
 

 

Ανακοίνωση                     2 Απριλίου 2012 
 
Σε απάντηση της επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Αρ. Πρωτ. 6777 30/3/12) η 

εταιρία γνωστοποιεί ότι, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικράτησαν στην 

αγορά την χρήση 2011, η πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας ακολούθησε τον γενικότερο 

κανόνα των Ελληνικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την χρήση 2011 ανήλθε σε € 17.776.864 έναντι € 

29.017.106 της χρήσης 2010 παρουσιάζοντας μείωση 38,74%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου 

ανήλθαν σε € 3.617.055 έναντι € 6.536.131 της χρήσης 2010 παρουσιάζοντας μείωση 

44,66%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € -3.622.498 έναντι € -1.360.553 της χρήσης 

2010 παρουσιάζοντας μείωση 166,25%. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν 

σε € -7.830.875 έναντι € -5.309.958 της χρήσης 2010, παρουσιάζοντας μείωση 47,48%. 

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε € -8.994.633 έναντι € -

5.474.010 της χρήσης 2010 παρουσιάζοντας μείωση 64,32%. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας κατά την χρήση 2011 ανήλθε σε € 11.481.457 έναντι € 

19.314.894 της χρήσης 2010 παρουσιάζοντας μείωση 40,56%. Τα μικτά κέρδη της Εταιρίας 

ανήλθαν σε € 1.657.693 έναντι € 3.414.455 της χρήσης 2010 παρουσιάζοντας μείωση 

51,45%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε € -3.462.281 έναντι € -1.026.292 της χρήσης 

2010 παρουσιάζοντας μείωση 237,36%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρίας ανήλθαν 

σε € -6.931.672 έναντι € -4.422.165 της χρήσης 2010, παρουσιάζοντας μείωση 56,75%. 

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ανήλθαν σε € -8.148.617 έναντι € -

4.523.053 της χρήσης 2010 παρουσιάζοντας μείωση 80,16%. 

Η ανωτέρω κατάσταση οφείλεται στη σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών τόσο του 

Ομίλου όσο και της Εταιρίας, με συνέπεια την ουσιαστική μείωση του μικτού περιθωρίου 

μη δυνάμενου να καλύψει τα λειτουργικά και χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 Στην χρήση 2011 η Εταιρία παρουσίασε σημαντική πτώση του κύκλου εργασιών, 

οφειλόμενη στην καθυστέρηση εφαρμογής του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς και στη 

γενικότερη οικονομική κρίση με συνέπεια τη δημιουργία σημαντικών ζημιών. Η συνένωση 

των Δήμων, σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», είχε σαν αποτέλεσμα το πάγωμα των προμηθειών από 

 



τους ΟΤΑ για το 2011, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα μεγέθη της εταιρείας, 

καθότι οι πωλήσεις στα προϊόντα που σχετίζονται με την προμήθεια εξοπλισμού 

διαχείρισης  απορριμμάτων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα παρουσίασαν κατακόρυφη 

πτώση. Επίσης η μείωση των πωλήσεων στα προϊόντα εξοπλισμού καταστημάτων 

αποδίδεται στον περιορισμό των επενδυτικών προγραμμάτων και του ρυθμού ανάπτυξης 

των καταστημάτων λιανικού εμπορίου, ως αποτέλεσμα της οικονομικής συγκυρίας και της 

μείωσης της καταναλωτικής δαπάνης. 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι μόνο η δυναμική ανάκαμψη του κύκλου εργασιών είναι ικανή να 

επιφέρει βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρίας. Σε κάθε 

περίπτωση η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέχρι 30/6/2012 το 

αργότερο,  είναι αρμόδια για τη λήψη ή μη άλλων μέτρων που έχουν στόχο την ενίσχυση της 

καθαρής θέσης. 

Για το 2012, υπάρχει αισιοδοξία για σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών που 

οφείλεται κατά βάση στην αναδιοργάνωση των ΟΤΑ μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη και 

την κάλυψη των αναγκών τους στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων,  μέσω 

αναπτυξιακών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ) καθώς εγκεκριμένα 

προγράμματα από προηγούμενα χρόνια, θα δημοπρατηθούν εντός του 2012, ώστε να 

καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει στον συγκεκριμένο κλάδο. Στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν ήδη προκηρυχθεί, αλλά και που θα διεξαχθούν η 

εταιρία λαμβάνει μέρος με αξιώσεις.  

Η διοίκηση αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ικανή να αναστρέψει το 

αρνητικό κλίμα, προτίθεται δε να προβεί σε μείωση δαπανών προκειμένου να μειώσει το 

παραγωγικό και λειτουργικό κόστος και βρίσκεται σε επικοινωνία με συμβούλους για την 

αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες προβλέψεις για το 2012, 

υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί σημαντικά ώστε να υπάρξει 

ανάκαμψη των μεγεθών τόσο της Εταιρίας όσο και του Ομίλου, χωρίς να είναι σε θέση η 

Διοίκηση να συγκεκριμενοποιήσει τις ανωτέρω προβλέψεις. 

Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μέχρι και 

σήμερα δεν συνέβη κανένα σημαντικό γεγονός που θα έχει σημαντική επίπτωση στην πορεία 

και στα οικονομικά μεγέθη τόσο της Εταιρίας όσο και του Ομίλου. 

Κατά την 28.03.2012 – ημερομηνία σύνταξης και έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

από το Δ.Σ. της Εταιρίας – οι ληξιπρόθεσμες και ρυθμισμένες υποχρεώσεις του Ομίλου και 

της Εταιρίας έχουν ως εξής: 



Ο Όμιλος έχει καθυστερήσει στην καταβολή παρακρατούμενων φόρων κυρίως Φ.Μ.Υ. ύψους 

328 χιλ. ευρώ εκ των οποίων 268 χιλ. ευρώ αφορούν την Εταιρία. Το συνολικό ποσοστό τους 

επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε 3,31%. Ο Όμιλος έχει ρυθμίσει και 

εξυπηρετεί κανονικά λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις κυρίως Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Υ. ύψους 222 

χιλ. ευρώ συνολικά, εκ των οποίων 141 χιλ. ευρώ αφορούν την Εταιρία.  

Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος έχει 

ρυθμίσει ασφαλιστικές υποχρεώσεις ύψους 1.513 χιλ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 1.111 χιλ. 

ευρώ αφορά την Εταιρία. Επίσης δεν έχουν καταβληθεί δεδουλευμένες αποδοχές 

προσωπικού ύψους 814 χιλ. ευρώ του Ομίλου εκ των οποίων ποσό 725 χιλ. ευρώ αφορά την 

Εταιρία και το συνολικό ποσοστό τους επί των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε 

8,21%.  

Ο Όμιλος έχει καθυστερήσει στην καταβολή δόσεων δανείων 1.610 χιλ. ευρώ, ποσό που 

αφορά εξ’ ολοκλήρου τη μητρική Εταιρία και το συνολικό ποσοστό τους επί των Ιδίων 

Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε 16,24%.  

Επισημαίνουμε ότι ο υπολογισμός των ποσοστών ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων επί των 

ιδίων κεφαλαίων έγινε με αξίες ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων της 28/3/2012 ενώ τα ίδια  

κεφάλαια αναφέρονται στην 31/12/2011.  

Δεν υπάρχουν επίδικες διαδικασίες από τράπεζες, προμηθευτές ή πιστωτές εναντίον του 

Ομίλου και της Εταιρίας μέχρι σήμερα, ενώ αξιώσεις υφίστανται μόνο στο βαθμό 

συνεννόησης – ρύθμισης οφειλών όπου έχουν καταστεί απαιτητές.  

Η Διοίκηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της 

Εταιρίας μέσω τόνωσης κυρίως της ρευστότητάς της και αναμένει την είσπραξη 

ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους Ο.Τ.Α., ποσού έξι (6) εκατομμυρίων ευρώ περίπου, όπως 

προαναγγέλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις, η καταβολή 

των ανωτέρω υποχρεώσεων, αναμένεται να αρχίσει από το γ’ τρίμηνο του 2012. 

 Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι επιδείνωσης της ρευστότητας της εταιρίας εκτός αυτών που έχουν 

αναφερθεί  στις οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή των δυσμενών αποτελεσμάτων και την 

ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. 

Σε περίπτωση που υπάρξει κάποια σημαντική εξέλιξη, οποιασδήποτε μορφής, η εταιρία θα 

προχωρήσει στις, σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου, 

ανακοινώσεις προς ενημέρωση των αρμοδίων αρχών και του κοινού.  


