουν συµβουλευτικές ή 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ή ενδέχεται να παράσχουν επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες επί 
των κινητών αξιών των Συγχωνευόµενων Εταιριών. 

Ακολούθως παρατίθενται αποσπάσµατα από την 07.09.2009 έκθεση της Τράπεζας Κύπρου, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Αποτιµητή, σχετικά µε τις µεθοδολογίες και τα αποτελέσµατα των αποτιµήσεων. 
Η Εταιρία βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν αναπαραχθεί πιστά, καθώς και ότι γνωρίζει και 
είναι σε θέση να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν παραλήψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόµενες 
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές. 

4.4.1   Μέθοδοι Αποτίµησης 

Για τη συγκριτική αποτίµηση των Συγχωνευόµενων Εταιριών εφαρµόστηκαν οι κάτωθι αναφερόµενες 
µεθοδολογίες αποτίµησης: 

 η µέθοδος της Προεξόφλησης των Μελλοντικών Χρηµατοροών ή της Καθαρής Παρούσας Αξίας 
των Ταµειακών Ροών (Discounted Cash Flow analysis ή «DCF») 

 η µέθοδος της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης  

Η µέθοδος της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταµειακών Ροών (Discounted Cash Flows ή «DCF») 
βασίζεται στην παραδοχή ότι η αξία µιας επιχείρησης προκύπτει από την προεξόφληση των 
µελλοντικών ταµειακών ροών της προς τους µετόχους της. Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει µεταξύ 
άλλων τις αναλύσεις εσόδων, εξόδων κεφαλαιουχικών επενδύσεων, κεφαλαιακής δοµής και 
υπολειµµατικής αξίας. Με βάση τα αποτελέσµατα των παραπάνω αναλύσεων, γίνεται πρόβλεψη των 
αναµενόµενων ταµειακών ροών από τη λειτουργία της επιχείρησης για ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. Οι ταµειακές ροές προεξοφλούνται µε το κατάλληλο προεξοφλητικό δείκτη και 
προσδιορίζεται η παρούσα τους αξία. Επίσης, υπολογίζεται η υπολειµµατική αξία της επιχείρησης στο 
τέλος του παραπάνω χρονικού διαστήµατος για το οποίο γίνονται προβλέψεις και προεξοφλείται και 
αυτή αντίστοιχα για να υπολογιστεί η παρούσα αξία της. Τέλος, η παρούσα αξία των ταµειακών ροών 
προστίθεται στην παρούσα αξία της υπολειµµατικής αξίας. 

Η µέθοδος της Αναπροσαρµοσµένης Καθαρής Θέσης είναι µια στατική µέθοδος αποτίµησης της αξίας 
µιας εταιρίας και βασίζεται στους ισολογισµούς των εταιριών κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης, σε 
ορισµένες αναπροσαρµογές που κρίνονται απαραίτητες κατά περίπτωση και κατά την κρίση του 
αποτιµητή, αλλά και βάσει των τυχόν σηµειώσεων των διοικήσεων των εταιριών, καθώς επίσης και 
των τυχόν παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών επί των αντίστοιχων οικονοµικών καταστάσεων. Για 
τον υπολογισµό της µεθόδου αυτής λήφθηκαν υπ΄όψιν οι ισολογισµοί των εταιριών 31.12.2008, οι 
οποίοι έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.), δηλαδή µε την αρχή 
«mark-to-market» (δηλαδή µε τιµές και στοιχεία που εκφράζουν το δυνατόν καλύτερα τις τρέχουσες 
αγοραίες). 
 

4.4.2   Αποτελέσµατα Αποτίµησης και Εύρος Σχέσεων Αξιών 

Το εύρος των σχέσεων αξιών των Συγχωνευόµενων Εταιριών που προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την 
κάθε µία από τις δύο προαναφερόµενες µεθόδους αποτίµησης, έχει ως εξής: 

 
ΕΥΡΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΞΙΩΝ  ΑΝΑ ΜΕΘΟ∆Ο ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  

 Αξία εταιρίας (ποσά σε € εκ.) Σχέση αξιών 
 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ   
Προεξόφληση Ταµειακών Ροών (DCF) 54,15 24,31 1 : 2,2273 
Καθαρή αναπροσαρµοσµένη θέση (NAV) 17,33 13,02 1 : 1,3310 
 

Το εύρος αξιών αφορά το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου των Συγχωνευόµενων Εταιριών, δηλαδή 
στο εύρος της σχέσης αξιών του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ προς το 100% του 
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µετοχικού κεφαλαίου της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. Σηµειώνεται ότι η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ έχει στην κυριότητά της το 
29,13336% των υφιστάµενων κοινών µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. 

Σύµφωνα µε την από 05.01.2010 επιστολή της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆», 
«επιλέχθηκε διπλάσια βαρύτητα στη µέθοδο DCF από ότι στη µέθοδο NAV µε την οποία προκύπτει 
σχέση αξιών 1:2,0380, σχέση που παραπέµπει σε τελική σχέση αξιών 1:2 η οποία και συµφωνήθηκε 
από τις διοικήσεις των δύο εταιριών.» 
 

4.4.3   Σχέση Ανταλλαγής των Μετοχών  

Λαµβάνοντας υπόψη το προαναφερόµενο εύρος σχέσεων αξιών ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και τους 
όρους του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης, το εύρος της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ µε κοινές µετοχές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, καθώς και το εύρος της σχέσης ανταλλαγής των 
παλαιών µετοχών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε νέες µετοχές ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, λόγω της συγχώνευσης, 
διαµορφώνεται ως εξής: 

 
Σχέση Αξιών Εταιρειών
Εταιρεία Κατώτερη Ανώτερη
Ξυλεµπορία 1.0000 1.0000
Interwood 1.3310 2.2273

Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών
Μετοχή Κατώτερη Ανώτερη

Ξυλεµπορία (κ) ->Παλαιά 1.0000 1.0000
Ξυλεµπορία (κ) <-Νέα 1.5556 1.0541

Ξυλεµπορία (π) ->Παλαιά 1.0000 1.0000
Ξυλεµπορία (π) <-Νέα 1.0000 1.0000

Interwood 1.0000 1.0000
Ξυλεµπορία (κ) <-Νέα 1.9792 2.2442  

  
 * (κ) : κοινή µετοχή,  (π) : προνοµιούχα µετοχή 

 

Στην έκθεσή του, σχετικά µε το εύλογο και δίκαιο της προτεινόµενης σχέσης ανταλλαγής, ο 
Αποτιµητής αναφέρει ότι: «Η προτεινόµενη από τα ∆.Σ. των δύο εταιριών σχέση ανταλλαγής µετοχών, 
εµπίπτει εντός του ανωτέρω εύρους που προέκυψε από την αποτίµηση των εταιριών και εποµένως η 
προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής κρίνεται εύλογη και λογική.» 

Η εν λόγω έκθεση όπου περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι αποτίµησης και οι παραδοχές τους, 
κατόπιν συναίνεσης της Τράπεζας Κύπρου, είναι διαθέσιµη στα γραφεία της Απορροφώσας, στην 
ηλεκτρονική της διεύθυνση www.xylemboria.gr.   

 

4.5   Λόγοι της Συγχώνευσης 

Στις εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων προς τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των 
Συγχωνευόµενων Εταιριών, οι οποίες συντάχθηκαν κατ’ επιταγή και σύµφωνα και το άρθρο 69 παρ.4 
του Κ.Ν. 2190/1920 παρουσιάζεται η διαδικασία της Συγχώνευσης από νοµική και οικονοµική άποψη 
και εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους τα ∆ιοικητικά Συµβούλια κρίνουν τη Συγχώνευση 
δικαιολογηµένη. Τα κύρια σηµεία των εκθέσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων έχουν ως εξής: 

4.5.1   Οικονοµική Άποψη της Συγχώνευσης 

Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των δύο εταιριών 
αποφασίστηκε ότι επειδή οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες έχουν κοινή δραστηριότητα και η 
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Απορροφώµενη κατέχει ποσοστό 29,13336% των κοινών µετοχών της Απορροφώσας, επιβάλλεται και 
δικαιολογείται η συγχώνευση µε απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη διότι εκτιµήθηκε ότι δεν 
είναι συµφέρον από άποψη οργανωτικής δοµής να υπάρχουν δύο εταιρίες στον ίδιο όµιλο µε αυτό τον 
σκοπό.  

Επιπλέον, η συγχώνευση των δύο εταιριών θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός µεγάλου 
οργανισµού στο χώρο της πριστής ξυλείας και των βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων ξύλου, 
ενισχυµένου σε επίπεδο οικονοµικών στοιχείων και ως εκ τούτου ικανού να εκµεταλλευτεί 
αποδοτικότερα τυχόν επιχειρηµατικές ευκαιρίες. 

Με τη συγχώνευση θα επιτευχθούν σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας, µε τη µείωση των λειτουργικών 
δαπανών και την επίτευξη συνεργειών, µε θετικά αποτελέσµατα στην κερδοφορία των εταιριών. Η 
ενοποίηση των πόρων των δύο εταιριών θα έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη καλύτερου οικονοµικού 
προγραµµατισµού, οι δε πόροι της νέας εταιρίας θα διατίθενται για την προώθηση της κοινής 
επιχειρηµατικής στρατηγικής. Συνεπώς, η εταιρία που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα έχει 
µεγαλύτερο µέγεθος και άρα θα ενισχυθεί η θέση της έναντι του ανταγωνισµού, θα έχει καλύτερη 
πρόσβαση σε κεφάλαια και θα µπορεί να εκµεταλλευτεί αποδοτικότερα και µε µεγαλύτερη ευελιξία 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας. 

Τέλος, µε τη συγχώνευση, αξιοποιούνται στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα περιουσιακά στοιχεία των 
Συγχωνευόµενων Εταιριών, καθώς και η συσσωρεµένη τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς των 
στελεχών των δύο εταιριών. 

4.5.2   Νοµική Άποψη της Συγχώνευσης 

Για τη συγχώνευση προκρίθηκε η διαδικασία της συγχώνευσης µε απορρόφηση σύµφωνα µε τα άρθρα 
69 -77 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 
2166/1993, διότι η συγχώνευση µε τη µορφή αυτή παρέχει διάφορα φορολογικά πλεονεκτήµατα και 
επιπλέον εξυπηρετεί την επιτάχυνση της διαδικασίας.  

Πλέον συγκεκριµένα οι φορολογικές ελαφρύνσεις αφορούν απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος 
χαρτοσήµου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του δηµοσίου καθώς και εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ 
οιουδήποτε τρίτου. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 η διαπίστωση της 
λογιστικής αξίας των Συγχωνευόµενων Εταιριών δεν απαιτείται να ενεργηθεί από την προβλεπόµενη 
από το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 επιτροπή Εµπειρογνωµόνων αλλά µπορεί να γίνει από Ορκωτό 
Λογιστή, συµβάλλοντας έτσι στην επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας.  

∆εδοµένου ότι η Απορροφώσα είναι εταιρία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, θα πρέπει να 
τηρηθεί επιπλέον των ανωτέρω και η χρηµατιστηριακή νοµοθεσία, καθώς και η νοµοθεσία της 
Κεφαλαιαγοράς. 

Οι Εκθέσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Συγχωνευόµενων Εταιριών προς τους µετόχους τους, οι 
οποίες συντάχθηκαν βάσει του άρθρου 69 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, και οι οποίες αιτιολογούν από 
οικονοµική και νοµική άποψη τη συγχώνευση των Συγχωνευόµενων Εταιριών παρατίθενται στην 
ιστοσελίδα της Απορροφώσας και της Απορροφώµενης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
www.xylemboria.gr και www.interwood.gr αντίστοιχα.  

4.6   ∆ιαδικασία ∆ιάθεσης των Νέων Μετοχών  

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα υποχρεούται να προβεί στις δέουσες ενέργειες 
προκειµένου να πιστωθούν, µέσω της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), στους 
λογαριασµούς του Σ.Α.Τ. των κατόχων κοινών µετοχών της Απορροφώσας και των µετόχων της 
απορροφώµενης, οι νέες κοινές µετοχές που δικαιούνται λόγω της συγχώνευσης. Ειδικά για τους 
µετόχους της Απορροφώµενης, η οποία δεν είναι εισηγµένη στο Χ.Α., οι µετοχές της Νέας Εταιρίας θα 
πιστωθούν στους λογαριασµούς του Σ.Α.Τ. έναντι προηγούµενης παράδοσης των παλαιών τίτλων 
µετοχών, συντασσόµενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Απορροφώσας.  
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Σχετική ανακοίνωση για το χρόνο που θα πιστωθούν οι νέες κοινές µετοχές στους λογαριασµούς Σ.Α.Τ. 
των δικαιούχων θα δηµοσιευτεί εγκαίρως στον Τύπο. 

Το σύνολο των µετοχών που θα προκύψουν µετά τη συγχώνευση θα είναι ελεύθερα 
διαπραγµατεύσιµες. 

Ως προς το ζήτηµα των κλασµατικών δικαιωµάτων που τυχόν θα προκύψουν συνεπεία της εφαρµογής 
των σχέσεων ανταλλαγής, η Β’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της 
Εταιρίας της 09.11.2009, εξουσιοδότησε το ∆.Σ. να ρυθµίσει µε απόφασή του τη διαδικασία 
τακτοποίησής τους. Ειδικότερα, παρέχεται δικαίωµα στους δικαιούχους αυτών εξάµηνης προθεσµίας 
από την εισαγωγή των µετοχών προς διαπραγµάτευση προκειµένου είτε να τα διαθέσουν είτε να 
αποκτήσουν τα υπολειπόµενα κλασµατικά υπόλοιπα για το σχηµατισµό ακέραιων µονάδων µετοχών. 
Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία τα κλασµατικά υπόλοιπα εκποιούνται µε επιµέλεια της 
Εταιρίας µέσω του Χ.Α. και το προϊόν της εκποιήσεως αποδίδεται στους δικαιούχους κατ΄ εφαρµογή 
των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 2396/1996 και της υπ΄ αρ. 13/375/17.03.2006 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.   

 

4.7   Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα 

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι ηµεροµηνίες – σταθµοί στη διαδικασία της 
Συγχώνευσης: 

Ηµεροµηνία Γεγονός  

26.10.2009 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ που ενέκρινε τη Συγχώνευση 

09.11.2009 Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κατόχων κοινών και προνοµιούχων µετοχών της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που ενέκριναν τη Συγχώνευση 

28.12.2009 Καταχώρηση έγκρισης Συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών 

28.12.2009 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για έγκριση της Συγχώνευσης  

17.02.2010 (Τ) Γνωστοποίηση του Εγγράφου της Συγχώνευσης στο ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  

18.02.2010 ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Εγγράφου στο Η.∆.Τ. 

18.02.2010 ∆ηµοσίευση του Εγγράφου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ) 

Τ+7 Εκτιµώµενη έγκριση από το ∆.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων 
µετοχών 

Τ+12 Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών της Νέας Εταιρίας 
στην κατηγορία «Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α.  

 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται 
να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαδικασία Συγχώνευσης και το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως 
προβλέπεται.  

Οι µετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγµάτευση 
στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει 
να έχει εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρίας. 

 

4.8   Πληροφορίες για τις Μετοχές της Εταιρίας 

Οι µετοχές της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ είναι άυλες, ονοµαστικές, διαπραγµατεύονται στην κατηγορία «Μικρής 
και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης» της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει 
των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας. 
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Οι κοινές µετοχές είναι µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές, ενώ οι προνοµιούχες µετοχές είναι άνευ 
ψήφου ονοµαστικές και µη µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές.  

Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της κοινής µετοχής και της 
προνοµιούχου µετοχής της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ είναι GRS131003006 και GRS131004004 αντίστοιχα. 
Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 108 - 110, 10442 Αθήνα.  

Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται σε ευρώ. 

Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος 
µίας (1) µετοχής. 

Οι µετοχές της Εταιρίας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες µετατροπής. 

Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ∆ιαπραγµάτευσης της µετοχής της και δεν θα υπάρξει 
σταθεροποίηση της τιµής της µετοχής. 
 

4.9   ∆ικαιώµατα Μετόχων  

4.9.1   Γενικά 

Μετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από 
την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) των άρθρων 68 παρ. 2 – 77α του Κ.Ν. 2190/1920, β) 
τις προϋποθέσεις και απαλλαγές των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και γ) της εµπορικής νοµοθεσίας, 
όπως αποφασίσθηκε από την B΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας 
της 09.11.2009 και τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Απορροφώµενης της 26.10.2009, το 
µετοχικό κεφάλαιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ θα ανέρχεται στο ποσό των € 16.166.971,04 και θα διαιρείται σε 
34.176.280 άυλες, ονοµαστικές, κοινές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 η κάθε µία και 
σε 2.566.836 άυλες, ονοµαστικές, προνοµιούχες και µη µετατρέψιµες σε κοινές, άνευ ψήφου µετοχές 
ονοµαστικής αξίας € 0,44 η κάθε µία.  

Κάθε µετοχή της Εταιρίας έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όπως αυτές καθορίζονται από το 
Κ.Ν. 2190/1920 και Καταστατικό της, το οποίο δεν περιέχει αυστηρότερες διατάξεις από αυτές που 
προβλέπει ο Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπό την επιφύλαξη των διατάξεών του που αφορούν τις 
προνοµιούχες µετοχές της.  

Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής, του 
Καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των οργάνων της, του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι 
µέτοχοι.  

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή ακολουθούν αυτή 
σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. 

Για τη µεταβολή των δικαιωµάτων των µετόχων, οι ενέργειες που απαιτούνται είναι αυτές της σχετικής 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων, µε εξαίρεση τα 
προνόµια των κατόχων προνοµιούχων µετοχών, τα οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού, 
συνίστανται στα ακόλουθα:  

i. Προνοµιακή απόληψη α' µερίσµατος προς 16% επί της ονοµαστικής αξίας. 
ii. Προνοµιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρίας, του καταβληθέντος κεφαλαίου. 
iii. Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονοµαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή µη 

επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' µερίσµατος. 
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∆ικαίωµα Μερίσµατος 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Καταστατικού της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, µετά την αφαίρεση των απαιτούµενων 
καθαρών κερδών για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920, τα λοιπά 
καθαρά κέρδη διατίθενται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Συγκεκριµένα, προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, 
δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, 
σύµφωνα µε το νόµο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο 
τουλάχιστον µε το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.  

Η Εταιρία δύνανται να µοιράσει προσωρινό µέρισµα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον 
20 τουλάχιστον ηµέρες προηγουµένως έχει δηµοσιεύσει σχετική λογιστική κατάσταση. Το προσωρινό 
µέρισµα δεν µπορεί να υπερβεί το 50% των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.  

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στον κοµιστή της, µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ή οποτεδήποτε 
οριστεί. 

∆ικαίωµα Προτίµησης 

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση 
οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το 
νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των µετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα µε τη 
συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 7 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

∆ικαίωµα Ψήφου 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, 
πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα 
τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των 
δικαιωµάτων τους. 

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών 
Συνελεύσεων.  

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών 
προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας, 
εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων 
Τίτλων του Κ.Α.Α., όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.  

Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε τη 
ρητή άδειά της. 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  

Αναφορικά µε τα δικαιώµατα µειοψηφίας, το Καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει ότι ισχύει από τον 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και συγκεκριµένα: 

i. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από τη ηµέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική 
Συνέλευση από το ∆.Σ. εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η 
σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρίας, µε απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
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ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς 
και η ηµερήσια διάταξη.     

ii. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γ.Σ., που έχει ήδη συγκληθεί, 
πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη Γ.Σ. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη 
του ∆.Σ., κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γ.Σ. Αν 
τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευτούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της 
Γ.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά 
τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρίας. 

Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως είναι υποχρεωµένος να αναβάλλει για µια φορά 
τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισµένα θέµατα, 
ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της 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 
ηµεροµηνία αναβολής. Η µετ’ αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης 
και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων σε 
αυτήν δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 
παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε το άρθρο 24 του παρόντος. 

iii. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 
γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

iv. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, η οποία υποβάλλεται στην Eταιρία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ. τις 
αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι 
χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  

v. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση 
εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα 
αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρίας µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις, η 
εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 
ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920. 

vi. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η 
οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆.Σ. 
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το ∆.Σ. µπορεί ν' αρνηθεί την παροχή 
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 
λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆.Σ. 
σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του 
∆.Σ. έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.    

vii. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου (v) και της παραγράφου (vi), 
τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, 
επιλύεται από το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, µε απόφασή του, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και 
την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 
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viii. Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να 
αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την 
άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28. 

ix. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις σχετικές εκθέσεις του ∆.Σ. και των ελεγκτών της Εταιρίας 
(άρθρο 27 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920). 

Τέλος,  
 

i. ∆εν υφίστανται περιορισµοί από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 
Εταιρίας ως προς την ελεύθερη µεταβίβαση των µετοχών της. 

ii. ∆εν έχουν περιέλθει στη γνώση της Εταιρίας δεσµευτικές προτάσεις εξαγοράς ή/και κανόνες 
υποχρεωτικής εκχώρησης των µετοχών της.  

iii. ∆εν υφίστανται δικαιώµατα προαίρεσης για το κεφάλαιο της Εταιρίας, ούτε συµφωνίες (υπό όρους 
ή άνευ όρων) που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει αντικείµενο δικαιώµατος 
προαίρεσης. 

iv. ∆εν υφίστανται δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 
κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση. 

4.9.2   Φορολογία Μερισµάτων 

Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν. 3697/2008, ο φορολογικός συντελεστής των εταιριών ορίστηκε σε 
25% για τις χρήσεις 2009, ο οποίος µειώνεται εφεξής κατά 1% κάθε έτος µέχρι το ποσοστό 20% για 
τη χρήση 2014 και µετά.  

Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ίδιου νόµου, οι ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται σε 
παρακράτηση φόρου 10% επί των κερδών που διανέµουν µε τη µορφή µερισµάτων και 
προµερισµάτων σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα εάν η καταβολή τους 
γίνεται σε µετρητά ή σε µετοχές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων τυχόν εφαρµοστέας διεθνούς 
σύµβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Καταστατικό της, οι προνοµιούχες µετοχές της απορροφώσας έχουν 
τα κάτωθι προνόµια: 

α) Προνοµιακή απόληψη α' µερίσµατος προς 16% επί της ονοµαστικής αξίας. 

β) Προνοµιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας του καταβληθέντος κεφαλαίου. 

γ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονοµαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή µη 
επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' µερίσµατος. 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του 
Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 

4.10   ∆απάνες Έκδοσης  

Οι συνολικές δαπάνες της Συγχώνευσης εκτιµάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε € 425 χιλ. περίπου και 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

(ποσά σε € '000) Ποσό 
Αµοιβή Συµβούλου Συγχώνευσης & Λοιπών Συµβούλων 250,00 
Αµοιβή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών & Νοµικών Συµβούλων 150,00 
Πόρος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  5,12 
∆ιάφορα Έξοδα 20,00 
Σύνολο 425,12 

 



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  128 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

5.1   Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες  
 
Οι άτυπες pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της 31.12.2007 και της 
31.12.2008, καθώς και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, συντάχθηκαν από την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
προκειµένου να περιληφθούν στο παρόν Έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε στα πλαίσια της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ λόγω της συγχώνευσής της µε απορρόφηση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
και έχουν εγκριθεί µε την από 20.11.2009 απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρίας. Επί των λόγω ενοποιηµένων 
άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών έχει συνταχθεί Έκθεση Ειδικού Σκοπού από τον 
ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. ∆ηµήτριο Ντζανάτο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521) της ελεγκτικής 
εταιρίας «GRANT THORNTON ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.».  
 
Οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί µόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 
προκειµένου να παρέχουν πληροφορίες για το πώς θα είχαν διαµορφωθεί τα οικονοµικά µεγέθη του 
Οµίλου, εάν η συγχώνευση µε την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχε πραγµατοποιηθεί στην αρχή της περιόδου που 
καλύπτουν οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, ήτοι την 01.01.2007 ή την 
01.01.2008 ή την 01.01.2009). 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες δεν θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται ως ένδειξη των αποτελεσµάτων που θα επιτύχει η Νέα Εταιρία στο 
µέλλον. Λόγω της φύσης τους, οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αφορούν µία 
υποθετική κατάσταση και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγµατική χρηµατοοικονοµική 
κατάσταση ή τα πραγµατικά αποτελέσµατα της Νέας Εταιρίας. 

5.1.1   Βάσεις Ετοιµασίας των Άτυπων Pro Forma Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών  
 

Πηγές ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών  
 
Οι άτυπες pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες συντάχθηκαν βάσει των 
δηµοσιευµένων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ για 
τις χρήσεις 2007 και 2008. Για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 η σύνταξη των άτυπων pro forma 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών βασίστηκε στις ενδιάµεσες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 
των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  
 
Οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). Η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
είχε συντάξει τις πρώτες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση 2005 
(µε ηµεροµηνία µετάβασης την 01.01.2004). Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχε συντάξει τις πρώτες ελεγµένες 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ για τη χρήση 2008 (µε ηµεροµηνία µετάβασης την 
01.01.2007). 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της χρήσης 2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009 περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες:  
 

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα Ποσοστό  
Συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ελευσίνα 22,72% Ολική Ενοποίηση 
Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ Α.Ε. Πειραιάς 99,64% Ολική Ενοποίηση 
ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. Πειραιάς 99,94% Ολική Ενοποίηση 
INTERWOOD (CYPRUS) LTD Κύπρος 40,00% Καθαρή Θέση 

 
Το ποσοστό συµµετοχής της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ εξαγοράστηκε προοδευτικά από τον 
Ιούνιο του 2006 µε τελικό ποσοστό συµµετοχής στο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της µε ποσοστό 
ύψους 22,72% στη χρήση 2008. 
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Σηµειώνεται, ότι η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ είχε ενσωµατωθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης µέχρι και την 30.09.2008. Από τον Οκτώβριο του 2008 
ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, γιατί η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από τις 15.10.2008 έχει την 
πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. της θυγατρικής. Για την κατάρτιση των άτυπων pro forma 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ θεωρήθηκε ότι αποκτήθηκε την 01.01.2007. 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της χρήσης 2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009 περιλαµβάνεται η εξής εταιρία:  
 

Επωνυµία Εταιρίας Έδρα Ποσοστό  
Συµµετοχής 

Μέθοδος 
Ενοποίησης 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. Πάτρα 34,00% Καθαρή Θέση 
 
Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης µέχρι και την 30.09.2008, 
έχοντας η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ το δικαίωµα επηρεασµού των αποφάσεων του ∆.Σ. της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, 
βάσει ιδιωτικού συµφωνητικού. Από τον Οκτώβριο του 2008 θεωρείται συγγενής εταιρία και 
ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Για την κατάρτιση των άτυπων pro forma 
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ θεωρήθηκε συγγενής και ενσωµατώθηκε µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης  από την 01.01.2007. 
 
 

Λογιστικές αρχές για τη σύνταξη των άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών  
 
Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, οι µέτοχοι της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ θα έχουν µεγαλύτερο ποσοστό 
µετοχών από τους µετόχους της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και θεωρείται ότι η συνένωση αυτή τελεί κάτω από 
κοινό έλεγχο. Οι συνενώσεις επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο δεν επιπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3, (µε βάση εξαιρέσεις της παρ. 3 του ∆ΠΧΑ 3) και δεν προβλέπεται κάποια 
οδηγία για τέτοιου είδους συναλλαγές από τα ∆ΠΧΑ. Η ∆ιοίκηση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, σύµφωνα µε τις 
παρ. 10 έως 12 του ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη», 
που µεταξύ των άλλων αναφέρουν «Εν απουσία προτύπου ή διερµηνείας που εφαρµόζεται ειδικώς σε 
συναλλαγή ή σε άλλο γεγονός ή περίσταση, η διοίκηση θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει κατά την κρίση 
της µια λογιστική πολιτική από την οποία προκύπτουν πληροφορίες που είναι σχετικές µε τις ανάγκες 
λήψης οικονοµικών αποφάσεων των χρηστών και αξιόπιστες», εφάρµοσε κατά την κρίση της τις 
λογιστικές πολιτικές που τα US GAAP (SFAS 141 Business combinations D8-D14) και UK GAAP 
αποδέχονται για τις συνενώσεις επιχειρήσεων (merger accounting method or pooling of interests 
method). 
 
Για τους σκοπούς των άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών έχει ακολουθηθεί η 
µέθοδος της συνένωσης συµφερόντων (pooling of interest method). Ηµεροµηνία της συνένωσης 
θεωρήθηκε η 01.01.2007. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων, τα περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις των Συγχωνευόµενων Εταιριών απεικονίζονται στη λογιστική τους αξία 
πριν την απορρόφηση, χωρίς να αναγνωρισθεί καµία απολύτως υπεραξία από την απορρόφηση. 
Σηµειώνεται ότι τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία δεν εµφανίζουν καµία ουσιαστική διαφορά.  
 

Pro forma προσαρµογές επί των ιστορικών χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών  
 
 Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 2007: 

  

Αρχικά αναµορφώθηκε ο δηµοσιευµένος ισολογισµός της χρήσης 2007 του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε 
την: 

- Αποενσωµάτωση της ολικής ενοποίησης της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ από το δηµοσιευµένο ισολογισµό 
της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της χρήσης 2007. 

 

- Ενοποίηση, στη συνέχεια, της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
 

Ο ισολογισµός του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ που περιλαµβάνεται στις άτυπες pro forma 
χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες είναι ο δηµοσιευµένος ενοποιηµένος ισολογισµός της χρήσης 2007. 
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 Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 2008: 
 

- Στη χρήση 2008 ως βάση χρησιµοποιήθηκαν οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του 
οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ µε πλήρη ενσωµάτωση της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ από 01.10.2008. 

 

- Στα ενοποιηµένα pro forma αποτελέσµατα της χρήσης 2008 ενσωµατώθηκαν τα 
αποτελέσµατα της περιόδου 01.01.-30.09.2008 της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. Τα αποτελέσµατα της 
περιόδου 01.01.-30.09.2008 της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ δεν περιλαµβάνονταν στο δηµοσιευµένο 
ισολογισµό της 31.12.2008 της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. Ο έλεγχος της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ από την 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και κατά επέκταση η ολική ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων της στα 
αποτελέσµατα του Οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ξεκίνησε από την 01.10.2008.  

 

- Στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ενσωµατώθηκε µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης από την 01.01.2008 για τους σκοπούς της σύνταξης των 
άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, ενώ στις δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είχε ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης από την 01.10.2008. 

 

- Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ θεωρήθηκε συγγενής και για τη χρήση 2008 και επηρέασε τα pro forma 
αποτελέσµατα της χρήσης 2008 κατά την αναλογία της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στα αποτελέσµατά της.  

 

- Σε κάθε περίπτωση έγιναν, όπου απαιτούνταν, προσαρµογές στις ενδοεταιρικές συναλλαγές 
µεταξύ των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, προκειµένου να απεικονισθεί στα pro 
forma αποτελέσµατα της κάθε περιόδου το πραγµατικό µέγεθος. Επίσης, έγιναν και οι 
απαιτούµενες προσαρµογές στις ενδοεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Περιόδου 01.01.-30.09.2009: 
  

- Για την περίοδο 01.01.-30.09.2009 αρχικά χρησιµοποιήθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ στις οποίες περιλαµβάνονται µεταξύ των θυγατρικών 
της εταιριών και ο όµιλος ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για την ίδια χρονική περίοδο. 

- Μεταφέρθηκε η επίδραση της ενσωµάτωσης της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης από την 01.01.2007.  

- Έγιναν οι απαιτούµενες προσαρµογές στα δικαιώµατα µειοψηφίας και στα υπόλοιπα κονδύλια 
της καθαρής θέσης καθώς και στην αναλογία των αποτελεσµάτων της περιόδου που ανήκει 
στη µειοψηφία.  

- ∆εν χρειάστηκε να γίνουν ενδοεταιρικές απαλοιφές για τη περίοδο 01.01.-30.09.2009, διότι 
αυτές συµψηφίστηκαν σε επίπεδο αρχικής ενοποίησης των δύο οµίλων κατά τη σύνταξη των 
ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  
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5.1.2   Αναµορφώσεις επί των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 

5.1.2.1  Αναµόρφωση Ισολογισµού της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  

Ο αναµορφωµένος ισολογισµός του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 
   31.12.2007  

 (ποσά σε €) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ PRO FORMA 
Ενεργητικό       

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού       

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 16.015.259,21 (4.115.392,06) 11.899.867,15 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 0,00 

Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς επιχειρήσεις 
0,00 964.866,63 964.866,63 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 482.631,33 (53.253,65) 429.377,68 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.470,68 (6.034,23) 39.436,45 
  16.543.361,22 (3.209.813,31) 13.333.547,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα 10.632.565,83 (2.530.417,08) 8.102.148,75 
Απαιτήσεις από πελάτες 17.560.590,04 (2.667.964,11) 14.892.625,93 
Λοιπές απαιτήσεις 1.136.469,82 (52.674,59) 1.083.795,23 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 487.596,96 (239.021,63) 248.575,33 
  29.817.222,65 (5.490.077,41) 24.327.145,24
Σύνολο Ενεργητικού 46.360.583,87 (8.699.890,72) 37.660.693,15
Καθαρή Θέση         
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά       
Μετοχικό κεφάλαιο 5.131.803,60 0,00 5.131.803,60 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 6.280.297,42 0,00 6.280.297,42 
Αποθεµατικά 1.911.650,82 52.655,08 1.964.305,90 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο 766.069,20 (92.418,54) 673.650,66 
Σύνολο καθαρής θέση µετόχων εταιρίας 14.089.821,04 (39.763,46) 14.050.057,58
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.029.454,33 (2.029.454,33) 0,00 
Σύνολο καθαρής θέσης 16.119.275,37 (2.069.217,79) 14.050.057,58
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 2.680.595,44 (2.221.270,42) 459.325,02 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 2.361.925,06 (303.662,58) 2.058.262,48 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 571.214,33 (23.320,00) 547.894,33 
Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 627.582,52 (627.582,52) 0,00 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 6.241.317,35 (3.175.835,52) 3.065.481,83
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 1.757.264,38 (1.074.916,55) 682.347,83 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 20.725.729,79 (2.020.389,89) 18.705.339,90 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 302.907,85 (14.891,02) 288.016,83 
Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.214.089,13 (344.639,95) 869.449,18 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 23.999.991,15 (3.454.837,41) 20.545.153,74
Σύνολο Υποχρεώσεων 30.241.308,50 (6.630.672,93) 23.610.635,57
Σύνολο Καθαρής Θέσης Και Υποχρεώσεων 46.360.583,87 (8.699.890,72) 37.660.693,15
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Οι προσαρµογές που έγιναν στο δηµοσιευµένο ισολογισµό της 31.12.2007 του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
αφορούν σε:   

- Απαλοιφή της ολικής ενοποίησης της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ από το δηµοσιευµένο ισολογισµό της 
31.12.2007. ∆ηλαδή, αφαίρεση των στοιχείων της χρήσης 2007 της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ από τον 
ισολογισµό του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που αρχικά είχαν ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης.  

- Ενσωµάτωση, στη συνέχεια, της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ σαν συγγενή εταιρία µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. Για την κατάρτιση των άτυπων pro forma καταστάσεων η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ θεωρήθηκε 
συγγενής και ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης από την 01.01.2007. 

 
Τα στοιχεία του ισολογισµού που προέκυψαν µετά τις ανωτέρω αναµορφώσεις και χρησιµοποιήθηκαν 
για τη σύνταξη των άτυπων pro forma καταστάσεων του 2007 διαφέρουν από τον ατοµικό ισολογισµό 
της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της χρήσης 2007 στο κονδύλι «Επενδύσεις σε θυγατρικές/ Συγγενείς επιχειρήσεις» 
και στα «Ίδια κεφάλαια».   
 
Το υπόλοιπο του κονδυλίου «Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς επιχειρήσεις» που αφορά σε 
συµµετοχή της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στη συγγενή εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, αναλύεται στο πίνακα που 
ακολουθεί:  
 

(ποσά σε €)  

Ποσό συµµετοχής (αξία κτήσης) από δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 1.040.920,54 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης  (40.846,40) 

Μείον: Αναλογία αποτελέσµατος χρήσης 2007 της συγγενής εταιρίας  (35.207,51) 

Υπόλοιπο 31.12.2007 964.866,63 

 
Επιπλέον, το υπόλοιπο της καθαρής θέσης του δηµοσιευµένου ισολογισµού του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
αναµορφώθηκε ως ακολούθως:   
 

(ποσά σε €)  

Αρχική Καθαρή Θέση (από δηµοσιευµένο ισολογισµό)  16.119.275,37 

Αναλογία αποτελέσµατος χρήσης 2007 από τη συγγενή ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ  (35.207,51) 

∆ιαγραφή επίδρασης από διαφορές ολικής ενοποίησης (4.555,95) 

Απαλοιφή δικαιωµάτων µειοψηφίας (2.029.454,33) 

Υπόλοιπο 31.12.2007 14.050.057,58 

 
Οι λοιπές προσαρµογές αφορούν στην απαλοιφή της αρχικής ολικής ενοποίησης των κονδυλίων του 
ισολογισµού της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ.   
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5.1.2.2  Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ  
 
Η αναµορφωµένη κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

  01.01.-31.12.2007 
 (ποσά σε €) ∆ηµοσίευση Προσαρµογές  Pro Forma 
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 31.673.617,74 (4.409.473,57) 27.264.144,17 
Κόστος Πωλήσεων (26.155.513,85) 3.925.275,76 (22.230.238,09) 
Μικτά Κέρδη 5.518.103,89 (484.197,81) 5.033.906,08
Άλλα Έσοδα 1.173.241,05 (162.236,52) 1.011.004,53 
Έξοδα ∆ιοικήσεως (1.724.999,29) 82.907,04 (1.642.092,25) 
Έξοδα ∆ιαθέσεως (2.556.616,42) 369.625,36 (2.186.991,06) 
Άλλα Έξοδα (231.165,62) 989,45 (230.176,17) 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 2.178.563,61 (192.912,48) 1.985.651,13
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 0,00 0,00 0,00 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.507.229,53) 329.612,57 (1.177.616,96) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 (35.207,51) (35.207,51) 
Κέρδη προ φόρων 671.034,08 101.792,58 772.826,66
Φόρος εισοδήµατος (61.706,15) (33.148,60) (94.854,75) 
Κέρδη µετά από φόρους 609.627,93 68.343,98 677.971,91
Κατανέµονται σε:      
Μετόχους Εταιρίας 677.971,91   677.971,91 
Μετόχους Μειοψηφίας (68.343,98) 68.343,98 0,00 

 
Όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, για την κατάσταση των άτυπων pro forma χρηµατοοικονοµικών 
πληροφοριών η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ θεωρήθηκε συγγενής και ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης από την 01.01.2007, ενώ στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα περιλαµβανόταν µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. Εποµένως, τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ 
αφαιρέθηκαν ολικά από τα αποτελέσµατα του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στη χρήση 2007. 
 
Το κονδύλι των αποτελεσµάτων «Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις» ποσού € 35.207,51 
αφορά την αναλογία, ύψους 34%, της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ στα αποτελέσµατα της συγγενούς εταιρίας 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ για τη χρήση 2007. 
 
Οι λοιπές προσαρµογές αφορούν την απαλοιφή των στοιχείων της ολικής ενοποίησης από τα 
αποτελέσµατα του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της χρήσης 2007 της συγγενούς εταιρίας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ.   
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5.1.3   Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων 2007-2008 και 
περιόδου 01.01.-30.09.2009 

 
Οι άτυπες pro forma χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις χρήσεις 2007-2008 και την περίοδο 
01.01.-30.09.2009 παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 
 

Pro Forma Κατάσταση Αποτελεσµάτων  
 01.01.-31.12.2007 01.01.-31.12.2008 01.01.-30.09.2009

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 70.947.479,15 54.084.217,92 26.850.482,96 
Κόστος Πωλήσεων (58.742.450,13) (44.808.543,91) (21.887.392,51) 
Μικτά Κέρδη 12.205.029,02 9.275.674,01 4.963.090,45
Άλλα Έσοδα 1.522.992,48 1.487.596,48 658.737,98 
Έξοδα ∆ιοικήσεως (2.710.479,54) (3.133.999,08) (1.676.560,38) 
Έξοδα ∆ιαθέσεως (5.170.900,10) (5.902.277,35) (3.621.762,49) 
Λοιπά έσοδα/έξοδα (644.716,16) (443.181,40) (115.943,16) 
Κέρδη προ φόρων , τόκων και 
επενδυτικών αποτ/των 5.201.925,70 1.283.812,66 207.562,40
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 0,00 0,00 0,00 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (2.382.802,93) (2.782.302,79) (905.484,65) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις (34.561,51) (145.042,26) (113.956,06) 
Ζηµία από πώληση θυγατρικής (27.163,21) 0,00 0,00 
Κέρδη προ φόρων 2.757.398,05 (1.643.532,39) (811.878,31)
Φόρος εισοδήµατος (753.573,99) 750.122,57 (15.912,89) 
Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 2.003.824,06 (893.409,82) (827.791,20)
Τα Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους 
κατανέµονται σε:   
Μετόχους Εταιρίας 2.003.558,03 (893.288,15) (827.661,07) 
Μετόχους Μειοψηφίας 266,03 (121,67) (130,13) 
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 31.12.2007 31.12.2008 30.09.2009

Ενεργητικό    
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 24.017.372,80 24.894.287,27 24.970.570,10 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 101.556,82 98.385,31 71.473,02 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς 
επιχειρήσεις 1.047.512,63 917.324,37 803.368,31 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 452.670,30 592.854,31 586.073,82 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 53.209,60 49.676,60 69.309,31 
 25.672.322,15 26.552.527,86 26.500.794,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Αποθέµατα 16.037.192,55 16.006.127,15 11.082.700,46 
Απαιτήσεις από πελάτες 38.633.074,56 31.788.871,19 29.642.352,21 
Λοιπές απαιτήσεις 2.534.906,44 1.797.561,54 3.395.642,54 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.036.906,17 2.185.322,59 391.009,29 
 58.242.079,72 51.777.882,47 44.511.704,50
Σύνολο Ενεργητικού 83.914.401,87 78.330.410,33 71.012.499,06
Καθαρή Θέση    
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά  
Μετοχικό κεφάλαιο 16.401.636,04 16.402.836,04 16.402.836,04 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 6.280.297,42 6.280.297,42 6.280.297,42 
Αποθεµατικά 7.756.582,28 8.618.826,07 8.618.826,07 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο (1.773.426,95) (4.040.382,42) (4.868.043,49) 
Σύνολο καθαρής θέση µετόχων εταιρίας 28.665.088,79 27.261.577,11 26.433.916,04
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.481,42 2.359,75 2.229,63 
Σύνολο καθαρής θέσης 28.667.570,21 27.263.936,86 26.436.145,67
Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 12.235.065,02 11.618.720,00 15.132.170,00 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3.678.028,24 2.530.040,76 2.537.850,37 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 796.070,77 658.451,11 561.044,29 
Λοιπές προβλέψεις 242.949,55 533.566,40 268.589,45 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 415.845,93 365.789,06 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 16.952.113,58 15.756.624,20 18.865.443,17
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 3.695.698,40 3.835.004,56 2.803.245,92 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 30.715.404,78 28.297.567,59 18.392.934,76 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 921.323,10 253.753,53 734.697,00 
Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.962.291,80 2.923.523,59 3.780.032,54 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 38.294.718,08 35.309.849,27 25.710.910,22
Σύνολο Υποχρεώσεων 55.246.831,66 51.066.473,47 44.576.353,39
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 83.914.401,87 78.330.410,33 71.012.499,06

5.1.3.1  Ανάλυση προσαρµογών στις άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 
Χρήσης 2007 

 
Άτυπος Pro Forma Ισολογισµός 31.12.2007 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η άτυπη pro forma κατάσταση ισολογισµού της 31.12.2007. 
Για τη σύνταξη του εν λόγω pro forma ισολογισµού χρησιµοποιήθηκαν ο δηµοσιευµένος ισολογισµός 
του οµίλου της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 31.12.2007, µε βάση τα ∆ΠΧΑ, και ο ισολογισµός του οµίλου 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της 31.12.2007, ο οποίος είναι ο αναµορφωµένος Ισολογισµός για τους σκοπούς 
σύνταξης των άτυπων pro forma καταστάσεων (βλέπε ενότητα 5.1.2.1 «Αναµόρφωση Ισολογισµού 
της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ» του παρόντος Εγγράφου). 
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(ποσά σε €) 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
31.12.2007 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 

31.12.2007 
ΣΥΝΟΛΟ Σηµ. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ PROFORMA 

31.12.2007 

Ενεργητικό       

Μη Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού      
Ιδιοχρησιµοποιούµενα 
ενσώµατα πάγια στοιχεία 12.117.505,65 11.899.867,15 24.017.372,80   24.017.372,80 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 101.556,82 0,00 101.556,82   101.556,82 
Επενδύσεις σε 
Θυγατρικές/Συγγενείς 
επιχειρήσεις 4.533.226,73 964.866,63 5.498.093,36 1 (4.450.580,73) 1.047.512,63 
Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος 23.292,62 429.377,68 452.670,30   452.670,30 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία 13.773,15 39.436,45 53.209,60   53.209,60 
 16.789.354,97 13.333.547,91 30.122.902,88  (4.450.580,73) 25.672.322,15 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 7.935.043,80 8.102.148,75 16.037.192,55   16.037.192,55 
Απαιτήσεις από πελάτες 23.742.323,99 14.892.625,93 38.634.949,92 2 (1.875,36) 38.633.074,56 
Λοιπές απαιτήσεις 1.451.111,21 1.083.795,23 2.534.906,44   2.534.906,44 
Ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 788.330,84 248.575,33 1.036.906,17   1.036.906,17 
 33.916.809,84 24.327,145,24 58.243.955,08  (1.875,36) 58.242.079,72 
Σύνολο Ενεργητικού 50.706.164,81 37.660.693,15 88.366.857,96  (4.452.456,09) 83.914.401,87 
Καθαρή Θέση         
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά      
Μετοχικό κεφάλαιο 12.435.865,00 5.131.803,60 17.567.668,60 3 1.166.032,56 16.401.636,04 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες 
µετοχές 0,00 6.280.297,42 6.280.297,42   6.280.297,42 
Αποθεµατικά 5.792.276,38 1.964.305,90 7.756.582,28   7.756.582,28 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο 960.596,63 673.650,66 1.634.247,29 4 3.407.674,24 (1.773.426,95) 
Σύνολο καθαρής θέση 
µετόχων εταιρίας 19.188.738,01 14.050.057,58 33.238.795,59 4 4.573.706,80 28.665.088,79 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.481,42 0,00 2.481,42  0,00 2.481,42 
Σύνολο καθαρής θέσης 19.191.219,43 14.050.057,58 33.241.277,01  4.573.706,80 28.667.570,21 
Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 11.775.740,00 459.325,02 12.235.065,02   12.235.065,02 
Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος 1.619.765,76 2.058.262,48 3.678.028,24   3.678.028,24 
Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζόµενους λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 248.176,44 547.894,33 796.070,77   796.070,77 
Λοιπές προβλέψεις 242.949,55 0,00 242.949,55   242.949,55 
Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00   0,00 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 13.886.631,75 3.065.481,83 16.952.113,58   16.952.113,58 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Υποχρεώσεις προς 
προµηθευτές 3.015.225,93 682.347,83 3.697.573,76 2 1.875,36 3.695.698,40 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 12.010.064,88 18.705.339,90 30.715.404,78   30.715.404,78 
Τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις 633.306,27 288.016,83 921.323,10   921.323,10 
Λοιπές  βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 1.969.716,55 869.449,18 2.839.165,73 4 (123.126,07) 2.962.291,80 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων 
Υποχρεώσεων 17.628.313,63 20.545.153,74 38.173.467,37  (121.250,71) 38.294.718,08 
Σύνολο Υποχρεώσεων 31.514.945,38 23.610.635,57 55.125.580,95  (121.250,71) 55.246.831,66 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και 
Υποχρεώσεων 50.706.164,81 37.660.693,15 88.366.857,96  4.452.456,09 83.914.401,87 
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Άτυπη Pro Forma Κατάσταση Αποτελεσµάτων 01.01.-31.12.2007 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η άτυπη pro forma κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 
2007. Για τη σύνταξη της εν λόγω άτυπης pro forma κατάστασης αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε η 
δηµοσιευµένη κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της χρήσης 2007, που 
συντάχθηκε µε βάση τα ∆ΠΧΑ, και η αναµορφωµένη κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (βλέπε ενότητα 5.1.2.2 «
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Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ» του παρόντος Εγγράφου).  
 

(ποσά σε €) ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ Σηµ. PRO FORMA 

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 43.740.177,26 27.264.144,17 71.004.321,43 (56.842,28) 5 70.947.479,15 
Κόστος Πωλήσεων (36.569.054,32) (22.230.238,09) (58.799.292,41) 56.842,28 5 (58.742.450,13) 
Μικτά Κέρδη 7.171.122,94 5.033.906,08 12.205.029,02    12.205.029,02 
Άλλα Έσοδα 513.218,93 1.011.004,53 1.524.223,46 (1.230,98) 5 1.522.992,48 
Έξοδα ∆ιοικήσεως (1.069.618,27) (1.642.092,25) (2.711.710,52) 1.230,98 5 (2.710.479,54) 
Έξοδα ∆ιαθέσεως (2.983.909,04) (2.186.991,06) (5.170.900,10)    (5.170.900,10) 
Άλλα Έξοδα (414.539,99) (230.176,17) (644.716,16)    (644.716,16) 
Κέρδη προ φόρων, τόκων 
και επενδυτικών αποτ/των 3.216.274,57 1.985.651,13 5.201.925,70 0,00  5.201.925,70 
Χρηµατοοικονοµικά 
Έξοδα/Έσοδα (1.232.349,18) (1.177.616,96) (2.409.966,14)    (2.409.966,14) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς 
επιχειρήσεις 150.206,60 (35.207,51) 114.999,09 (149.560,60) 5.1 (34.561,51) 
Κέρδη προ φόρων 2.134.131,99 772.826,66 2.906.958,65 (149.560,60)  2.757.398,05 
Φόρος εισοδήµατος (658.719,24) (94.854,75) (753.573,99)    (753.573,99) 
Κέρδη µετά από φόρους 1.475.412,75 677.971,91 2.153.384,66 (149.560,60)  2.003.824,06 
Κατανέµονται σε:             
Μετόχους Εταιρίας 1.475.146,72 677.971,91 2.153.118,63 (149.560,60)  2.003.558,03 
Μετόχους Μειοψηφίας 266,03 0,00 266,03 0,00  266,03 

 
1. Απαλοιφή αξίας προς συµψηφισµό που αφορά στην ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
 
Η προσαρµογή του ποσού των € 4.450.580,73 αφορά σε απαλοιφή της αξίας προς συµψηφισµό της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ κατά την 31.12.2007. 
 

(ποσά σε €)  
Λογιστική αξία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ προς συµψηφισµό 2007                  
(Αξία κτήσης)              4.339.608,60
Σωρευτική επίδραση από ενοποίηση µε καθαρή θέση έως 31.12.2007    110.972,13 
Σύνολο   4.450.580,73
Αγορά µετοχών ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που αποκτήθηκαν το 2008 και 
απεικονίστηκαν το 2007  123.126,07 4.573.706,80
Μείον: Απαλοιφή αγοραζόµενων µετοχών 2008 µε την καθαρή θέση 2007 (123.126,07)   
Τελική προσαρµογή σε «Επενδύσεις σε θυγατρικές/Συγγενείς»   4.450.580,73

 
2. Απαλοιφή ενδοεταιρικών υπολοίπων  
 
Από την ενοποίηση των οµίλων ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ απαλοίφθηκαν ενδοεταιρικά υπόλοιπα 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων συνολικού ποσού € 1.875,36.  
 
3. Απαλοιφή ιδίων µετοχών 
 
Το ποσό της προσαρµογής των € 1.166.032,56 αφορά στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου που θα 
προέλθει από τη συγχώνευση των Συγχωνευόµενων Εταιριών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 3 και 75 
παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920 και αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των ακυρούµενων κοινών µετοχών 
της Απορροφώσας που κατέχει η Απορροφώµενη. 
 
Με βάση το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης ισχύουν τα ακόλουθα, αναφορικά µε τα ίδια κεφάλαια της 
Νέας Εταιρίας.  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 12.201.200,00, που 
αντιστοιχεί στο εισφερόµενο κεφάλαιο της Απορροφώµενης, και θα µειωθεί, συνεπεία απόσβεσης λόγω 
σύγχυσης της αξίωσης λήψης µετοχών κατά € 1.166.032,56 που αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 
ακυρούµενων κοινών µετοχών της Απορροφώσας που κατέχει η Απορροφώµενη. 
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Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα ανέλθει στο ποσό των € 16.166.971,04 και θα 
διαιρείται σε 34.176.280 κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44 και σε 2.566.836 προνοµιούχες 
µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,44. 
 

(ποσά σε €)  

Μετοχικό Κεφάλαιο πριν τη Συγχώνευση 5.131.803,60 

Πλέον: Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση νέων µετοχών 12.201.200,00 

Μείον: Μείωση µετοχικού κεφαλαίου λόγω σύγχυσης (1.166.032,56) 

Μετοχικό Κεφάλαιο µετά τη Συγχώνευση 16.166.971,04 

 
Επιπλέον, το µετοχικό κεφάλαιο της άτυπης pro forma κατάστασης του ισολογισµού που παρατίθεται 
σε ενοποιηµένη βάση, για να παράσχει πληροφόρηση για το πώς θα ήταν η δοµή και κατά επέκταση οι 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εάν η Συγχώνευση είχε πραγµατοποιηθεί κατά την 01.01.2007, 
αναλύεται στο πίνακα που ακολουθεί: 
 

(ποσά σε €)  

Μετοχικό Κεφάλαιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ   5.131.803,60 

Μετοχικό Κεφάλαιο της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 12.200.000,00 

Μετοχικό Κεφάλαιο από Αύξηση Κεφαλαίου της ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ 235.865,00 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω σύγχυσης  (1.166.032,56) 

Μετοχικό Κεφάλαιο Pro Forma 2007 16.401.636,04 

 
Η διαφορά ανάµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο που θα προέλθει από τη Συγχώνευση και στο µετοχικό 
κεφάλαιο που απεικονίζεται στην pro forma ενοποιηµένη κατάσταση ισολογισµού, αφορά σε αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου ύψους € 1.200,00 που προέβη η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ στη διάρκεια της χρήσης 2008, 
καθώς και σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ποσού  € 235.865 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού 
της θυγατρικής ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, που πραγµατοποιήθηκε πριν από τη χρήση 2007. Η εν λόγω εταιρία 
ανήκει στον όµιλο ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και η παραπάνω αύξηση απεικονίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό 
του Οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ. 
 
4. Απαλοιφή από τα αποτελέσµατα εις νέο 
 

Για τους σκοπούς της σύνταξης των άτυπων pro forma καταστάσεων και την αποτύπωση της 
συνένωσης των οµίλων ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ κατά την 31.12.2007, θεωρήθηκε ότι η αγορά 
επιπλέον µετοχών της Απορροφώσας ποσού € 123.126,07 από την Απορροφώµενη κατά τη χρήση 
2008, πραγµατοποιήθηκε το 2007.  
 
Το ποσό αυτό προσαύξησε θεωρητικά την αξία συµµετοχής που εµφανίζει στα βιβλία της η 
Απορροφώµενη αυξάνοντας ισόποσα τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2007. Μετά 
την ανωτέρω προσαρµογή και επιπροσθέτως της σωρευτικής επίδρασης από ενοποίηση µε τη µέθοδο 
της καθαρής θέσης, το υπόλοιπο του κονδυλίου «Επενδύσεις σε θυγατρικές/Συγγενείς» ανέρχεται σε  
€ 4.573.760,80. Το εν λόγω ποσό, εξαιτίας της ολικής ενοποίησης για τους σκοπούς των pro forma 
καταστάσεων, απαλείφεται ισόποσα από το κονδύλι «Επενδύσεις σε θυγατρικές/Συγγενείς» και την 
καθαρή θέση, όπως ακριβώς θα γινόταν εάν οι Συγχωνευόµενες Εταιρίες ενοποιούνταν ολικά κατά την 
31.12.2007. Συνεπώς, µετά και την ακύρωση των µετοχών της Απορροφώσας που κατέχει η 
Απορροφώµενη ποσού € 1.166.032,56, το υπόλοιπο της διαφοράς ποσού € 3.407.674,24 
συµψηφίζεται µε τα αποτελέσµατα εις νέον του pro forma ισολογισµού.  
 

(ποσά σε €)  
Αξία συµµετοχής προς απαλοιφή το 2007 (βλέπε σηµείωση 1) 4.450.580,73 
Αξία κτήσης µετοχών ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που αποκτήθηκαν το 2008,                      
αλλά αποτυπώνονται το 2007 για τους σκοπούς pro forma 123.126,07 

Σύνολο 4.573.706,80



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  140 

Μείον: ακύρωση µετοχών λόγω σύγχυσης που αφαιρείται από µετοχικό 
κεφάλαιο  (1.166.032,56) 

Υπόλοιπο προς συµψηφισµό µε τα αποτελέσµατα εις νέο 3.407.674,24
 
5. Επεξηγήσεις επί της άτυπης pro forma κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 
 
Στα αποτελέσµατα της χρήσης 2007 του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ, ο όµιλος ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για του σκοπούς 
της pro forma πληροφόρησης, ενοποιήθηκε ολικά για την ίδια χρονική περίοδο. Εποµένως, οι 
προσαρµογές αφορούν στη διαγραφή των ενδοοµιλικών πωλήσεων και αγορών της εξεταζόµενης 
περιόδου.  
 

5.1 Προσαρµογή των αποτελεσµάτων από συγγενείς εταιρίες  
 
Η προσαρµογή στο κονδύλι της ενοποιηµένης κατάστασης των αποτελεσµάτων χρήσης  pro forma 
«Αποτελέσµατα από συγγενής επιχειρήσεις» ποσού € 149.560,60, αφορά στη διαγραφή της αναλογίας 
στα αποτελέσµατα της συγγενούς εταιρίας ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ, που για τους σκοπούς της pro forma 
πληροφόρησης ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στον όµιλο ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από την 
01.01.2007, ενώ στο δηµοσιευµένο ισολογισµό του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχε ενσωµατωθεί µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης.   
 

5.1.3.2  Ανάλυση προσαρµογών στις άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 
Χρήσης 2008 

 

Άτυπος Pro Forma Ισολογισµός 31.12.2008 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η άτυπη pro forma κατάσταση ισολογισµού της 31.12.2008. 
Για τη σύνταξη του εν λόγω pro forma ισολογισµού χρησιµοποιήθηκε ο δηµοσιευµένος ισολογισµός  
του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 31.12.2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ποσά σε €) 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
31.12.2008 

Σηµ. Προσαρµογές PROFORMA 
31.12.2008 

Ενεργητικό          

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού        
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 24.894.287,27    24.894.287,27 
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(ποσά σε €) 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
31.12.2008 

Σηµ. Προσαρµογές PROFORMA 
31.12.2008 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 98.385,31    98.385,31 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς επιχειρήσεις 1.044.893,61 1 (127.569,24) 917.324,37 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 592.854,31    592.854,31 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 49.676,60    49.676,60 
  26.680.097,10  (127.569,24) 26.552.527,86
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Αποθέµατα 16.006.127,15    16.006.127,15 
Απαιτήσεις από πελάτες 31.788.871,19    31.788.871,19 
Λοιπές απαιτήσεις 1.797.561,54    1.797.561,54 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.185.322,59    2.185.322,59 
  51.777.882,47    51.777.882,47
Σύνολο Ενεργητικού  78.457.979,57  (127.569,24) 78.330.410,33
Καθαρή Θέση           
Κεφάλαιο και Αποθεµατικά        
Μετοχικό κεφάλαιο 12.437.065,00 2 3.965.771,04 16.402.836,04 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 0 4 6.280.297,42 6.280.297,42 
Αποθεµατικά 6.654.520,17 4 1.964.305,90 8.618.826,07 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο (1.763.265,55) 4 (2.277.116,87) (4.040.382,42) 
Σύνολο καθαρής θέση µετόχων εταιρίας 17.328.319,62 4 9.933.257,49 27.261.577,11
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 10.063.186,48 3 (10.060.826,73) 2.359,75 
Σύνολο καθαρής θέσης 27.391.506,10  (127.569,24) 27.263.936,86
Υποχρεώσεις         
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 11.618.720,00    11.618.720,00 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 2.530.040,76    2.530.040,76 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 658.451,11    658.451,11 
Λοιπές προβλέψεις 533.566,40    533.566,40 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 415.845,93    415.845,93 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 15.756.624,20    15.756.624,20
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 3.835.004,56    3.835.004,56 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 28.297.567,59    28.297.567,59 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 253.753,53    253.753,53 
Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.923.523,59    2.923.523,59 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 35.309.849,27    35.309.849,27
Σύνολο Υποχρεώσεων 51.066.473,47    51.066.473,47
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 78.457.979,57  (127.569,24) 78.330.410,33
 
 

Άτυπη Pro Forma Κατάσταση Αποτελεσµάτων 01.01.-31.12.2008 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η άτυπη pro forma κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 
2008. Για τη σύνταξη της εν λόγω pro forma κατάστασης αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν τα 
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δηµοσιευµένα αποτελέσµατα του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της 
εταιρείας ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ της περιόδου 01.01. – 30.09.2008.  
 

 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
(ποσά σε €) ∆ηµοσίευση 

2008 
01.01.-

30.09.2008 
Σηµ. Προσαρµογές Pro Forma 

Κύκλος Εργασιών  37.745.725,14 16.863.648,51 5 (525.155,73) 54.084.217,92 

Κόστος Πωλήσεων (31.493.650,30) (13.840.049,34) 5 525.155,73 (44.808.543,91) 

Μικτά Κέρδη 6.252.074,84 3.023.599,17    9.275.674,01

Άλλα Έσοδα 736.792,82 755.636,64* 5 (4.832,98) 1.487.596,48 

Έξοδα ∆ιοικήσεως (1.814.590,10) (1.324.241,96) 5 4.832,98 (3.133.999,08) 

Έξοδα ∆ιαθέσεως (4.186.663,52) (1.715.613,83)    (5.902.277,35) 

Λοιπά έσοδα/έξοδα (234.848,60) (208.332,80)    (443.181,40) 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
επενδυτικών αποτ/των 752.765,44 531.047,22    1.283.812,66

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα          

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.851.838,48) (930.464,31)    (2.782.302,79) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς 
επιχειρήσεις (138.284,69) (92.361,76) 5.1 85.604,19 (145.042,26) 

Ζηµία από πώληση θυγατρικής 0,00 0,00    0,00 

Κέρδη προ φόρων (1.237.357,73) (491.778,85)    (1.643.532,39)

Φόρος εισοδήµατος 635.094,54 115.028,03    750.122,57 
Κέρδη/ζηµιές µετά από 
φόρους (602.263,19) (376.750,82)  85.604,19 (893.409,82)
Τα Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους κατανέµονται σε:    

Μετόχους Εταιρίας (225.394,16) (376.750,82) 5.2 (291.143,17) (893.288,15) 

Μετόχους Μειοψηφίας (376.869,03) 0,00 5.2 376.747,36 (121,67) 
 
* Το κονδύλι «Άλλα Έσοδα», για τους σκοπούς σύνταξης των άτυπων pro forma οικονοµικών καταστάσεων, 
διαφέρει από τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της εταιρίας ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ κατά το ποσό των € 164.522,88, που 
αφορά σε έσοδα από µερίσµατα της θυγατρικής εταιρίας «Ξυλεµπορική Ένωσις ∆ηµητρόπουλος 
Πολυχρονόπουλος ΑΕΒΕ», η οποία απορροφήθηκε από τη µητρική εταιρία εντός της χρήσης 2008. 

 
1. Προσαρµογή του κονδυλίου «Επενδύσεις σε Θυγατρικές/ Συγγενείς Επιχειρήσεις» 
 
Η προσαρµογή του κονδυλίου «Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς Επιχειρήσεις» ποσού                  
€ 127.569,24 αφορά στην απαλοιφή ζηµίας που αναλογεί στον ενοποιούµενο όµιλο ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ από 
τη συµµετοχή του στη συγγενή εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ για την περίοδο 01.01.-30.09.2008. Συνεπώς, 
µειώθηκε το κονδύλι του άτυπου pro forma ισολογισµού «Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς 
επιχειρήσεις» µε αντίστοιχη µείωση των αποτελεσµάτων εις νέο της καθαρής θέσης. 
 
Σηµειώνεται, ότι η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ενοποιούσε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης τη ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ 
έως και την 30.09.2008. Από την 01.10.2008 η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ θεωρείται συγγενής εταιρία και 
ενοποιήθηκε για την περίοδο 01.10.-31.12.2008 στον όµιλο ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης.  
 
 
 
 
2. Μετοχικό Κεφάλαιο Συνένωσης 2008 
 

Το ποσό των € 3.965.771,04 αφορά το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που θα 
συνενωθεί µε το µετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και προκύπτει αν από το αρχικό µετοχικό 
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κεφάλαιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ αφαιρεθεί η αξία των µετοχών που κατέχονται κατά τη συνένωση από 
την ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  

 

(ποσά σε €)  

Μετοχικό Κεφάλαιο της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ   5.131.803,60 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω σύγχυσης  (1.166.032,56) 

Υπόλοιπο Προσαρµογής  3.965.771,04 
 

3. Προσαρµογή στα δικαιώµατα µειοψηφίας 
 

Τα δικαιώµατα µειοψηφίας που παραµένουν αφορούν στη συµµετοχή τρίτων στο κεφάλαιο των 
εταιριών ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, µε ποσοστό συµµετοχής 0,36%, και ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ, µε 
ποσοστό συµµετοχής 0,06%. 

 

(ποσά σε €)  

∆ικαιώµατα µειοψηφίας αρχικής ενοποίησης  10.063.186,48 
Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας που παραµένουν 2.359,75 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας που αναλογούσαν στη 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ κατά την αρχική ενοποίηση 10.060.826,73 

 
4. Προσαρµογή στους λογαριασµούς «Αποθεµατικά», «Υπέρ το Άρτιο» και «Αποτελέσµατα εις νέο»  
 

Οι λοιπές προσαρµογές της καθαρής θέσης αφορούν σε ενσωµάτωση αναλογίας τρίτων 
(δικαιωµάτων µειοψηφίας) που αντιστοιχούσαν κατά την αρχική ολική ενοποίηση της 
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ µε την ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ. Για  τους σκοπούς της pro forma πληροφόρησης, οι ανωτέρω 
εταιρίες συνενώνονται και κατά συνέπεια τα αρχικά λογισµένα δικαιώµατα µειοψηφίας 
επιµερίζονται στους λογαριασµούς της καθαρής θέσης του συνενωµένου pro forma ισολογισµού. 

 

(ποσά σε €)  

Μετοχικό κεφάλαιο ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ συνένωσης  (i) 3.965.771,04 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ) (ii) 6.280.297,42 

Αποθεµατικά (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ) (iii) 1.964.305,90 

Αναλογία των δικαιωµάτων µειοψηφίας στα "Αποτελέσµατα εις νέο" (iv)  (2.149.547,63) 

Προσαρµογή του κονδυλίου "Επενδύσεις σε Θυγ. / Συγγενείς" µε επίδραση στα 
"αποτελέσµατα εις νέο" (v)  127.569,24 

Προσαρµογή στα "αποτελέσµατα εις νέο" (vi) = (iv) - (v) (2.277.116,87) 

Υπόλοιπο προσαρµογών (vii) = (i)+(ii)+(iii)+(vi) 9.933.257,49
 

Το ποσό των € 2.149.547,63 προκύπτει ως σωρευτική επίδραση στο αποτέλεσµα εις νέον αν οι όµιλοι 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ είχαν συνενωθεί από την 01.01.2007 ενσωµατώνοντας και όλες τις 
προσαρµογές αλλαγής τρόπου ενοποίησης της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ. 
  
5.    Επεξηγήσεις επί της άτυπης pro forma κατάστασης αποτελεσµάτων της χρήσης 2008 
 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ αποτελούν τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα της 
31.12.2008 στα οποία περιλαµβάνονταν τα αποτελέσµατα του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης για την περίοδο 01.10.-31.12.2008. Στην ανωτέρω pro forma κατάσταση 
ενσωµατώθηκαν τα αποτελέσµατα της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης για την 
περίοδο 01.01.-30.09.2008, που αρχικά είχαν ενσωµατωθεί σαν αναλογία στα αποτελέσµατα από 
συγγενείς επιχειρήσεις στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  
 
Οι προσαρµογές στον κύκλο εργασιών, στο κόστος πωλήσεων, στα άλλα έσοδα και στο κόστος 
διοίκησης αφορούν ενδοεταιρικές απαλοιφές λόγω ολικής ενοποίησης για τη χρήση 2008 του οµίλου 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ και προέρχονται από ενδοεταιρικές πωλήσεις και προµήθειες. 
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5.1   Προσαρµογή στα αποτελέσµατα από συγγενείς 2008 
 

Η απαλοιφή στα αποτελέσµατα από συγγενείς εταιρίες αναλύεται ως εξής: 
 

(ποσά σε €) 

Αρχική λογισµένη αναλογία αποτελέσµατος συγγενών εταιριών χρήσης 2008 (138.284,69) 
Αναλογία της περιόδου 01.01.-30.09.08 του αποτελέσµατος της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ, που για 
τους σκοπούς pro forma πληροφόρησης θεωρήθηκε συγγενής εταιρία από την 
01.01.2008 (92.361,76) 
Μείωση ζηµιάς που αναλογούσε στον όµιλο ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από τα αποτελέσµατα της 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για την περίοδο 01.01.-30.09.2008 που  αρχικά είχαν λογιστεί στα 
αποτελέσµατα από συγγενείς της κατάστασης αποτελεσµάτων 2008 της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ και 
για τους σκοπούς των pro forma καταστάσεων απαλείφονται λόγω ολικής ενοποίησης 85.604,19 
Υπόλοιπο 31.12.2008 (145.042,26)

 
5.2    Προσαρµογή της κατανοµής κερδών/ζηµιών σε µετόχους της εταιρίας/ µειοψηφίας 
 

Από τις αρχικά λογισµένες ζηµιές που αντιστοιχούσαν στους µετόχους της µειοψηφίας ποσού                 
€ 376.869,03 θα πρέπει να παραµείνουν στα αποτελέσµατα χρήσης µόνο τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας που µετά τη συνένωση των Συγχωνευόµενων Εταιριών αναλογούν σε τρίτους 
µετόχους (εκτός των µετόχων του οµίλου, ήτοι ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ και ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ) 
και αντιστοιχούν στο ποσό των € 121,67.  

 
Επιπλέον η αρχική ζηµία που αναλογούσε στη µειοψηφία που συνενώθηκε αφαιρώντας τα 
δικαιώµατα µειοψηφίας που αντιστοιχούν σε τρίτους µετόχους µετά τη συνένωση και την 
επίδραση της προσαρµογής στα αποτελέσµατα από συγγενείς εταιρίες, µεταφέρθηκε στους 
µετόχους της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.        

 

(ποσά σε €) 

Αρχική ζηµία που αναλογούσε στη µειοψηφία 376.869,03 
Μείον: Ζηµία που αναλογεί στη µειοψηφία µετά τη συνένωση 121,67 
Προσαρµογή αποτελεσµάτων που αντιστοιχούν στους µετόχους   µειοψηφίας 376.747,36
Μείον: προσαρµογή αποτελέσµατος από συγγενείς εταιρίες 85.604,19 
Προσαρµογή αποτελέσµατος που αναλογεί στους µετόχους της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 291.143,17

 

5.1.3.3  Ανάλυση Προσαρµογών στις Άτυπες Pro Forma Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες 
της περιόδου 01.01.-30.09.2009 

 

Άτυπος Pro Forma Ισολογισµός 30.09.2009 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η άτυπη pro forma κατάσταση ισολογισµού της 30.09.2009. 
Για τη σύνταξη του εν λόγω pro forma ισολογισµού χρησιµοποιήθηκε ο δηµοσιευµένος ισολογισµός  
του οµίλου ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ της 30.09.2009. 
 
 
 
 
 

  
(ποσά σε €) ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 

30.09.2009 Σηµ.
 

Προσαρµογές 
 

Pro Forma 
30.09.2009 

Ενεργητικό         
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Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού        

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 24.970.570,10     24.970.570,10 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 71.473,02     71.473,02 
Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς επιχειρήσεις 930.937,55 1 127.569,24 803.368,31 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 586.073,82    586.073,82 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 69.309,31    69.309,31 
  26.628.363,80  127.569,24 26.500.794,56
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        
Αποθέµατα 11.082.700,46    11.082.700,46 
Απαιτήσεις από πελάτες 29.642.352,21    29.642.352,21 
Λοιπές απαιτήσεις 3.395.642,54    3.395.642,54 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 391.009,29    391.009,29 
  44.511.704,50   44.511.704,50
Σύνολο Ενεργητικού 71.140.068,30  127.569,24 71.012.499,06
Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις    
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόµενα στους Μετόχους της Μητρικής       
Μετοχικό κεφάλαιο 12.437.065,00 2 3.965.771,04 16.402.836,04 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο & Ίδιες µετοχές 0 4 6.280.297,42 6.280.297,42 
Αποθεµατικά 6.654.520,17 4 1.964.305,90 8.618.826,07 
Κέρδη/Ζηµίες εις νέο (2.216.189,48) 4 (2.651.854,01) (4.868.043,49) 
Σύνολο καθαρής θέση µετόχων εταιρίας 16.875.395,69  9.558.520,35 26.433.916,04
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 9.688.319,22 3 (9.686.089,59) 2.229,63 
Σύνολο καθαρής θέσης 26.563.714,91  (127.569,24) 26.436.145,67
Υποχρεώσεις        
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 15.132.170,00    15.132.170,00 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 2.537.850,37    2.537.850,37 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους  561.044,29    561.044,29 

Λοιπές προβλέψεις 268.589,45    268.589,45 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 365.789,06    365.789,06 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 18.865.443,17   18.865.443,17

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 2.803.245,92    2.803.245,92 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 18.392.934,76    18.392.934,76 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 734.697,00    734.697,00 

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.780.032,54    3.780.032,54 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 25.710.910,22   25.710.910,22

Σύνολο Υποχρεώσεων 44.576.353,39   44.576.353,39 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 71.140.068,30  (127.569,24) 71.012.499,06 

Άτυπη Pro Forma Κατάσταση Αποτελεσµάτων περιόδου  01.01.-30.09.2009 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η άτυπη pro forma κατάσταση αποτελεσµάτων της 
περιόδου 01.01.-30.09.2009. Στα αποτελέσµατα της περιόδου 01.01.-30.09.2009 του οµίλου 
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ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα του οµίλου ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ για την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο. Για τη σύνταξη των άτυπων pro forma αποτελεσµάτων της περιόδου 01.01.-
30.09.2009 δεν χρειάστηκε να γίνουν προσαρµογές που αφορούν σε ενδοοµιλικές συναλλαγές, καθώς 
αυτές αντιµετωπίστηκαν κατά το στάδιο της ολικής ενοποίησης των δύο οµίλων.   
 

(ποσά σε €)  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
01.01.-30.9.2009 Σηµ. Προσαρµογές Pro Forma  

01.01.-30.09.2009 

Κύκλος Εργασιών  26.850.482,96    26.850.482,96 
Κόστος Πωλήσεων (21.887.392,51)    (21.887.392,51) 
Μικτά Κέρδη 4.963.090,45    4.963.090,45
Άλλα Έσοδα 658.737,98    658.737,98 
Έξοδα ∆ιοικήσεως (1.676.560,38)    (1.676.560,38) 
Έξοδα ∆ιαθέσεως (3.621.762,49)    (3.621.762,49) 
Άλλα Έξοδα (115.943,16)    (115.943,16) 
Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
επενδυτικών αποτ/των 207.562,40    207.562,40
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/Έσοδα (905.484,65)    (905.484,65) 
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις (113.956,06)    (113.956,06) 
Κέρδη προ φόρων (811.878,31)    (811.878,31)
Φόρος εισοδήµατος (15.912,89)    (15.912,89) 
Κέρδη µετά από φόρους (827.791,20)    (827.791,20)
Κατανέµονται σε:       
Μετόχους Εταιρίας (452.923,93) 5 (374.737,14) (827.661,07) 
Μετόχους Μειοψηφίας (374.867,27)  374.737,14 (130,13) 

 
1. Προσαρµογή του κονδυλίου «Επενδύσεις σε Θυγατρικές/ Συγγενείς Επιχειρήσεις» 
 
Η προσαρµογή του κονδυλίου «Επενδύσεις σε Θυγατρικές/Συγγενείς Επιχειρήσεις» ποσού                   
€ 127.569,24 αφορά την απαλοιφή ζηµίας που αναλογεί στον ενοποιούµενο όµιλο ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ από 
τη συµµετοχή του στη συγγενή εταιρία ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ που αναγνωρίστηκε στις άτυπες pro forma 
καταστάσεις της 31.12.2008. Εποµένως, για την ορθή απεικόνιση των επενδύσεων σε συγγενείς 
εταιρίες, η παραπάνω επίδραση µεταφέρθηκε και στον άτυπο pro forma ισολογισµό της ενδιάµεσης 
περιόδου 01.01.-30.09.2009 επηρεάζοντας αντίστοιχα και τα αποτελέσµατα εις νέο.  
 
2. Μετοχικό Κεφάλαιο Συνένωσης 30.09.2009 
 
Το ποσό των € 3.965.771,04 αφορά το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ που θα 
συνενωθεί µε το µετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.  
 
3. Προσαρµογή στα δικαιώµατα µειοψηφίας 
 
Τα δικαιώµατα µειοψηφίας που παραµένουν αφορούν τη συµµετοχή τρίτων στο κεφάλαιο της 
ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ µε ποσοστό συµµετοχής 0,36% και της ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ µε ποσοστό 
συµµετοχής 0,06%. 
 
 
 
 
 

(ποσά σε €)  

∆ικαιώµατα µειοψηφίας αρχικής ενοποίησης  9.688.319,22 
Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας που παραµένουν 2.229,63 
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∆ικαιώµατα µειοψηφίας που αναλογούσαν στη  
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ κατά την αρχική ενοποίηση 9.686.089,59 

 
 
4. Προσαρµογή στους λογαριασµού «Αποθεµατικά», «Υπέρ το Άρτιο» και «Αποτελέσµατα εις νέο»  
 

Οι λοιπές προσαρµογές της καθαρής θέσης αφορούν ενσωµάτωση αναλογίας τρίτων (δικαιωµάτων 
µειοψηφίας) που λογίστηκαν κατά την ολική ενοποίηση της 30.09.2009 της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ µε την 
ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ.    
 
Το ποσό των € 2.524.284,77 προκύπτει ως σωρευτική επίδραση στο αποτέλεσµα εις νέο, αν οι όµιλοι 
είχαν συνενωθεί από 01.01.2007 ενσωµατώνοντας και όλες τις προσαρµογές αλλαγής τρόπου 
ενοποίησης της «Βασιλόπουλοι Α.Ε.».  
 

(ποσά σε €) 

Μετοχικό κεφάλαιο ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ συνένωσης  (i) 3.965.771,04 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ) (ii) 6.280.297,42 

Αποθεµατικά (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ) (iii) 1.964.305,90 

Αναλογία των δικαιωµάτων µειοψηφίας στα "Αποτελέσµατα εις νέο" (iv)  (2.524.584,77) 

Προσαρµογή του κονδυλίου "Επενδύσεις σε Θυγ. / Συγγενείς" µε επίδραση 
στα "αποτελέσµατα εις νέο" (v)  127.569,24 

Προσαρµογή στα "αποτελέσµατα εις νέο" (vi) = (iv) - (v) (2.651.854,01) 

Υπόλοιπο προσαρµογών (vii) = (i)+(ii)+(iii)+(vi) 9.558.520,35

 
5. Προσαρµογή της κατανοµής κερδών/ζηµιών σε µετόχους εταιρίας/µειοψηφίας 
 

Από τις αρχικά λογισµένες ζηµιές της περιόδου 01.01.-30.09.2009 που αντιστοιχούν στους µετόχους 
της µειοψηφίας ποσού € 374.867,27, θα πρέπει να παραµείνουν οι ζηµίες που µετά τη συνένωση των 
δύο εταιριών αναλογούν σε τρίτους µετόχους (εκτός των µετόχων του Οµίλου, ήτοι ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ 
και ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝ∆ΙΝΑΥΙΚΗ) και αντιστοιχούν στο ποσό των € 130,13. Συνεπώς, από τις αρχικά 
λογισµένες ζηµιές της αναφερόµενης περιόδου που αναλογούσαν σε µετόχους της µειοψηφίας, οι 
ζηµίες της τάξης των € 374.737,14 µεταφέρονται στην αναλογία των µετόχων της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4   Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Άτυπων Pro Forma 
Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών των χρήσεων 2007-2008 και της περιόδου 
01.01.-30.09.2009   

 

«Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 



Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 

  148 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, υποβάλλουµε την 
έκθεσή µας επί των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών («pro forma 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες») της εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ATENE» και των 
θυγατρικών της οι οποίες αποτελούνται από τους pro forma ενοποιηµένους ισολογισµούς της εταιρείας 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E.» της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και της 30ης Σεπτεµβρίου 2009, τις pro 
forma ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων της εταιρείας «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ A.T.E.N.E.» για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και της περιόδου 01.01.-30.09.2009, καθώς 
και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. 
 

Οι pro forma  ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί, µε βάση τη «µέθοδο 
της συνένωσης συµφερόντων» λαµβάνοντας υπόψη τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις καθώς 
και τις ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές των δύο Οµίλων, για επεξηγηµατικούς λόγους µόνο µε 
αποκλειστικό σκοπό να παρουσιάσουν το πώς η συγχώνευση των Οµίλων της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 
Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» και της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.» θα επηρέαζε τους ενοποιηµένους ισολογισµούς της 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και κατά την 30η  Σεπτεµβρίου 
2009 καθώς και  τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» για τις 
χρήσεις που έληξαν την 31η ∆εκεµβρίου 2007 και 2008 και της περιόδου 01.01 – 30.09.2009. Οι 
proforma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, λόγω της φύσης τους, παρουσιάζουν µία 
υποθετική κατάσταση και εποµένως, δεν αντιπροσωπεύουν την πραγµατική ενοποιηµένη οικονοµική 
θέση ή τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης 
Η ∆ιοίκηση της «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» έχει την ευθύνη της σύνταξης των pro forma 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΚ) 
809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή  
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης, που απαιτείται από το Παράστηµα ΙΙ στοιχείο 7 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά µε την κατάλληλη 
σύνταξη των pro forma ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. ∆εν είµαστε υπεύθυνοι για 
την έκφραση οποιασδήποτε άλλης γνώµης σχετικά µε τις pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες ή σχετικά µε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους. 
 
∆ιενεργηθείσα Εργασία 
Εκτελέσαµε την εργασία µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Εργασιών ∆ιασφάλισης 
3000 «Εργασίες διασφάλισης εκτός ελέγχων ή επισκοπήσεων ιστορικών οικονοµικών πληροφοριών». 
Σχεδιάσαµε και διενεργήσαµε την εργασία µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι pro forma 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί κατάλληλα στη βάση προετοιµασίας 
που δηλώνεται και ότι αυτή η βάση είναι συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου της 
«ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.». Η εργασία µας συνίσταται πρωτίστως στη σύγκριση των µη 
προσαρµοσµένων οικονοµικών πληροφοριών µε τα υποστηρικτικά έγγραφα που περιγράφονται 
προηγουµένως, έχοντας λάβει υπόψη τα στοιχεία που υποστηρίζουν τις προσαρµογές και έχοντας 
συζητήσει τις pro forma ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µε τη διοίκηση της Εταιρείας 
 
Γνώµη 
Κατά την γνώµη µας, οι pro forma Οικονοµικές Πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την βάση 
που αναφέρεται παραπάνω και παρουσιάζεται αναλυτικότερα στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των 
pro forma Οικονοµικών Πληροφοριών και η βάση αυτή είναι συνεπής µε τις λογιστικές πολιτικές της 
εταιρείας.» 
 
 

 


