ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α.Μ.ΑΕ 59871/66/Β/05/0008
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012-31/12/2012)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.υπόλοιπο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ.υπόλοιπο

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012

288,711.15

288,711.15

0.00

288,711.15

288,711.15

Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0.00 Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

288,711.15

288,711.15

0.00

288,711.15

288,711.15

0.00 (21.900.000 μετοχές του 1 Ευρώ)

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Καταβλημένο

Ι.Ασώματες Ακινητοποιήσεις
1.Εξοδα ερευνών & αναπτύξεως
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις-λοιπός μηχ.εξοπλ.
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκ.

640,469.63

22,867.18

617,602.45

640,469.63

22,867.18

640,469.63

22,867.18

617,602.45

640,469.63

22,867.18

3,370,440.00
12,671,651.76
16,584,381.52
366,291.66
740,740.46
814,703.33
34,548,208.73

0.00
2,325,629.61
7,380,805.60
121,896.84
430,687.07

3,370,440.00
12,671,651.76
16,584,381.52
366,291.66
740,740.46
737,482.64
34,470,988.04

0.00
2,325,629.61
7,380,805.60
121,896.84
430,687.07

10,259,019.12

3,370,440.00
10,346,022.15
9,203,575.92
244,394.82
310,053.39
814,703.33
24,289,189.61

10,259,019.12

3,370,440.00
10,346,022.15
9,203,575.92
244,394.82
310,053.39
737,482.64
24,211,968.92

35,188,678.36

10,281,886.30

24,906,792.06

35,111,457.67

10,281,886.30

24,829,571.37
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)

3,254.00
3,254.00
24,910,046.06

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σμοί Διαχ/σης Προκ/λών & Πιστώσεων
ΙΙΙ.ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ
1. Μετοχές

24,832,825.37

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επομένων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως Εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1,727,680.45

20,247.35

37,458.07

35,076.45

130,000.00 2α.Επιταγές πληρωτέες

689,806.26

458,343.89

878,719.24

2,863,016.08

108,611.73
695,139.61
1,236,599.37
6,263,157.15

285,619.26
931,761.19
633,942.88
6,937,821.82

26,783,552.93

25,337,990.81

288,924.35
288,924.35

3,995.40
3,995.40

36,770,213.72

36,704,553.78

4,494,807.48

5,254,665.67 3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων υποχρεώσεων

2,497,875.66
31,215.83
9,958.57

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
2,112,061.08 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
41,174.40 11. Πιστωτές διάφοροι
0.00

383,537.22
4,782.87
2,927,370.15

11,463.37
0.00
2,164,698.85

26,109.92

26,109.92

6,775.90
82,077.09
88,852.99

76,988.48
169,293.61
246,282.09

7,537,140.54

7,691,756.53 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

3,509,553.73
813,473.39
4,323,027.12

3,517,356.52
662,615.36
4,179,971.88
36,704,553.78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

5,350.80
587,546.00
592,896.80

227.00 1.Αλλότρια περιουσικά στοιχεία
798,106.61 2.Πιστωτικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλ.
798,333.61

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

5,906,689.99

4,842,906.45 Καθαρά αποτ/τα (ζημίες) χρήσεως

Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον:1. Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

4,994,889.88
911,800.11
129,078.00

2,998,439.78 (-)Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησης
1,844,466.67
18,535.48 ΜΕΙΟΝ :

Σύνολο

1,040,878.11

Μείον:1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον : 1.'Εσοδα Συμμετοχών
2.Πιστωτικοί Τόκοι
Μείον:3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά απ(τα (ζημίες/κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον: Εκτακτα αποτ/τα
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Εσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
Μείον:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα απ/τα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: από αυτές οι ενσωμ.στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μεταφορά στα αποτελέσματα της χρήσης

2,634,033.59

1,521,469.67 2. Γραμμάτια πληρωτέα

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012

18,400,168.99
18,400,168.99

0.00

36,770,213.72

1.Αλλότρια περιουσικά στοιχεία
2.Χρεωστικοί λογ.εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών

Ζημιές χρήσης 2012

20,520,395.78
20,520,395.78

3,603,196.00 1. Προμηθευτές

ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

Μεταφορά στα αποτελέσματα της χρήσης

11,362,567.56

0.00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011

9,697,736.44

4,459,731.03

2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - υποπροϊόντα
4.Πρώτες & βοηθ.ύλες,υλικά συσκευασίαςαναλώσιμα
υλικά, ανταλ/κά,είδη συσκ.
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010

10,537,432.44
10,537,432.44

ΙΙ.ΒΡΑΧ/ΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Εμπορεύματα

Ζημιές χρήσης 2011

12,202,263.56
12,202,263.56

3,254.00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3,254.00 Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Δάνεια τραπεζών

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

21,900,000.00

617,602.45 V.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ

ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.Συμμετοχές σε συνδεδ.επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

21,900,000.00

617,602.45
Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011

863,216.20
383,078.50

8,361.18
102,367.54
0.00
37,759.76
4,011.98

41,771.74

68,956.98
-1,664,831.12

0.00
0.00

Μετοχικό
κεφάλαιο

1,213.90
607,178.02

-1,528,371.51
-1,733,788.10

110,728.72

2,303.90
1,975.81
0.00
147,746.21
609.55

Ζημίες εις νέο

-1,664,831.12

-328,073.82

10,537,432.44
-12,202,263.56

10,186,022.87
-10,514,096.71

0.00

-23,335.73

-12,202,263.56

-10,537,432.44

-605,964.12
-183,997.77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

148,355.76
150,483.05
150,483.05

Σύνολο
Αποθεματικών

Λοιπά Αποθεματικα

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

4,279.71

0.00
-1,664,831.12

Τακτικό αποθεματικό

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2012

1,441,035.79
421,966.35

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
-144,076.05 Ζημιές προ φόρων
-328,073.82 Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
0.00 Πιστωτικοι τόκοι & συναφή εσοδα
-328,073.82 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Διαφορές
Αναπρ/ρμογής &
Επιχορηγήσεις

227.00
798,106.61
798,333.61

1,863,002.15 2.Λοιποί μη ενσωμ.στο λειτ.κόστος φόροι
732,916.20
708,119.59

1,246,294.70
-205,416.59

342.32
1,528,713.83

5,350.80
587,546.00
592,896.80

Υπόλοιπο
νέο

εις

21,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-10,186,022.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-328,073.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-23,335.73

21,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-10,537,432.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1,664,831.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,900,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-12,202,263.54

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Σύνολο

11,713,977.13 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-1,664,831.12

-328,073.82

0.00
-342.32
1,528,713.83
-136,459.61

150,483.05
-1,213.90
607,178.02
428,373.35

759,858.19

336,624.91

-905,726.54

-1,844,826.55

1,594,561.12

1,714,689.02

-1,528,713.83

-607,178.02

-328,073.82 (Μείον):
-23,335.73 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
11,362,567.56 Καταβεβλημένοι φόροι
-1,664,831.12

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

0.00

-89,735.03

-216,480.67

-62,052.33

-77,221.83
342.32

-337,574.52
1,213.90

-76,879.51

-336,360.62

135,929.95

557,260.42

135,929.95

557,260.42

-157,430.23

158,847.47

0.00

9,697,736.44 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

Ξάνθη, 30 Απριλίου 2013
Ταμειακές
ροές
δραστηριότητες:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΑΠΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

AT AE552449

ΑΤ AE015510

ΑΤ ΑΒ583875

από

χρηματοδοτικές

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

246,282.09

87,435.75

88,851.86

246,282.09

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τι αςν έων ρτορςρμτοέι οα ακ σκετι άι Ε ατωεηαι «ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ρτ ρίρηει αί ρ ελρπς ατ αί ύ ρς τκρλργτκμύ άι 31 άι όεοεμΔωηρβ 2012, τι οα ακ σκ ετι αί ρ ελεκμσ ν ς, με αΔρλυς
τώην ς οεδαλαην ς οατ αμεταου ς ωρυ ς οατ ρς ί ηςαοα ώτσφεκάι αί ρ ελεκμσ ν ς άι θωχκεν ι ί ρβ έλάξε άς άμεωρμάςηα αβ χ , οαφυ ι οατ ρ κθε τού ί ωρκσω άμα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
ή ώτρηοάκά έθετ άς εβφπςά γτα άς οα σω τκά οατ επλργά ί αωρβκ ηακά αβ υ ς ν ς ρτορςρμτου ς οα ακ σκ εν ς κπμδ ν ςα με α Ηργτκ τοσ Λωύ βί α ί ρβ ί ωρώταγωσδ ρς ατ αί ύ ρ Ελλάςτού Πεςτού Ηργτκ τού Γθέώτρ οατ τι ώτα σξετι ν ς σωφων ς 42α έν ι οατ 43γ ρβ ον ώ.Σ. 2190Ν1920,
ύί ν ι οατ γτα εοεηςει τι εκν εωτοέι ώτοληώει ί ρβ ά ώτρηοάκά οαφρωη/ετ ν ι αί αωαη ά ει υ κ ε ςα οαφηκ α ατ ώβςα χ ά οα σω τκά ρτορςρμτου ς οα ακ σκ εν ς αί αλλαγμέςν ς αί ύ ρβκ τυ ώά αςαοωηΔετα, ί ρβ ρδ εηλε ατ εη ε κε αί σ ά εη ε κε λσφρι .
Ευθύνη του Ελεγκτή
ή ώτοχ μαι εβφπςά εηςατ ςα εοδ ωσκ ρβμε γςυ μά εί ηαβ υ ς ν ς ρτορςρμτου ς οα ακ σκ εν ς με Δσκά ρς έλεγθύ μαι . ότεςεωγχ καμε ρς έλεγθύ μαι κπμδ ν ςα με α ότεφςχ Λωύ βί α Ελέγθρβ. ζα ί ωύ βί α αβ σ αί ατ ρπς ςα κβμμρωδ ν ςύμακ ε με οαςύςει ώερς ρλργηαι , οαφυ ι οατ
ςα κθεώτσ/ρβμε οατ ώτεςεωγρπμε ρς έλεγθρ με κορί ύ άς αί ύο άκά επλργάι ώτακδ σλτκάι γτα ρ εσς ρτ ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι εηςατ αί αλλαγμέςει αί ύ ρβκ τυ ώά αςαοωηΔετα.
Τ έλεγθρι ί εωτλαμΔσςετ ά ώτεςέωγετα ώταώτοακτυ ς γτα άς αί ύο άκά ελεγο του ς εομάωην ς, κθε τοσ με α ί ρκσ οατ τι γςν κ ρί ρτχ κετι κ τι ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι . Τ τ εί τλεγύμεςει ώταώτοακηει Δακη/ρς ατ κ άς οωηκά ρβ ελεγο χ ί εωτλαμΔαςρμέςάι άι εο ημάκάι ν ς
οτςώπςν ς ρβκ τυ ώρβι αςαοωηΔεται ν ς ρτορςρμτου ς οα ακ σκ εν ς, ί ρβ ρδ εηλε ατ εη ε κε αί σ ά εη ε κε λσφρι . Οα σ ά ώτεςέωγετα αβ υ ς ν ς εο τμχ κεν ς οτςώπςρβ, ρ ελεγο χ ι εξε σ/ετ τι εκν εωτοέι ώτοληώει ί ρβ κ θε η/ρς ατ με άς οα σω τκά οατ επλργά ί αωρβκ ηακά ν ς
ρτορςρμτου ς οα ακ σκ εν ς άι ε ατωεηαι , με κορί ύ ρ κθεώτακμύ ελεγο του ς ώταώτοακτυ ς οα σλλάλν ς γτα τι ί εωτκ σκ ετι , αλλσ ύθτ με κορί ύ άς έοδ ωακά γςυ μάι εί η άι αί ρ ελεκμα τού ά αι ν ς εκν εωτου ς ώτοληών ς άι ε ατωεηαι . Τ έλεγθρι ί εωτλαμΔσςετ εί ηκάι άς
αξτρλύγάκά άι οα αλλάλύ ά αι ν ς λργτκ του ς αωθυ ς οατ μεφύών ς ί ρβ θωάκτμρί ρτχ φάοας οατ ρβ επλργρβ ν ς εο τμχ κεν ς ί ρβ έγτςας αί ύ ά ώτρηοάκά, οαφυ ι οατ αξτρλύγάκά άι κβςρλτοχ ι ί αωρβκ ηακάι ν ς ρτορςρμτου ς οα ακ σκ εν ς.
Λτκ επρβμε ύ τ α ελεγο τοσ εομχ ωτα ί ρβ έθρβμε κ βγοες ωυ κετ εηςατ εί αωοχ οατ οα σλλάλα γτα ά φεμελην κά άι ελεγο τοχ ι μαι γςυ μάι .
Βάση για Γνώμη με Επι ύλαξη
Κί ύ ρς έλεγθρ μαι ί ωρέοβΑας α εξχ ι ψ
1.Πτα άς ας τμε υ ί τκά εςώεθύμεςν ς /άμτυ ς οα σ άς ωεβκ ρί ρηάκά εί τκδ αλυ ς αί ατ χ κεν ς κβςρλτορπ ί ρκρπ εβωυ 527 θτλ. ί εωηί ρβ ί ρβ ί εωτλαμΔσςρς ατ κ α ορςώπλτα ρβ Εςεωγά τορπ, ά ε ατωεηα ώες έθετ κθάμα ηκετ κθε τοχ ί ωύΔλεΑ ά γτα ρ εςώεθύμεςρ μά εηκί ωαξχ ι ρβι .
2. ή ε ατωεηα με έδ εωε κ ρς λργαωτακμύ :«ξρώα εί ρμέςν ς θωχ κεν ςΈ ί ρκύ » 3.500 θτλ. ί εωηί ρβ ρ ρί ρηρ αδρωσ ώαί σςει ρτ ρί ρηει εο τμσ ύ τ αδρωρπς άς εί ύμεςά θωχ κά.
3. Γ άς ί αωρπκα θωχ κά ά ε ατωεηα ώες ώτεςχ ωγάκε αί ρκΔέκετι εί η ν ς : Εξύών ς εγοα σκ ακάι Έ οατ ρβ : Λσγτρβ εςεωγά τορπΈ . Κς εηθας ώτεςεωγάφεημε Δσκά τι ώτα σξετι ρβ σωφωρβ 43 ρβ Ο.Σ . 2190Ν20 οατ ρβ Λ.ό. 299Ν03 φα αςέωθρς ας » 300 θτλ. ί εωηί ρβ.
4. Τ τ δ ρωρλργτοέι βί ρθωευ κετι άι ε ατωηαι ώες έθρβς εξε ακ εηαί ύ τι δ ρωρλργτοέι αωθέι γτα τι θωχ κετι αί ύ 2007 μέθωτ 2010. €ι εο ρπ ρβ α δρωρλργτοσ αί ρ ελέκμα α ν ς θωχ κεν ς αβ υ ς ώες έθρβς οα ακ εηρωτκ τοσ. ή ε ατωηα ώες έθετ ί ωρΔεηκε εο ημάκά ν ς ί ωύκφε ν ς
δ ύων ς οατ ν ς ί ωρκαβξχκεν ς ί ρβ ί τφαςύς οα αλργτκ ρπς κε μελλρς τού δ ρωρλργτού έλεγθρ οατ ώες έθετ κθάμα ηκετ κθε τοχ ί ωύΔλεΑ ά γτα αβ χ άς εςώεθύμεςά βί ρθωέν κά. Κί ύ ρς έλεγθύ μαι ώες οα έκ ά εδτο ύ ςα αί ρο χ κρβμε επλργά ώτακδ σλτκά γτα άς εο ημάκά ρβ
πΑ ρβι άι ί ωύΔλεΑ άι ̟ ί ρβ βθύς αί ατ εη ατ.
Γνώμη με φπι ύλαξη
Οα σ ά γςυ μά μαι , εο ύι αί ύ τι εί τί υ κετι ν ς φεμσ ν ς ί ρβ μςάμρςεπρς ατ κ άς ί αωσγωαδρ Ω‘σκά γτα Πςυ μά με Εί τδ πλαξάΒ, ρτ αςν έων ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι ί αωρβκ τσ/ρβς επλργα, αί ύ οσφε ρβκ τυ ώά σί ρΑ ά, άς ρτορςρμτοχ φέκά άι Ε ατωεηαι«ΚΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οα σ άς 31ά όεοεμΔωηρβ 2012 οατ ά θωάμα ρρτορςρμτοχ άι εί ηώρκά οατ τι αμεταοέι άι ωρέι γτα ά θωχ κά ί ρβ έλάξε άς άμεωρμάςηα αβ χ κπμδ ν ςα με α Ηργτκ τοσ Λωύ βί α ί ρβ
ί ωρώταγωσδ ρς ατ αί ύ ρ Ελλάςτού Πεςτού Ηργτκ τού Γθέώτρ οατ τι ώτα σξετι ν ς σωφων ς 42α έν ι οατ 43γ ρβ ον ώ. Σ . 2190Ν1920.
Έμ αση Eέματος
Εδ τκ ρπμε άς ί ωρκρθχ και κ ά κάμεην κά ’κ ( )ωφωρ 43α ί αω.1-τά ρβ ί ωρκαω χ μα ρι , ύί ρβ ί εωτγωσδ ε ατ ρ φέμα ύ τ λύγν ρβ ύ τ ρ κπςρλρ ν ς Άώην ς Οεδ αλαην ς άι ε ατωεηαι εηςατ μτοωύ εωρ ρβ Ι ρβ με ρθτορπ οεδ αλαηρβ κ βς ωέθετ ά ί εωηί ν κά ρβ σωφωρβ 47 ρβ Σ .
2190Ν1920. Γ ά γςυ μά μαι ώες ώτα βί υ ςε ατ εί τδ πλαξά κε κθέκά με ρ φέμα αβ ύ.
Ανα ορά επί Θλλων Νομικών και Κανονιστικών E εμάτων
α

Εί αλάφεπκαμε ά κβμδ ν ςηα οατ άς ας τκ ρηθάκά ρβ ί εωτεθρμέςρβ άι «οφεκάι ρβ ότρτοά τορπ ΓβμΔρβληρβ με τι αςν έων ρτορςρμτοέι οα ακ σκ ετι , κ α ί λαηκτα ν ς ρωτ/ύμεςν ς αί ύ α σωφωα 43 οατ 37 ρβ Ο.Σ . 2190Ν1920.
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