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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
• Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Προσάρτηµα των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τη χρήση 2000 για τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.3.2000, 30.6.2000, 30.9.2000 και 

31.12.2000. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000  
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τη χρήση 2000. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Ενοποιηµένες Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών χρήσης 2000 υπογεγραµµένες και ελεγµένες 

από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρίας. 
 
• Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών χρήσης 2000 υπογεγραµµένες και ελεγµένες από τον ορκωτό 

ελεγκτή της Εταιρίας.  
 
• Πίνακας ∆ιάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών.  
 
• Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
 
Η Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. (‘’Εταιρία’’) ιδρύθηκε το 1918. Το Σεπτέµβριο του 1991 η εταιρία Ι. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. απέκτησε το 67% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε 
σκοπό την εκµετάλλευση της οινοποιητικής της δραστηριότητας και την ανάπτυξη της σηµαντικής 
ακίνητης περιουσίας της. Το Μάιο του 1997, κατόπιν διαδικασίας υποβολής προσφορών από Επενδυτές, 
µε πρωτοβουλία της ΕΤΕ, η εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ εξαγόρασε έναντι τιµήµατος 2,1 δισ. δρχ. το 67% της Εταιρίας από τον Όµιλο 
Μπουτάρη, µε σκοπό την εξυγίανση της Εταιρίας η οποία ήταν υπερχρεωµένη. Ταυτόχρονα µε την 
εξαγορά των πωλουµένων µετοχών, η ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E., είχε επίσης αναλάβει την 
υποχρέωση να συµµετάσχει στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 67%.  
 
Με σκοπό την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων της Εταιρίας προς τους πιστωτές της, υπογράφηκε 
συµφωνία µεταξύ της Εταιρίας και της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E., µε τη ΜΕΣΟΓΑΙΑ 
HOLDING A.E. και τους µετόχους της τελευταίας ως εγγυητές, η οποία υπήχθη στις διατάξεις του 
άρθρου 44 του Ν. 1892/90 και επικυρώθηκε από το αρµόδιο Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθµ. 
7072/24.7.1997 απόφασή του. 
 
Με τη Συµφωνία του Άρθρου 44 πραγµατοποιήθηκε, ύστερα από περιορισµό, η πλήρης και ολοσχερής 
εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων της Εταιρίας, ενώ αποφασίστηκε η διακοπή της οινοποιητικής 
και εµπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας και ετέθη ο στρατηγικός στόχος για την Εταιρία, η ανάπτυξη 
της ακίνητης περιουσίας της.  
 
Ως αποτέλεσµα της διακοπής των οινοπαραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας από το 
Νοέµβριο του 1995, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας µειώθηκε σταδιακά τα έτη 1995-1997 για να 
µηδενιστεί το 1998. Στη χρήση 2000, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε δρχ. 150 εκατ. 
το µεγαλύτερο µέρος του οποίου προήλθε από χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων.  
 
Η καθυστέρηση της εκτέλεσης των µεγάλων έργων υποδοµής στην περιοχή δραστηριότητας της Εταιρίας 
(Κάντζα Παλλήνης –Γυαλού Σπάτων), καθώς και η ανακύψασα  διαφορά µε τη Νοµαρχία Αν. Αττικής για 
την ένταξη του ακινήτου της Κάντζα στο Γ.Π.Σ., που παραπέµφθηκε στο ΣτΕ,  είχαν ως συνέπεια την 
καθυστέρηση εκτέλεσης των έργων  ανάπτυξης του ακινήτου της Κάντζα κυρίως.  
 
Παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισε η Εταιρία, από το 1998 έως και σήµερα έχει προχωρήσει στις 
απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πολεοδόµησης του ακινήτου της Κάντζας 
κατ’ αρχήν και της Γυαλού ακολούθως. 
 
Η Εταιρία στην κλειόµενη χρήση 2000, προέβη επίσης σε αγορές οµόρων του ακινήτου της στην Γυαλού 
οικοπέδων, για την αρτιότερη αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου, ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξάλειψης 
των βαρών που είχαν εγγραφεί από τους πιστωτές της και προωθεί τη διαδικασία είσπραξης των σχετικών 
αποζηµιώσεων από απαλλοτριώσεις, που είχαν γίνει για τη διάνοιξη της ΕΛΛΕΣ.   
 
Στην  ίδια ως άνω χρήση η Εταιρία προέβη, κατόπιν της από 18.12.2000 απόφασης της Γ.Σ, στην εξαγορά 
του 100% των µετοχών της εταιρίας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, στην οποία και µεταβιβάστηκε, µε 
απόφαση του ιδίου ως άνω οργάνου, το ακίνητο στην Κάντζα Παλλήνης.  Η κίνηση αυτή της «Α. 
ΚΑΜΠΑΣ» αποτυπώνει τη στρατηγική της Εταιρίας για τον τρόπο ανάπτυξης των ακινήτων της. 
Ειδικότερα, όπως είχε εκτεθεί και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Ιουλίου 2000, η Εταιρία αναζητούσε το 
κατάλληλο σχήµα από πλευράς φορέα ανάπτυξης, για την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου στο ως 
άνω ακίνητο. Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση του ακινήτου, κρίθηκε από την Εταιρία, ότι είναι σκόπιµο να 
γίνει από έναν ανεξάρτητο φορέα, που θα συνδυάζει µε τρόπο ελκυστικό για έναν ενδιαφερόµενο επενδυτή 
τη γη µε τα κεφάλαια. ∆εδοµένης δε της µεγάλης ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, αλλά και του 
διαφορετικού τρόπου αξιοποίησης του κάθε ακινήτου, είναι προφανές ότι δεν είναι αποδοτική, αλλά και 
οργανωτικά αποτελεσµατική, η από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της γης ενιαία ανάπτυξη και διαχείριση. Η 
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ανάπτυξη από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της γης, ιδίως όταν είναι κάτοχος πολλών ακινήτων, όχι µόνο 
αντιβαίνει στη γενική πρακτική που ισχύει διεθνώς στο χώρο του real estate, σύµφωνα µε την οποία κάθε 
ακίνητο αναπτύσσεται διακεκριµένα κατά αντικείµενο και φορέα, αλλά έχει και ως αποτέλεσµα: α) την 
απώλεια ελέγχου της εταιρίας από τους βασικούς µετόχους της, β) την ανάληψη όλου του βάρους και 
επενδυτικού κινδύνου της ανάπτυξης από την εταιρία., γ) δεν καθιστά ελκυστική τη συµµετοχή 
ενδιαφερόµενου επενδυτή, ο οποίος πρέπει κατ’ ανάγκη να γίνει συνιδιοκτήτης σε όλη την ακίνητη 
περιουσία της εταιρίας, αν η συµµετοχή του γίνει στο φορέα που είναι ιδιοκτήτης όλων των ακινήτων. Με το 
παραπάνω σκεπτικό η Α.  ΚΑΜΠΑΣ έκρινε, ότι µια ανεξάρτητη εταιρία, της οποίας διατηρεί τον πλήρη 
έλεγχο, που θα ενισχυθεί µε κεφάλαια και τεχνογνωσία, αποτελεί τον πλέον πρόσφορο τρόπο αξιοποίησης 
του ακινήτου στην Κάντζα και παρέχει τη δυνατότητα και στους µετόχους της ΚΑΜΠΑΣ να συµµετάσχουν 
στις αναµενόµενες αποδόσεις. 
 
Οι ιδιόκτητες εκτάσεις της Εταιρίας στην Αττική καθώς και οι ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 
σήµερα, εµφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 

Ονοµασία ακινήτου Παρούσα κατάσταση 
Κτήµα Γυαλού 
(306 στρέµµατα) 

Εγκρίθηκε (ΦΕΚ 25∆/19.7.1999) η τροποποίηση του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου Σπάτων, στο οποίο προβλέπεται η χρήση, της 
περιοχής όπου το κτήµα, ως Επιχειρησιακού Πάρκου. 

Περιοχή Τρίγωνο Καµπά 
(49 στρέµµατα) 

Έχει πραγµατοποιηθεί η ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως και είναι σε εξέλιξη η 
διαδικασία σύνταξης της πράξης εφαρµογής . 

ΒΙΛΛΑ ΚΑΜΠΑ Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο  και πρόκειται να επισκευαστεί 
και αναπαλαιωθεί, για χρήση Πολιτιστικού Κέντρου.  

 
Σηµαντικό γεγονός στην πορεία της Eταιρίας κατά την χρήση 2000 αποτέλεσε η συγχώνευση µε 
απορρόφηση της εταιρίας «ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε.», βασικού µετόχου της «Καµπάς», από την 
εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.». Η εν λόγω απορρόφηση είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της «ΚΑΜΠΑΣ» στην οποία πλέον βασικός µέτοχος είναι η ΤΕΒ ΑΕ, η 
οποία σήµερα (30.4.2001) κατέχει 8.601.530 µετοχές ή ποσοστό 41,05%.   
 
Η Εταιρία προέβη σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2000 
και από την οποία άντλησε κεφάλαια συνολικού ύψους δρχ. 5.588 εκατ. Από τα αντληθέντα κεφάλαια 
µέχρι την 31.12.2000 η Εταιρία είχε διαθέσει δρχ. 1.358 εκατ. για την αγορά οικοπέδων, την κατάρτιση 
µελετών, για κεφάλαιο κίνησης και την αποπληρωµή τραπεζικών δανείων.  
 
Στην παρούσα φάση, η Εταιρία έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην επιτάχυνση των εργασιών 
ανάπτυξης των ακινήτων της, µε σκοπό τη δηµιουργία Εµπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρων στην 
περιοχή της Κάντζα, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς στην ανάπτυξη και εκµετάλλευση 
ακινήτων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία βρίσκεται στη φάση εκπόνησης των Πολεοδοµικών και λοιπών µελετών που 
απαιτούνται για την εφαρµογή των επενδυτικών της σχεδίων και ειδικότερα, για την ανέγερση των 
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων  που θα υποδεχθούν το  προαναφερθέν Κέντρο. 
 
Η επιτυχής  ολοκλήρωση των σχεδίων της Εταιρίας εξαρτάται από την έκβαση της προσφυγής στο ΣτΕ 
από την Ν.Α. Ανατ. Αττικής, κατά της ένταξης του ακινήτου στο Γ.Π.Σ., η απόφαση επί της οποίας, 
αναµένεται  να εκδοθεί εντός του ερχοµένου διµήνου.  
 
Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία εξετάζει και εναλλακτικά σενάρια για τα επενδυτικά της σχέδια, τα οποία 
θα εκτεθούν στην επικείµενη  Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, η οποία και θα αποφασίσει 
ανάλογη τροποποίηση του υποβληθέντος Επενδυτικού Σχεδίου. 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

(σε εκατ. δρχ.) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  1998 1999 2000 
Κύκλος εργασιών 0             31 150 
Μικτά κέρδη (προ αποσβέσεων)(1) 0                0 0 
Αποτελέσµατα προ Τόκων, Αποσβέσεων και 
Φόρων 

-211          -356 294 

Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων -212          -358 363 
Αποτελέσµατα προ Φόρων  -337        -460 237 
Αποτελέσµατα µετά από Φόρους χρήσης και 
λοιπούς φόρους (2)  

-371          -533 63 

Συνολικό µέρισµα χρήσης  0 0 0 
Σταθµισµένος αριθµ. Μετοχών (3) 17.463.600   17.463.600 20.200.361 
Αριθµός µετοχών τέλους χρήσεως  17.463.600  17.463.600 20.956.320 
    
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) (σε δραχµές) 1998 1999 2000 
    
- Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων - - 18 
- Αποτελέσµατα προ Φόρων - - 12 

- Αποτελέσµατα µετά από Φόρους (2) - - 3 
- Μέρισµα ανά µετοχή  - - - 
 
1. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους  
        λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 
 

Κατανοµή Αποσβέσεων 
(σε εκατ. δρχ.) 

 1998 1999 2000 
Κόστος παραγωγής 0 0                  0 
Έξοδα διοίκησης   125   101             125 
Έξοδα διάθεσης 0 0              0 
ΣΥΝΟΛΟ   125   101          125 

 
2. Στα µέλη του ∆Σ της Εταιρίας δεν καταβάλλονται αµοιβές. 
3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου 

µε καταβολή µετρητών. 
4. Λόγω του ότι η Εταιρία παρουσίασε ζηµιές στις χρήσεις 1998 και 1999 δε παρατίθενται στοιχεία ανά 

µετοχή για τις χρήσεις αυτές. Για τη χρήση 2000 τα στοιχεία ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το 
σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 
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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
(σε εκατ. ∆ρχ.) 1998 1999 2000 
Αναπόσβεστα έξοδα εγκαταστάσεως           184            124 129 
Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις              31              16 6 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις         6.544         6.537 4.497 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις      (1.822) (1.846) (298) 
Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις         4.722         4.691 4.199 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ        4.753         4.707 4.205 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις               0                0 3.191 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις               2                1 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        4.756         4.708 7.397 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           956            831 5.318 
Μεταβ. Λ/σµοί Ενεργητικού                0                0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ        5.896         5.663 12.844 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        5.286         4.752 12.243 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ           200            219 205 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις               0                0 0 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις           410            690 395 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ           410            690 395 
Μεταβ. Λ/σµοί Παθητικού               0                2 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ        5.896         5.663   12.844 
    
Λογιστική αξία µετοχής (*)        302,7         272,1 584,2 
(*) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε 
χρήσης. 
 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 1998 1999 2000 
    
Ετήσια µεταβολή Κύκλου εργασιών -100,0% - 384,4% 
Ετήσια µεταβολή Αποτελεσµάτων (προ φόρων)* - - - 
Ετήσια µεταβολή Αποτελεσµάτων (µετά από φόρους)* - - - 
Περιθώριο Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 0,0% - - 
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) - - 158,7% 
Αποδοτικότητα Μ.Ο. Ιδίων Κεφαλαίων (προ φόρων) - - 2,8% 
Γενική ρευστότητα 2,33 1,20 13,43 
Άµεση ρευστότητα 2,33 1,20 13,43 
Ξένα προς Ίδια κεφάλαια 0,08 0,15 0,03 
*Οι εν λόγω δείκτες δεν παρατίθενται καθώς τα σχετικά µεγέθη (αποτελέσµατα προ φόρων και αποτελέσµατα µετά 
από φόρους) ήταν αρνητικά στη χρήση 1999.  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

(σε εκατ. δρχ.) 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  2000 
Κύκλος εργασιών 150 
Μικτά κέρδη (προ αποσβέσεων)(1) (150) 
Λειτουργικό αποτέλεσµα  (220) 
Αποτελέσµατα προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων (317) 
Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων (249) 
Αποτελέσµατα προ Φόρων  (456) 
Αποτελέσµατα µετά από Φόρους χρήσης και λοιπούς φόρους (2)  (630) 
Σταθµισµένος αριθµ. Μετοχών (3) 20.200.361 
Αριθµός µετοχών τέλους χρήσεως  20.956.320 
  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) (σε δραχµές)  
  
- Αποτελέσµατα προ Αποσβέσεων και Φόρων - 
- Αποτελέσµατα προ Φόρων - 

- Αποτελέσµατα µετά από Φόρους (2) - 
 
1. Οι αποσβέσεις του οµίλου στη χρήση 2000 δρχ. 206 εκατ. κατανέµονται εξ ολοκλήρου στα έξοδα 

διοικητικής λειτουργίας.  
2. Στα µέλη του ∆Σ των ενοποιούµενων εταιριών δεν καταβλήθηκαν αµοιβές. 
3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου 

µε καταβολή µετρητών της Εταιρίας. 
4. Λόγω του ότι ο Όµιλος  παρουσίασε ζηµιές στη χρήση 2000 δεν παρατίθενται στοιχεία ανά µετοχή. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
(σε εκατ. ∆ρχ.) 2000 
Αναπόσβεστα έξοδα εγκαταστάσεως 455 
Αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις 6 
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7.038 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (298) 
Αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις  6.740 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 6.746 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.746 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.335 
Μεταβ. Λ/σµοί Ενεργητικού  0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.538 
  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 11.548 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 205 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 784 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 784 
Μεταβ. Λ/σµοί Παθητικού 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.538 
  
Λογιστική αξία µετοχής (*) 551,1 
 
(*) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας λήφθηκε υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος  
      κάθε χρήσης. 
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των 
προοπτικών της «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής η “Εταιρία” ή “Α. ΚΑΜΠΑΣ”) από τους 
επενδυτές και τους Συµβούλους επί των επενδύσεών τους. 
 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι 151 25, (υπεύθυνοι κα 
Βασιλική Αναλυτή και κ. Στέλιος Μακρινός τηλ. 68.11.341).  
 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας.  
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:  
 
• Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του ∆.Σ.  της Εταιρίας, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, 

Μαρούσι 151 25, τηλ. 6811341.  
 
• Η κα Άλκηστις Τρίχα – Αθανασούλη, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Εταιρίας, 

Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι 151 25, τηλ. 6811341. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου 
του παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: 
 
• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.  
 
• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων 

θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που 
περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο. 

 
• Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν  

δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην 
οικονοµική της κατάσταση, πλην της ∆ικαστικής διένεξης σχετικά µε την νοµιµότητα ένταξης του 
κτήµατος ΚΑΜΠΑ στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε µε την απόφαση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε 28566/6321/1999 (ΦΕΚ 859∆).  

  
Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  
 
Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές.  Τον τακτικό οικονοµικό έλεγχο της Εταιρίας για τις εταιρικές 
χρήσεις 1998-2000, διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος (Α.Μ.ΣΟΕ 11951), της εταιρίας 
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.,  Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα, τηλ. 86.29.835-39. 
 
Το πιστοποιητικό του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2000 παρατίθεται 
στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε το δηµοσιευµένο Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης και δεν 
περιέχει παρατηρήσεις. Ειδικότερα, για τη χρήση 2000 ο Ορκωτός Ελεγκτής αποδέχεται τις παρατιθέµενες 
κάτω από τον Ισολογισµό σηµειώσεις της Εταιρίας, οι οποίες σχολιάζονται παρακάτω :  
 
1. Η Εταιρία έχει περιορίσει την αµπελουργική δραστηριότητα, η οποία έχει ολοκληρωθεί για την 

κλειόµενη χρήση και παράλληλα άσκησε  περιορισµένη εµπορική δραστηριότητα. 
2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας (Γυαλού & Κουρούτα Αµαλιάδας) δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη, 

βρίσκονται δε στην φάση τυπικής εξάλειψης τα βάρη επί των ακινήτων της Τρίπολης. 
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1996. 
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4. Η τελευταία αναπροσαρµογή επί των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000, βάση του Ν.2065/92 και 
προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής δρχ. 1.838.830.519 που µείωσε τις ζηµίες προηγουµένων 
χρήσεων. 

5. Η εταιρεία στις 18.12.2000 εξαγόρασε το σύνολο των µετοχών της εταιρίας "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.", η οποία κατέστη 100% θυγατρική της. Η εταιρία αυτή έχει ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή και 
η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής είναι µικρότερη κατά 85 εκατ. δρχ. περίπου από την 
απεικονιζόµενη αξία κτήσεως. Στην θυγατρική αυτή εταιρία, η Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ µεταβίβασε 
το ακίνητο της Κάντζας. 

6. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας στην συνεδρίασή της 20.03.2000 
αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 2.025.777.600 δρχ., µε την έκδοση 
3.492.720 µετοχών ονοµαστικής αξίας 580 δρχ εκάστη και τιµής διάθεσης 1.600 δρχ. ανά µετοχή. Τα 
συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ανέρχονται σε ποσόν δρχ 5.588.352.000, εκ των οποίων ποσόν 
δρχ 3.562.574.400 ήχθησαν  σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-4694/2000 Απόφαση του Υπ. 
Ανάπτυξης ενώ το σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο που συντάχθηκε στο πλαίσιο της αύξησης εγκρίθηκε 
µε την αριθµ. 34228/13.7.2000 Απόφαση του Χ.Α.Α. Η άσκηση δικαιώµατος προτίµησης 
πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 20.7-20.8.2000, ενώ η καταβολή του Μ.Κ. πιστοποιήθηκε µε την 
µε αριθµ.Κ2-11461/27.09.2000 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

 
Η Εταιρία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένο ισολογισµό στη χρήση 2000.  Τον τακτικό οικονοµικό 
έλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2000, διενήργησε ο 
ορκωτός ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951), της εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.,  Φωκίωνος 
Νέγρη 3, 112 57, Αθήνα, τηλ. 86.29.835-39. 
 
Το πιστοποιητικό του ελέγχου των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 
2000 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα µαζί µε το δηµοσιευµένο Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα 
Χρήσης και δεν περιέχει παρατηρήσεις. Ειδικότερα, για τη χρήση 2000 ο Ορκωτός Ελεγκτής αποδέχεται τις 
παρατιθέµενες κάτω από τον  Ενοποιηµένο Ισολογισµό σηµειώσεις της Εταιρίας οι οποίες σχολιάζονται 
παρακάτω :  
 
1. Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι  η µητρική "Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ" και η 
θυγατρική της  "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ". 
2. Ο  ενοποιηµένος   ισολογισµός προέκυψε  από  την ενοποίηση  µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης 
των κονδυλίων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως των παραπάνω εταιριών  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20. 
3. Απασχολούµενο προσωπικό στις ενοποιούµενες εταιρίες 7 άτοµα. 
4. Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας στην περιοχή Τριπόλεως υφίστανται εµπράγµατα βάρη, τα 
οποία βρίσκονται στη διαδικασία της τυπικής εξάλειψης. 
5. Η µητρική εταιρία ασκεί περιορισµένη  εµπορική δραστηριότητα, η δε θυγατρική στην παρούσα φάση 
δεν παρουσιάζει επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
6. ∆εν παρατίθενται στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως, γιατί η Εταιρία έχει υποχρέωση για σύνταξη 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για πρώτη φορά στη χρήση 2000. 
 
 
Φορολογικός έλεγχος 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 1996 και τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα κρίθηκαν οριστικά και ακριβή.  Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 1997 εως και 
1999 η Εταιρία έχει υποβάλει αίτηση διενέργειας ελέγχου, στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών (υπ. 
αριθ. 9749/24.03.2000).  Η διοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 
1997 έως 1999 δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν την οικονοµική θέση της Εταιρίας, 
εν όψει και της ανωτέρω «Συµφωνίας των Πιστωτών». Για τη χρήση 2000, η Εταιρία δεν έχει υποβάλει  
αίτηση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 
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3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

3.1. Γενικά 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 12.154.665.600 και διαιρείται σε 20.956.320 
κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία.  
 
Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει  όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται  από 
το Νόµο (Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών) και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο δεν 
περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος καθώς και από τις 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που λαµβάνονται µέσα 
στα όρια της δικαιοδοσίας τους. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή 
από τον κύριο αυτής του Καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών 
Συνελεύσεων των µετόχων. 
 
Το Καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. 
 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. 
 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν 
αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους 
σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
Οι  µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης (δικαίωµα) σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190 /1920. 
 
Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 
προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της 
Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο 
στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 
 
Κάθε  µέτοχος,  οπουδήποτε  και  να  κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας 
ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην ελληνική νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της 
Εταιρίας αφενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική 
αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της 
έδρας της. 
 
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής για να έχουν 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. 
 
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να 
καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε 
οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία 
οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο 
απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση.  Μέτοχοι που δε συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, 
θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της. 
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Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5%  του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα:  
 
• Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων 

ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920.  
 

• Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα 
κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν 
να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

 
Κάθε µέτοχος µπορεί  να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της 
Εταιρίας. 
   
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και ο τρόπος καταβολής θα 
ανακοινώνεται µέσω του ηµερήσιου Τύπου.   
 
Tα µερίσµατα τα οποία δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, 
παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
 
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα 
προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
 

3.2. Φορολογία Μερισµάτων 

 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, Ν. 2238/94, άρθρο 109), οι 
εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. βαρύνονται µε φόρο 35% (πλην των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων) επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.  
 
Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο 
µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. 
 
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του 
Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας.  
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε 
χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην 
µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός εάν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και 
συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής την επόµενη χρήση.  Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της 
µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες 
συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα, 
σηµειώνεται ότι για το µέρος των κερδών της µητρικής Εταιρίας που προέρχεται από µερίσµατα, 
προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5% το οποίο στη συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή φόρου 35%, 
καθόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή τους. 
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4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  –  
      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

4.1. Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής 

 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. από το 1920.  
 
Η τιµή της µετοχής την 29.12.2000 διαµορφώθηκε στις δρχ. 1.865 (5,47 ευρώ)  ενώ η χρηµατιστηριακή 
αξία της Εταιρίας την ίδια ηµεροµηνία ανήλθε σε δρχ. 39.083 εκατ.  (114,7 εκατ. Ευρώ). 
  
Η τιµή της µετοχής την 30.4.2001 διαµορφώθηκε στις δρχ. 2.031 (5,96 ευρώ)  ενώ η χρηµατιστηριακή 
αξία της Εταιρίας την ίδια ηµεροµηνία ανήλθε σε δρχ. 42.560 εκατ. (124,9 εκατ. Ευρώ). 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη της µετοχής 
στο ΧΑΑ για την περίοδο 01.01.2000-30.4.2001: 
 
Αναπροσαρµοσµένη Τιµή Μετοχής  01.01.2000-30.4.2001 

(σε ευρώ) 
01.01.2000-30.4.2001 

(σε δρχ.) 
Μέση Τιµή 10,70 3.647 
Κατώτατη Τιµή  4,44 1.513 
Ανώτατη Τιµή 28,70 9.781 
Μέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών (τεµάχια) 90.142 90.142 
Καθαρό µέρισµα µετοχής χρήσης 2000 0 0 

 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα 
και η αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών. 
 
 

Ηµερ/νία Κλείσιµο € Κλείσιµο (δρχ.) 
Συνολική µηνιαία αξία 

συναλλαγών (σε €)  
Συνολική µηνιαία αξία 
συναλλαγών (σε δρχ.) 

31/1/2000 21,28 7.250 42.224.298 14.387.929.544
29/2/2000 15,54 5.295 30.551.951 10.410.577.303
31/3/2000 13,93 4.746 36.471.310 12.427.598.883
27/4/2000 12,24 4.171 30.345.548 10.340.245.481
31/5/2000 15,08 5.138 46.321.409 15.784.020.117
30/6/2000 11,87 4.045 15.462.484 5.268.841.423
31/7/2000 9,90 3.375 7.818.853 2.664.274.160
31/8/2000 7,63 2.600 5.867.046 1.999.195.925
29/9/2000 8,25 2.810 12.586.864 4.288.973.908
31/10/2000 5,91 2.015 5.061.970 1.724.866.278
30/11/2000 4,84 1.650 7.233.873 2.464.942.225
29/12/2000 5,473 1.865 9.112.351 3.105.033.603
31/1/2001 5,72 1.949 9.722.164 3.312.827.383
28/2/2001 6,76 2.303 19.109.090 6.511.422.418
30/3/2001 5,92 2.017 34.761.839 11.845.096.639
30/4/2001 5,96 2.031 9.332.832 3.180.162.504
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Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Εταιρίας 
σε σχέση µε το Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
Σηµειώνεται ότι δεν παρατίθεται η εξέλιξη κλαδικού δείκτη λόγω αλλαγής αντικειµένου δραστηριότητας 
της Εταιρίας.  
 
 
 

Εξέλιξη τιµής ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. συγκριτικά µε το Γ.∆. 
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4.2. Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές 

 
 
Σχετικά µε την τελευταία κλειόµενη χρήση 1.1.2000-31.12.2000 καθώς και την τρέχουσα χρήση (µέχρι 
30.4.2001) επισηµαίνεται ότι δεν έγινε καµία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για 
τις µετοχές της Εταιρίας. 
 
Επίσης, η Εταιρία δεν έκανε καµία δηµόσια προσφορά ανταλλαγής για τις µετοχές άλλης εταιρίας. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

5.1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η «Α. ΚΑΜΠΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1918 µε έδρα, αρχικά, το ∆ήµο Παλλήνης Αττικής. Με απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 1998 ως έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος 
Χαλανδρίου Αττικής ενώ µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1999, η έδρα της 
Εταιρίας µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Αµαρουσίου, Ακακιών 39 και Μονεµβασίας 25, τηλ. 68.11.341 
(Απόφαση Νοµαρχίας υπ. αριθµ. Κ2-9247/9.8.1999). Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου 13564/06/Β/86/123. Η διάρκειά 
της έχει οριστεί σε 50 χρόνια αρχίζοντας από την 26η Σεπτέµβρη 1968. 
 
Η Α. ΚΑΜΠΑΣ υπάγεται στο Ν. 2190 -περί Ανωνύµων Εταιριών- και στις αντίστοιχες αποφάσεις των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
δεδοµένου ότι µετοχές της είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι: 
 
1. Η κατεργασία των προϊόντων του αµπελιού µε την παραγωγή κρασιών, αποσταγµένων και 

οινοπνευµατωδών ποτών, καθώς και κάθε εµπορική, κτηµατική, βιοµηχανική και τουριστική 
επιχείρηση. 

 
2. Η παραγωγή και εµπορία οποιωνδήποτε ποτών, αναψυκτικών και εµφιαλωµένων υδάτων. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί : 
 
1. Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση σε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού 

τύπου. 
 
2. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο και να 

αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό 
 
3. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µε την επιφύλαξη του άρθρου 

23α του Κ.Ν. 2192/1920. 
 
4. Να παρέχει υπηρεσίες σχετικά µε πωλήσεις και µάρκετινγκ οµοειδών ή/και παρεµφερών προϊόντων, 

καθώς και υπηρεσίες σχετικά µε την ανάληψη της διοικήσεως ετέρων επιχειρήσεων. 
 
5. Να ενεργεί κάθε πράξη που τείνει άµεσα ή έµµεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και να 

ασκεί κάθε επιχείρηση συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς. 
 
Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από της ιδρύσεώς της. 
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµβουλευθούν τα έγγραφα τα οποία αφορούν στην Εταιρία και που 
αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο στη διεύθυνση Ακακιών 39 και Μονεµβασίας, Μαρούσι.  
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5.2. Σύντοµο ιστορικό 

 
Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας ξεκίνησαν το 1863 όταν η Α.ΚΑΜΠΑΣ άνοιξε ένα 
µικρό κατάστηµα πώλησης κρασιού στα περίχωρα των Αθηνών. Στη συνέχεια η Εταιρία αγόρασε µεγάλες 
αγροτικές εκτάσεις στην Β.Α. πλευρά της Αττικής για αµπελουργική χρήση. 
 
Το 1918 µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία και το 1920 οι µετοχές της εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών. Μετά το θάνατο του Ανδρέα Καµπά (1924) ο έλεγχος της Εταιρίας πέρασε στους 
απογόνους του που επεξέτειναν τη δραστηριότητα της Εταιρίας µε την ανέγερση ενός δεύτερου 
εργοστασίου παραγωγής κρασιού στη Μαντινεία Αρκαδίας (1927). Το 1932, ο έλεγχος της Εταιρίας 
περιήλθε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 
 
Τον Σεπτέµβριο 1991, η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. µητρική εταιρία του Οµίλου 
Εταιριών ΜΠΟΥΤΑΡΗ (ο “Οµιλος Μπουτάρη”),  στο πλαίσιο εξυγίανσης  της Εταιρίας, απέκτησε το 
67% των µετοχών της Εταιρίας, µε στόχο την εκµετάλλευση της οινοποιητικής της δραστηριότητας και 
την ανάπτυξη της σηµαντικής ακίνητης περιουσίας της. Η καθυστέρηση της εκτέλεσης των µεγάλων 
έργων υποδοµής στην περιοχή, καθώς και η έλλειψη πολεοδοµικών ρυθµίσεων στην περιοχή ακινήτων 
της Εταιρίας καθυστέρησαν την ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας της Εταιρίας, γεγονός που δεν 
επέτρεψε την βελτίωση των οικονοµικών της.  
 
Με την συµφωνία των πιστωτών του αρθρ. 44 ν.1892/90, η οποία υπεγράφη το 1997, επετεύχθη η 
χρηµατοοικονοµική εξυγίανση της Εταιρίας, µε την πώληση του 67% των µετοχών της, κυριότητας Ι. 
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. στην ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E., η οποία ανέλαβε ταυτόχρονα 
την υποχρέωση να συµµετάσχει στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 67%. Με τη Συµφωνία του 
Άρθρου 44 πραγµατοποιήθηκε, ύστερα από περιορισµό, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση του συνόλου 
των υποχρεώσεων της Εταιρίας, ενώ αποφασίστηκε η διακοπή της οινοποιητικής και εµπορικής 
δραστηριότητας της Εταιρίας και ετέθη ως στρατηγικός στόχος για την Εταιρία, η ανάπτυξη της ακίνητης 
περιουσίας της.  
 
Η διακοπή των οινοπαραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας από το Νοέµβριο του 
1995, είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας σταδιακά τα έτη 1995-1997, για να 
µηδενιστεί το 1998. Εξάλλου, η επικέντρωση των προσπαθειών της Εταιρίας στην αξιοποίηση των 
ακινήτων της και η µακροχρόνια διαδικασία που απαιτείται για την πολεοδοµική τους τακτοποίηση είχε 
επίσης σοβαρή επίπτωση στα  οικονοµικά της. Στη χρήση 2000, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας 
διαµορφώθηκε σε δρχ. 150 εκατ. το µεγαλύτερο µέρος του οποίου προήλθε από χονδρικό εµπόριο 
µετάλλων και µεταλλευµάτων.  
 
Στη χρήση 2000, η µητρική εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε. συγχωνεύθηκε µε απορρόφηση από την 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Η συγχώνευση των δύο εταιριών διενεργήθηκε µε την 
επικαιροποιηµένη, κατά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού 
και παθητικού της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε., όπως αυτά εµφανίζονταν στον Ισολογισµό 
Μετασχηµατισµού της 31ης Μαΐου 2000, µε τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της ΤΕΒ Α.Ε. 
και τη µεταφορά αυτών ως στοιχείων Ισολογισµού της τελευταίας. Η εν λόγω απορρόφηση είχε ως 
αποτέλεσµα την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. Έτσι, κύριος 
µέτοχος της Εταιρίας κατέστη η ΤΕΒ ΑΕ η οποία σήµερα (30.4.2001) κατέχει 8.601.530 µετοχές ή 
ποσοστό 41,05%.   
 
Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να 
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην της δικαστικής διένεξης σχετικά µε 
την νοµιµότητα ένταξης του κτήµατος ΚΑΜΠΑ στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε µε την 
απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 28566/6321/1999 (ΦΕΚ 859∆). Ειδικότερα, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ανατ. Αττικής άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατά της απόφασης αυτής, στο ΣτΕ. H υπόθεση συζητήθηκε 
την 24.1.2001 και αναµένεται η έκδοση της αποφάσεως.  
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5.3.  Αντικείµενο εργασιών  

Στη παρούσα φάση το αντικείµενο εργασιών περιορίζεται στην εκπόνηση των αναγκαίων µελετών για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πολεοδόµησης των ακινήτων και στο σχεδιασµό του τρόπου εµπορικής 
αξιοποίησης αυτών, σε συνεργασία µε ξένους οίκους.  
 

5.4. Πάγια περιουσιακά στοιχεία - Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες 

5.4.1. Οικόπεδα-Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 
Η Εταιρία είναι κάτοχος κυρίως ακίνητης περιουσίας, δεδοµένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός οινοπαραγωγής, τα εµπορικά σήµατα, όπως επίσης και ορισµένες απαιτήσεις 
και αποθέµατα έχουν ήδη µεταβιβασθεί στον Όµιλο Μπουτάρη. 
 
Η ακίνητη περιουσία της Εταιρίας την 31.12.2000 αποτελείται από: 
 
1. Έκταση επιφάνειας 49 περίπου στρεµµάτων (Τρίγωνο Καµπά) στην περιοχή Κάντζα, ∆ήµου 

Παλλήνης. Σε αυτή την έκταση, βρίσκονται η «Βίλλα Καµπά» και άλλα κτίρια ιστορικής σηµασίας, τα 
οποία έχουν κριθεί διατηρητέα. 

 
2. Έκταση στην περιοχή Γυαλού, ∆ήµου Σπάτων του Ν. Αττικής, επιφανείας 306.000 τ.µ. περίπου, σε 

απόσταση 8 χλµ. από το νέο Αεροδρόµιο και σε µικρή απόσταση από την προς κατασκευή νέα 
Λεωφόρο Σταυρού-Ραφήνας.  

 
3. Αµπελώνα στην περιφέρεια Μαντινείας Τρίπολης, έκτασης 745.750 τ.µ.  
 
4. Γήπεδο έκτασης 10.000 τ.µ.  στη θέση Ρουµάναγα, στο 9ο χλµ. της Εθνικής οδού Τρίπολης-Πύργου. 

Στην παραπάνω έκταση υπάρχει και το κτίριο εγκαταστάσεων του παλαιού οινοποιείου της Εταιρίας 
στην Πελοπόννησο. 

 
5. Γήπεδο έκτασης 672 τ.µ. στην θέση Άνοιξη Μπογιατίου Αττικής. 
 
6. Γήπεδο έκτασης 6.009 τ.µ. στη θέση Κουρούτα της περιφέρειας Αµαλιάδας, Νοµού Ηλείας, το οποίο 

επωλήθη στις αρχές του 2001. 
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Συνοπτικά τα γήπεδα και οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρίας καθώς και η αναπόσβεστη αξία τους 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ (31.12.2000) 

Α.  ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α    

 Γήπεδο Τρίπολης 22.952.160 

 Οικόπεδο Κουρούτα Αµαλιάδος 69.799.605 

 Οικόπεδο Ανοιξης Μπογιατίου 2.165.184 

     ΣΥΝΟΛΟ  94.916.949 

Β.  AΓΡΟΙ - ΦΥΤΕΙΕΣ   

 Αµπελώνες Κάντζας 375.253.741 

 Αµπελώνες Γυαλούς 2.345.681.815 

 Αµπελώνες Τριπόλεως 1.195.091.062 

     ΣΥΝΟΛΟ  3.916.026.618 

Γ.  ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

     ΚΤΙΡΙΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

     ΚΑΝΤΖΑΣ   

 ∆ιαµόρφωση βίλας Κάντζας 8.480.774 

 ∆ίκτυο ύδρευσης αµπελ. Κάντζας 208.516 

 ∆ιαµορφώσεις γηπέδων (υποκείµενες σε αποσβέσεις) 10.716.999 

     ΣΥΝΟΛΟ  19.406.289 

∆.  ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   

      ΚΤΙΡΙΩΝ -  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ   

 Κτίρια & δεξαµενές Τρίπολης 1 

 Αγροτικές εκτάσεις Τρίπολης 1 

     ΣΥΝΟΛΟ  2 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.030.349.858 

 
Η συνολική αξία κτήσης των γηπέδων, οικοπέδων, αγρών και φυτειών της Εταιρίας ανερχόταν την 
31.12.2000 σε 4.011 εκατ. δρχ. και των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 312 εκατ. δρχ. ενώ η αναπόσβεστη 
αξία των τελευταίων την ίδια ηµεροµηνία ήταν 19 εκατ. δρχ.  
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής 
τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 
  
Τα βάρη που είχαν εγγραφεί επί των ακινήτων της Εταιρίας εξαλήφθησαν, ενώ τα βάρη επί των ακινήτων 
της Τρίπολης βρίσκονται σε φάση τυπικής εξάλειψης.  
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5.4.2. Μηχανολογικός εξοπλισµός 

Η Εταιρία, όπως προαναφέρθηκε δε διαθέτει µηχανολογικό εξοπλισµό οινοπαραγωγής, ο οποίος και έχει 
µεταβιβασθεί στον Όµιλο Μπουτάρη. 
 

5.4.3. Λοιπός βασικός εξοπλισµός 

Ο λοιπός βασικός εξοπλισµός συνολικής αναπόσβεστης αξίας ύψους 19.324.624 δρχ. αποτελείται κυρίως 
από έπιπλα και εξοπλισµό οργάνωσης γραφείου (Η/Υ, κ.λπ.). 
 

5.4.4. Μεταφορικά µέσα 

Η Εταιρία διαθέτει λοιπά µεταφορικά µέσα συνολικής αναπόσβεστης αξίας 722.500 δρχ.  
 
 

5.4.5. Αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Η µεταβολή της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας κατά τις χρήσεις 1998-2000, εµφανίζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1998-2000 
(σε δρχ.) 

 Αξία Κτήσεως 
31.12.97 

Προσθήκες 
(Μειώσεις) 

1.1.98-31.12.00 
Αξία Κτήσεως 

31.12.00 
Αποσβ. µέχρι 

31.12.97 
Αποσβ. 1.1.98-

31.12.00 

Συνολική 
Αποσβ. Αξία 

31.12.00 
Αναπόσβεστη 
Αξία 31.12.00 

Α. ΑΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ        
Έξοδα ερευνών και 
αναπτύξεως 207.383.743 0 207.383.743 137.618.000 63.720.041 201.338.041 6.045.702 
Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχ. ιδιοκτ. 0 0 0 0 0 0 0 

Υπεραξία επιχειρήσεως 0 0 0 0 0 0 0 
Προκαταβολές κτήσεως 
ασώµατων ακινητοπ. 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ Α 207.383.743 0 207.383.743 137.618.000 63.720.041 201.338.041 6.045.702 
Β. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ        

Γήπεδα-Oικόπεδα 435.000.665 -340.083.716 94.916.949 0 0 0 94.916.949 
Ορυχεία-Μετάλλ.-Λατοµ.-
Αγροί-Φυτείες-∆άση 4.078.633.284 -162.606.666 3.916.026.618 0 0 0 3.916.026.618 

Κτίρια και τεχνικά έργα 2.024.825.612 -1.712.842.136 311.983.476 1.796.754.973 -1.504.177.785 292.577.188 19.406.288 
Μηχαν. εγκατ.και λοιπός 
τεχν. εξοπλισµός 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 

Μεταφορικά µέσα 0 850.000 850.000 0 127.500 127.500 722.500 
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 0 24.297.223 24.297.223 0 4.972.599 4.972.599 19.324.624 
Ακινητοπ. υπό εκτέλεση 
και προκαταβολές 0 148.497.482 148.497.482 0 0 0 148.497.482 

ΣΥΝΟΛΟ Β 6.538.459.561 -2.041.852.813 4.496.606.748 1.796.754.973 -1.499.042.686 297.712.2874.198.894.461 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 6.745.843.304 -2.041.852.813 4.703.990.491 1.934.372.973 -1.435.322.645 499.050.3284.204.940.163 

 
Σηµειώνεται ότι στη χρήση 2000, έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και των κτιρίων, 
βάσει του Ν. 2065/92 κατά δρχ. 2.290.972.416 και των συσσωρευµένων αποσβέσεων κατά 452.141.897 
δρχ. και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ύψους 1.838.830.519 δρχ. που µείωσε τις ζηµιές των 
προηγουµένων χρήσεων.   
 
 
 



 22 

5.4.6. Εγγυήσεις 

 
Η Εταιρία έχει µε 31.12.2000 χορηγήσει εγγυητικές επιστολές Τραπεζών συνολικού ύψους 158,5 εκατ. 
δρχ. κύρια προς το Υπουργείο Οικονοµικών για κάλυψη του ειδικού φόρου κατανάλωσης,  προς το 
Τελωνείο Πειραιά και προς το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Επισηµαίνεται ότι η αιτία έκδοσης των 
παραπάνω Ε/Ε έχει εκλείψει και η Εταιρία θα προχωρήσει σε τακτοποίησή τους εντός της τρέχουσας 
χρήσης. 
 
 

5.5. Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 12.154.665.600 διαιρούµενο σε 20.956.320 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 580. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς 
καταβληµένο.  
 
∆εν υπάρχει εγκεκριµένο αλλά µη εκδοθέν κεφάλαιο ή υποχρέωση αυξήσεως του κεφαλαίου. 
 
∆εν υπάρχουν µερίδια που να αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο ούτε υπάρχουν µετατρέψιµες, ανταλλάξιµες ή 
παραστατικά δικαιώµατος προς κτήση οµολογιών (WARRANTS). 
 
∆εν υπάρχουν καταστατικοί όροι µεταβολής του κεφαλαίου και τροποποίησης των δικαιωµάτων των 
µετοχών που είναι περισσότερο περιοριστικοί από τις ρυθµίσεις του νόµου.  
 
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της ως σήµερα έχει ως εξής: 
 
1. Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε σε 6.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 60.000 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η καθεµία (ΦΕΚ 187/1925). 
 
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 8.3.1925 αυξήθηκε κατά δρχ. 4.000.000 µε 

την έκδοση 40.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 187/1925). 
 
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 15.3.1936 εγκρίθηκε η αύξηση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής στις 400 δρχ. και το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 4.000.000 
δρχ. µε την έκδοση 1.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 226/36). 

 
4. Με το νόµο 2021/1942, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20% δηλ. δρχ. 2.800.000 και έφτασε σε 

16.800.000 δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 400 δρχ. η κάθε µία. 
 
5. Μετά από εφαρµογή των διατάξεων του Β.∆. της 14.11.1956 “περί αναπροσαρµογής των 

Ισολογισµών των Ανώνυµων εταιριών” το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 47.040.000 δρχ. και µετά 
από την αφαίρεση: α) του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού “∆ιαφορά από αναπροσαρµογή” 
20.058.257,67 δρχ. β) ποσού 7.242,33 δρχ. «Τακτικού Αποθεµατικού» για τη στρογγυλοποίηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής, αναπροσαρµόστηκε στο ποσό των 26.974.500 δρχ. διαιρούµενο σε 
42.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 642,25 δρχ η κάθε µία. 

 
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29.4.1957 το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε 

κατά 2.614.500 δρχ. (επιστροφή ποσού 62,25 δρχ. κατά µετοχή) και διαµορφώθηκε σε  24.360.000 
δρχ. διαιρούµενο σε 42.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία  (ΦΕΚ 305/1957). 

 
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 19.6.1969 το παραπάνω µετοχικό κεφάλαιο 

διαιρείται σε 84.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 992/1969). 
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8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 3.8.1972 το µετοχικό κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά 97.440.000 δρχ. (ως συνέπεια της κεφαλαιοποίησης υπεραξίας γηπέδων-αµπελιών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967) µε την έκδοση 336.000 νέων µετοχών ονοµαστικής 
αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 1.606/1972). 

 
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  των µετόχων  της 13.6.1977 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε: 

α) κατά 9.804.596 δρχ. σε εφαρµογή  του Ν. 542/1977 β) κατά 2.375.404 δρχ. µε καταβολές των 
µετόχων µε την έκδοση 42.000 νέων µετοχών ονοµαστικής  αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 
2640/11.8.1977). 

 
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29.6.1982 το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε  

κατά 348.348.000 δρχ. σε εφαρµογή  του Ν. 1249/1982 µε την έκδοση 1.201.200 νέων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 4082/22.11.82 και 4189/21.12.82). 

 
11. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28.03.1988, το µετοχικό κεφάλαιο  

αυξήθηκε  κατά 96.465.600 δρχ. µε την έκδοση  332.640 µετοχών ονοµαστικής αξίας 290 δρχ. η κάθε 
µία  (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 790/4.5.88). 

 
12. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 12.6.1989: α) διπλασιάσθηκε η 

ονοµαστική αξία  κάθε µετοχής  από 290 δρχ. σε 580 δρχ. και το µετοχικό κεφάλαιο  ύψους 
578.793.600 δρχ. διαιρέθηκε σε 997.920 µετοχές, β) αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο  κατά 
868.190.400 δρχ. (825.350.978 δρχ. σε εφαρµογή  της Ε 2665/88 απόφασης και 42.839.422 δρχ. µε 
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών  υπέρ το άρτιο) µε έκδοση 1.496.880 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας  580 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 3419/1989). 

 
13. Με απόφαση  της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10.11.1992 το µετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε  κατά 1.446.984.000 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων του Ν. 
2065/92 (δρχ. 1.427.980.402) και µέρους του αποθεµατικού εκδόσεως µετοχών  υπέρ το άρτιο δρχ. 
819.003.508. Συγκεκριµένα  εκδόθηκαν  2.494.800 νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής  αξίας 
580 δρχ. η κάθε µία (ΦΕΚ 5313/1992). 

 
14. Η Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων της Εταιρίας της 27.6.1997 αποφάσισε  την αύξηση  του 

µετοχικού κεφαλαίου  της Εταιρίας κατά δρχ. 7.234.920.000 µε την έκδοση 12.474.000 νέων κοινών 
ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής έκδοσης 580 δρχ. η µία. Με την υλοποίηση της 
προαναφερθείσας αύξησης κεφαλαίου, το µετοχικό  κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δρχ. 
10.128.888.000 διαιρούµενο σε 17.463.600 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 580 η 
µία. 

 
15. Η 1η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της  23.8.1999 επανέκρινε την Απόφαση 

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας κατά δρχ. 1.519.333.200 µε την έκδοση 2.619.540 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 

 
16.  Με απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων της Εταιρίας  

της 20ης Μαρτίου 2000, ανακλήθηκε η από 23 Αυγούστου 1999 αποφασισθείσα αύξηση του µετοχικού  
κεφαλαίου,  λόγω µη ολοκληρώσεως των διαδικασιών εντός των νοµίµων προθεσµιών,  κατά το ποσό 
των δρχ. ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων δέκα εννέα εκατοµµυρίων τριακοσίων τριάντα τριών 
χιλιάδων διακοσίων (1.519.333.200). 

   
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας παρέµεινε σε δέκα δισεκατοµµύρια εκατόν είκοσι  οκτώ 
εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα οκτώ  χιλιάδες  (10.128.888.000) δρχ.,  διαιρούµενο σε δέκα επτά 
εκατοµµύρια τετρακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (17.463.600) ανώνυµες µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 
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17. Με την ίδια ως άνω απόφαση  της 20.03.2000 το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το 
ποσό των δρχ. δύο δισεκατοµµυρίων είκοσι πέντε εκατοµµυρίων επτακοσίων εβδοµήντα επτά χιλιάδων 
εξακοσίων δρχ. (2.025.777.600) µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση 3.492.720 νέων κοινών 
ανώνυµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 
 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε δώδεκα  δισεκατοµµύρια εκατόν πενήντα τέσσερα  
εκατοµµύρια εξακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσιες (12.154.665.600) δρχ., διαιρούµενο σε είκοσι 
εκατοµµύρια εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες είκοσι  (20.956.320) κοινές ανώνυµες 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. η κάθε µία. 
 
Η διαφορά από την έκδοση υπέρ το άρτιο ύψους 3.562.574.400 δρχ. ήχθει σε πίστωση του λογαριασµού  
«Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». 
 

Η εξέλιξη του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της έως σήµερα και ο τρόπος κάλυψής 
του εµφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

(ποσά σε δρχ.) 
    Τ Ρ Ο Π Ο Σ   Α Υ Ξ Η Σ Η Σ    

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ       ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΝΟΛΟ   ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ/ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΞΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΕΚ & HM/NIA  ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ιδρυτικό κεφάλαιο 214/1918 60.000 6.000.000 6.000.000 - - 6.000.000 100 60.000 
8.3.1925 187/1925 40.000 4.000.000 4.000.000 - - 10.000.000 100 100.000 
15.3.1936 226/1936 Αύξηση ονοµαστικής αξίας σε 

400 δρχ. 
- - - 10.000.000 400 25.000 

15.3.1936 226/1936 10.000 4.000.000 4.000.000 - - 14.000.000 400 35.000 
Ν.2021/1942  - 7.000 2.800.000 - - 2.800.000 16.800.000 400 42.000 
Β.∆. 14.11.1956 - - - 22.478.750 - 4.495.750 26.974.500 642,25 42.000 
29.4.1957  305/1957 Μείωση ονοµαστικής αξίας σε 

580 δρχ. 
20.300.000 - 4.060.000 24.360.000 580 42.000 

19.6.1969 992/1969 Μείωση ονοµαστικής αξίας σε 
290 δρχ. 

- - - 24.360.000 290 84.000 

3.8.1972 1606/1972 336.000 97.440.000 - - 97.440.000 121.800.000 290 420.000 
13.6.1977 2640/1977 42.000 12.180.000 2.375.404 - 9.804.596 133.980.000 290 462.000 
29.6.1982 4082/82-4189/82 1.201.200 348.348.000 - - 348.348.000 482.328.000 290 1.663.200 
28.3.1988 790/1988 332.640 96.465.600 96.465.600 - - 578.793.600 290 1.995.840 
12.6.1989 3419/1989 Αύξηση ονοµαστικής αξίας σε 

580 δρχ. 
- - - 578.793.600 580 997.920 

12.6.1989 3419/1989 1.496.880 868.190.400 - - 868.190.400 1.446.984.000 580 2.494.800 
10.11.1992 5313/1992 2.494.800 1.446.984.000 - - 1.446.984.000 2.893.968.000 580 4.989.600 
27.6.1997 5385/1997 12.474.000 7.234.920.000 7.234.920.000 - - 

 
10.128.888.000 580 17.463.600 

20.3.2000 9091/2000 3.492.720 2.025.777.600 2.025.777.600 - - 12.154.665.600 580 20.956.320 
ΣΥΝΟΛΟ  20.956.320 12.154.665.600 9.379.838.604 - 2.774.826.996 12.154.665.600 580 20.956.320 



 

5.6. Μέτοχοι 

 
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2000 και 
σύµφωνα  µε το µετοχολόγιο της 30.4.2001 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:  
 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 Γ.Σ. 18.12.2000 Μετοχολόγιο 30.4.2001 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%) ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%) 

ΤΕΒ Α.Ε. 8.612.460 41,097% 8.601.530 41,05% 

Επενδυτικό κοινό 12.343.860 58,903% 12.354.790 58,95% 

ΣΥΝΟΛΟ 20.956.320 100,00% 20.956.320 100,00% 

 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ανώνυµες και παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά.   
 
Σύµφωνα µε την προσέλευση των µετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.12.2000, δεν υπάρχει 
µέτοχος (εκτός της ΤΕΒ ΑΕ) που να κατέχει ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 3%  του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Σηµειώνεται ότι κατά τη χρήση 2000, η εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε. συγχωνεύθηκε µε 
απορρόφηση από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Η εν λόγω απορρόφηση είχε ως αποτέλεσµα 
την αλλαγή της µετοχικής σύνθεσης της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. Έτσι, κύριος µέτοχος της Εταιρίας 
κατέστη η ΤΕΒ Α.Ε. η οποία σήµερα (30.4.2001) κατέχει 8.601.530 µετοχές ή ποσοστό 41,05%.   
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι µεταβολές πάνω από 3% στη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας οι 
οποίες έλαβαν χώρα στη χρήση 2000: 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 Γ.Σ. 20.3.2000 Μετά την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου* 

Γ.Σ. 18.12.2000 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

(%) ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%) ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%) 

ΤΕΒ ΑΕ - - - - 8.612.460 41,097% 

ΜΕΣΟΓΑΙΑ 
HOLDING Α.Ε. 

 
7.184.325 

 
41,14% 

8.601.461  
41,04% 

- 
 

- 

Επενδυτικό κοινό 10.279.275 58,86% 12.354.859 58,96% 12.343.860 58,903% 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

17.463.600 100,00% 20.956.320 100,00% 20.956.320 100,00% 

*Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου.  
 
 
Πέραν των ανωτέρω µεταβολών στη µετοχική σύνθεση της Εταιρίας, επισηµαίνεται ότι κατά το χρονικό 
διάστηµα 1998-6/2000, η εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. µείωσε σταδιακά το ποσοστό συµµετοχής 
της στην Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Κ.Τ.Ε. από το αρχικό 68,49% την 4.11.1997 σε 41,04% την 21.6.2000. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι προαναφερθείσες µειώσεις του ποσοστού συµµετοχής της 
ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. µε σηµείο αναφοράς τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας και τις σχετικές 
ενηµερώσεις της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. προς τη ∆ιοίκηση του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.  
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AΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E." 

 
ETOΣ ΗΜ/ΝIA ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1997 4/11/'97 68,49% ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E. 

1998 24/6/1998 66,43% ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ.  A. ΚΑΜΠΑΣ 

1998 27/8/1998 64,79% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 

1999 7/1/1999 61,67% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 

1999 8/3/1999 58,47% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 

1999 30/6/1999 54,47% ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. A. ΚΑΜΠΑΣ 

1999 19/8/1999 49,54% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 

1999 14/9/1999 45,70% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 

1999 22/11/1999 42,70% ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΧΑΑ 

2000 21/6/2000 41,04% ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. A. ΚΑΜΠΑΣ 

 
 
Τα φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα τα οποία ασκούν έλεγχο ή δύναται να ασκήσουν έλεγχο επ΄ αυτού, 
άµεσα ή έµµεσα, µεµονωµένα ή από κοινού είναι τα ακόλουθα: 
TEXNIKH ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. η οποία κατέχει 41,05% (30.04.2001) επί του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου µε αντίστοιχα δικαιώµατα ψήφου. 
 
 

5.7.  ∆ιοίκηση-∆ιεύθυνση Εργασιών 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Το ∆.Σ. της Εταιρίας σύµφωνα µε το Άρθρο 9 του Καταστατικού, αποτελείται κατ’ ελάχιστο όριο από πέντε 
(5) και κατά ανώτατο όριο από εννέα (9) µέλη, η δε θητεία των µελών είναι διετής µε δυνατότητα 
επανεκλογής από την Γενική Συνέλευση.   
 
Το παρόν ∆.Σ. εκλέχθηκε µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων την 30.6.1999,  η δε 
θητεία του λήγει στις 30.6.2001.  Την Εταιρία δεσµεύουν σύµφωνα µε το υπ. αριθ. 1110/2.7.1999 Πρακτικό 
∆.Σ. ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (Πρόεδρος), η κα Άλκηστη Τρίχα-Αθανασούλη (Αντιπρόεδρος και 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος) και ο κ. Λουκάς Γιαννακούλης (Μέλος ∆.Σ.) έκαστος µεµονωµένα, ενώ η 
σύνθεση του ∆.Σ. σύµφωνα µε το ίδιο Πρακτικό είναι η ακόλουθη:  
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση  Πρόεδρος Γούναρη 2 Κηφισιά 
Άλκηστη Τρίχα – Αθανασούλη του 
Βασιλείου 

Αντιπρόεδρος και 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 

28ης Οκτωβρίου 3 Φιλοθέη 

Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννου Μέλος Στρ. Καλλάρη 27 Παλαιό Ψυχικό 

Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου Μέλος Στρ. Καλλάρη 27 Παλαιό Ψυχικό 
Παναγιώτης Πανούσης του Σωτηρίου Μέλος Ασκληπιού 17 Γλυφάδα 

 
Κατά τις χρήσεις 1998-2000 δεν διανεµήθηκαν αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για  
την ιδιότητά τους αυτή.  
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Παρακάτω παρατίθενται σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆.Σ. και των ανώτατων 
διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας: 
 
• Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση (1953), Πρόεδρος ∆.Σ. Αποφοίτησε από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1976, µε το δίπλωµα του Πολιτικού Μηχανικού. Αποτελεί µέλος της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. από το 1979 όπου εκτελεί χρέη ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
καθώς και Τεχνικού ∆ιευθυντή. Είναι επίσης ιδρυτικό και ενεργό µέλος των συνδεδεµένων µε την 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. εταιριών. 

 
• Άλκηστις Τρίχα – Αθανασούλη του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος. 

Αποτελεί µέλος της ΤΕΒ Α.Ε. όπου εκτελεί χρέη Προέδρου ∆.Σ. Είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός µε 
πολυετή εµπειρία αρχικά σε µελέτες οικοδοµικών έργων και στη συνέχεια στην κατασκευή 
πρωτοποριακών κτιρίων.   

 
• Λουκάς Γιαννακούλης του Ιωάννου, Μέλος. Αρχιτέκτων Μηχανικός από το 1987, διετέλεσε 

∆ιευθυντής Ιδιωτικών έργων στην ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Στην Εταιρία απασχολείται από το 2000. 
 
• Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου, Μέλος (1963). Αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο το 1988, µε το δίπλωµα του Πολιτικού Μηχανικού. Εκτελεί χρέη ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.. Είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΥ Α.Ε. και µέχρι τις 20/9/99 ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

 
• Παναγιώτης Πανούσης του Σωτηρίου, Μέλος. Είναι Πρόεδρος του ∆.Σ. της ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

Επιχειρηµατίας, Εργολάβος ∆ηµοσίων Έργων, µε µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή τεχνικών έργων 
από το 1969. 

 
• Βασιλική Αναλυτή, Οικονοµική ∆ιευθύντρια. Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

∆ιαθέτει 15ετή επαγγελµατική εµπειρία σε λογιστικά, φοροτεχνικά και οικονοµικά θέµατα. 
 
Σηµειώνεται ότι το σύνολο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη που 
αναφέρονται παραπάνω δεν ασκούν δραστηριότητες εκτός της Εταιρίας οι οποίες να είναι σηµαντικές για 
την Εταιρία. 
 
∆εν καταβλήθηκαν αµοιβές για τα µέλη του ∆.Σ. ούτε παρασχέθηκαν ωφελήµατα σε είδος για την 
τελευταία χρήση. Το σύνολο των αµοιβών των οργάνων διεύθυνσης που καταβλήθηκαν στη χρήση 
ανέρχεται σε δρχ. 44.625.901, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών διευθυντικού στελέχους που 
απεχώρησε. Τα σε είδος ωφελήµατα ανέρχονται σε δρχ. 2.874.734 συµπεριλαµβανοµένων ωφεληµάτων 
του ιδίου ως άνω στελέχους, που απεχώρησε. 
 
∆εν υπάρχουν αµοιβές που καταβάλλονται από άλλες εταιρίες εξαρτηµένες και µε τις οποίες η Εταιρία 
αποτελεί Όµιλο.  
 
Σηµειώνεται ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη δεν κατέχουν µετοχές 
της Εταιρίας.  
 
Στη χρήση 2000 και µέχρι την 30.4.2001, δεν υπήρχαν δικαιώµατα των µελών των διοικητικών οργάνων, 
των οργάνων διεύθυνσης ή εποπτείας σε συναλλαγές που, λόγω του χαρακτήρος ή των όρων τους, δεν 
ήταν συνήθεις και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από την Εταιρία. 
  
∆εν υπάρχουν δάνεια που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρία σε µέλη των οργάνων διοίκησης και 
εποπτείας, ούτε έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις υπέρ αυτών.  
 
∆εν υπάρχει σχεδιασµός για συµµετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρίας. 
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα πρόσωπα τα οποία σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Απόφασης 
5/204/14.11.2000 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έχουν την υποχρέωση προαναγγελίας 
συναλλαγών: 
 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΚΡΙΝΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΡΟΣ Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΜ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΞΥΘΑΛΗ 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠO 
20% ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ   
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 

 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει κανένας βαθµός συγγένειας µεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών 
στελεχών της Εταιρίας.  Επίσης κανένα εκ των µελών του ∆.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της Α. 
ΚΑΜΠΑΣ δεν έχει καταδικαστεί για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα ή είναι αναµειγµένο σε 
δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη ή του έχει απαγορευθεί η άσκηση: 
• επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
• χρηµατιστηριακών συναλλαγών 
• επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και  
• ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λπ.  
 
Όλα τα µέλη του ∆.Σ., καθώς και τα διευθυντικά στελέχη έχουν την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. 
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5.8. Συµµετοχές των Μελών του ∆.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ∆ιοίκηση ή/και στο 
Κεφάλαιο άλλων Εταιριών 

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση ή στο 
µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική 
επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες πλην αυτών που αναγράφονται στον πίνακα που 
ακολουθεί καθώς και στο κεφάλαιο περί “Συνδεδεµένων Εταιριών” του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου. 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρατίθενται οι εταιρίες στη ∆ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του 
∆.Σ. της Εταιρίας. 
 
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ή 
ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.  Αναστάσιος 
Καλλιτσάντσης 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆/νων 
Σύµβουλος  

- 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος & Τεχν. 
∆/ντης 

6,94% 

 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΤΕΧΝΟΣΑΝ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ. - 

 ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Πρόεδρος ∆.Σ. 50,0% 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 

Αντιπρόεδρος  - 

 ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, 
Σύµβουλοι Μηχανικοί ΟΕ 

- 2,5% 

 ΣΠΑΤΑ ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

 REDS AE Πρόεδρος - 

 ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ Σύµβουλος - 

2. Άλκηστις Τρίχα – 
Αθανασούλη  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ.  - 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, 
Σύµβουλοι Μηχανικοί ΟΕ 

∆ιαχειριστής - 

 ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και 
∆/νουσα Σύµβουλος 

- 

    

3. Λουκάς 
Γιαννακούλης 

ΤΕΒ ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 

 ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ Πρόεδρος ∆.Σ. - 

 ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

 ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ. - 

 ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

 ΣΠΑΤΑ ΑΕ Μέλος ∆.Σ. - 

 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ. - 

 ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 
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ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ή 
ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆/νων 
Σύµβουλος 

33,33% 

    

4. Λεωνίδας 
Μπόµπολας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος 22,14% 

 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΤΕΧΝΟ ΑΤΕ ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ Πρόεδρος - 

 ΚΑΝΤΖΑ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ. - 

 ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ Πρόεδρος - 

 ΣΠΑΤΑ Α.Ε. Πρόεδρος - 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 

Σύµβουλος - 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΒΕΤΕΤΕ Πρόεδρος ∆.Σ. - 

 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΑΤΤΙΚΑ  ∆ΙΟ∆ΙΑ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 

 ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Μέλος ∆.Σ. 25% 

 ΑΣΤΡΙΟΣ Μέλος ∆.Σ. 20,0% 

 ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. - 33,33% 

    

5. Παναγιώτης 
Πανούσης 

ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Τ.Ε Πρόεδρος ∆.Σ. 28,47% 

 ΕΥΡΗΤΟΣ Α.Ε Μέλος ∆.Σ. - 

 ΚΑΖΙΝΟ Α.Ξ.Τ.Ε Μέλος ∆.Σ. - 

6. ΤΕΒ Α.Ε.  ΙΝΤΕΓΚΡΕΣΙΟΝ ΕΛΛΕΝΙΚ 
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΕΠΕ 

- 33,33% 

 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. - 35,0% 

 ΕΚΓΕ Α.Ε. - 100% 

 
 
 
 
Σηµειώνεται ότι ουδεµία επιχειρηµατική σχέση υφίσταται µεταξύ της Α.ΚΑΜΠΑΣ και των εταιριών στο 
κεφάλαιο και στη ∆ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν οι µέτοχοι της Εταιρίας, πλην αυτών που αναφέρονται 
στο κεφάλαιο περί “Συνδεδεµένων Εταιριών”.   
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5.9. Οργανόγραµµα  

 
 
 
 
 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Α. Καλλιτσάντσης 
Πρόεδρος ∆.Σ. 

Β. Αναλυτή 
Οικονοµική ∆ιεύθυνση 

∆ιεύθυνση Πωλήσεων 
(Leasing Ακινήτων) 

Θ. Ξυθάλη 
Νοµική Υπηρεσία 

Σ. Μακρινός 
Τ. Χιώτη 
Λογιστήριο 

Ε. Μητσοτάκη 
Τµήµα Πωλήσεων 

Α. Τρίχα-Αθανασούλη 
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & 

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 

Εσωτερικός Έλεγχος 
(ασκείται σε επίπεδο οµίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.-
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΒ Α.Ε.) 

 
∆ιοικητική Υποστήριξη (2 

άτοµα) 
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5.10. Προσωπικό 

 
Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στην Α.ΚΑΜΠΑΣ ανέρχεται σήµερα σε 7 άτοµα, το σύνολο των 
οποίων είναι διοικητικοί υπάλληλοι.  Η αριθµητική εξέλιξη του µέσου όρου του προσωπικού της Εταιρίας 
κατά υπηρεσιακή κατηγορία στα τρία τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα Προσαρτήµατα 
των Ισολογισµών, είναι η εξής: 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 1998 1999 2000 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    

∆οικητικοί     4              8                  7 

ΕΡΓΑΤΕΣ    

Παραγωγής      -              -  

ΣΥΝΟΛΟ      4             8                 7 

 
Η Εταιρία, µετά την αλλαγή του αντικειµένου δραστηριότητάς της, στελεχώνεται σταδιακά µε νέο 
προσωπικό εξειδικευµένο στην ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας. Στις 31.12.2000 η Εταιρία απασχολούσε 
επτά διοικητικούς υπαλλήλους. 
 
 

5.11. Επενδύσεις 1998-2000 

 
Η Εταιρία λόγω των οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε τα τελευταία χρόνια µε τελικό 
αποτέλεσµα τη διακοπή των ζηµιογόνων δραστηριοτήτων της και την υπαγωγή της στις διατάξεις του 
άρθρου 44 του Ν. 1892/90 δεν προέβη σε επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο, πλην αυτών που αναλύονται στην παρ. 5.12  «Χρήση Κεφαλαίων τελευταίας αύξησης». 
 
Επισηµαίνεται, ότι στη χρήση 2000, η Εταιρία εξαγόρασε το 100% των µετοχών της εταιρίας ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. έναντι συνολικού τιµήµατος δρχ. 11.000.000. Στη συνέχεια η Εταιρία προχώρησε σε 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική της «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά ποσόν δρχ 
3.800.000.000 εκ των οποίων ποσόν δρχ. 3.180.000.000 κατεβλήθη στη χρήση 2000 ενώ το υπόλοιπο εκ 
δρχ 620.000.000 κατεβλήθη εντός του Ιανουαρίου 2001. 
  
Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» χρηµατοδοτήθηκε κατά το 
µεγαλύτερο µέρος της από ίδια διαθέσιµα της Εταιρίας τα οποία προήλθαν από την πώληση ακινήτου 
στην Κάντζα Παλλήνης.  
 
 

5.12. Χρήση κεφαλαίων τελευταίας αύξησης  

 
Με βάση την από 20.03.2000 Απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων, η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου. Η κάλυψη της αυξήσεως του 
µετοχικού κεφαλαίου έγινε την περίοδο 20.7 έως 20.8.2000 µε έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανωνύµων 
µετοχών, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. εκάστη και τιµής διάθεσης δρχ. 1.600, µε δικαίωµα προτίµησης 
υπέρ των παλαιών µετόχων. Η πιστοποίηση καταβολής της ανωτέρω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου 
µε µετρητά, έγινε µε την µε αρ. Κ2-11461/27.9.2000 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, η δε εισαγωγή των 
νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α. έγινε την 20.09.2000.  
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Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους δρχ. 5.588.352.000 και  τα έξοδα της 
έκδοσης ανήλθαν σε δρχ 61.655.389. Τα ανωτέρω κεφάλαια, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιουλίου 2000,  διατέθηκαν µέχρι την 31.12.2000 ως ακολούθως :  
 
α/α Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων, σύµφωνα µε 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο  Ιουλίου 2000 
∆ιατεθέντα 

Κεφάλαια από 
1/10-31/12/2000 

Συνολικά 
∆ιατεθέντα 

Κεφάλαια µέχρι 
την 31/12/2000 

  Πρόγραµµα Ε.∆. ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Ποσά σε εκατ. δρχ 

    β’ 6µηνο 
2000 

α’ 6µηνο 
2001 

β’ 6µηνο 
2001 

ΣΥΝΟΛΟ   

  1. Αγορά Οικοπέδων 180 520 0 700 205 205

  2. Καταβολή 
Εισφοράς για την 
ένταξη 

0 200 450 650   

  3. Κατάρτιση 
Μελετών 

155 340 470 965 18 148

  4. Εργα Υποδοµής 300 500 300 1.100   

  5. Κατεδαφίσεις- 
Αποξηλώσεις 

20 60 0 80   

  6. Ανάπλαση Βίλλας 
Καµπά 

0 0 80 80   

  7. Αποπληρωµή 
∆ανείων 

907 0 0 907  907

  8. Εξοδα Αύξησης 
Μ.Κ. 

200   200 2 62

  9. Ενίσχυση 
κεφαλαίου κίνησης 

600 300 0 900  36

 Σύνολο  2.362 1.920 1.300 5.582 225 1.358

 
Αδιάθετα 
Κεφάλαια      5.357 4.224

 Γενικό Σύνολο 2.362 1.920 1.300 5.582 5.582 5.582
 
Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, τα 
αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιµοποιηθούν ως εξής: 
 
• Ποσό δρχ. 700 εκατ. θα διατεθεί για την αγορά συµπληρωµατικών εκτάσεων στις περιοχές Κάντζα 

και Γυαλού, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες ώστε να γίνει αρτιότερη η εκµετάλλευση των 
ιδιοκτησιών της Εταιρίας. Οι προς αγορά εκτάσεις αποτελούν κυρίως όµορες ιδιοκτησίες ή άλλες 
που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και είναι απαραίτητο να ενταχθούν στο ευρύτερο 
επιχειρηµατικό σχέδιο και αφορούν α) στην ανάγκη βελτιστοποίησης του σχήµατος και του 
µεγέθους των ιδιοκτησιών και β) στην ανάγκη διαµόρφωσης κυκλοφοριακών συνδέσεων µε το 
υπάρχον οδικό δίκτυο και ειδικότερα για το κτήµα της Κάντζα, στην σύνδεση µέσω των 
απαιτουµένων κόµβων µε την Αττική οδό. 

Η Εταιρία  µέχρι τις 31.12.2000 δαπάνησε δρχ. 205 εκατ. για την αγορά ακινήτων στην περιοχή της 
Γυαλού, καλύπτοντας τον προγραµµατισµό για το β΄ εξάµηνο του 2000. 

• Ποσό δρχ. 965 εκατ. θα διατεθεί για δαπάνες µελετών που αφορούν στο κτήµα Καµπά στην 
Κάντζα Παλλήνης, όπως:  

-  Κυκλοφοριακές µελέτες και µελέτες έργων υποδοµής για ανισόπεδους κόµβους, 
γέφυρες, περιφερειακούς δρόµους και εισόδους-εξόδους προς την Αττική Οδό. 
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-  Έρευνα αγοράς για τον προσδιορισµό του µείγµατος των πιθανών µελλοντικών 
χρηστών καθώς και των επισκεπτών – καταναλωτών. 

- Εναλλακτικές  αρχιτεκτονικές προµελέτες κτιριακών όγκων και ένταξής τους στην 
οικοπεδική έκταση, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου. 

- Μελέτες αναπλάσεως των παλαιών ιστορικών κτιρίων του εργοστασίου ΚΑΜΠΑ και 
των υπογείων κελαριών. 

- Απαιτούµενες οικονοµοτεχνικές µελέτες του έργου. 

- Συµµετοχή σε δαπάνες Πολεοδοµικών Μελετών µε σκοπό το συντονισµό για την 
πρόληψη λαθών και την επιτάχυνση των διαδικασιών και Μελέτη µεµονωµένης 
Πράξης Εφαρµογής που απαιτεί η διαδικασία ένταξης σύµφωνα µε τον ν.1337/83.  

Η Εταιρία µέχρι τις 31.12.2000 δαπάνησε για µελέτες δρχ. 148 εκατ. καλύπτοντας τον 
προγραµµατισµό για το β’ εξάµηνο του 2000. 

• Ποσό δρχ. 1.100 εκατ. θα διατεθεί για έργα υποδοµής όπως η κατασκευή των ανισόπεδων 
κόµβων, γεφυρών και προσπελάσεων προς την Αττική Οδό καθώς και περιφερειακού δρόµου 
εξυπηρέτησης του Κέντρου. 

Η Εταιρία µέχρι τις 31.12.2000 δεν είχε δαπανήσει κάποιο ποσό για έργα υποδοµής.  Η απόκλιση 
στο συγκεκριµένο  κονδύλι για την υλοποίηση των έργων υποδοµής (υπ’ αριθµ. 4 πίνακα) εκ δρχ 
300 εκατ. οφείλεται στην καθυστέρηση συνέχισης των προγραµµατισθέντων έργων που σχετίζεται, 
µε την αλλαγή χάραξης των ανισόπεδων κόµβων και των οδών προσπέλασης του ακινήτου προς 
την Αττική Οδό. Ειδικότερα η Εταιρία χρειάζεται να προβεί σε επανασχεδιασµό και κατ’ 
ακολουθία νέα µελέτη για τη διαµόρφωση των δρόµων που θα εξυπηρετούν στο µέλλον να 
ανεγερθεί κέντρο, µε παράλληλη τροποποίηση των κυρηχθεισών εντός του 2000, απαλλοτριώσεων 
για την ΕΛΛΕΣ. Η καθυστέρηση αυτή δεν επηρεάζει ουσιαστικά, στην παρούσα φάση, την εξέλιξη 
του όλου σχεδίου, αλλά συναρτάται µε την οριστική µορφή της ρυµοτοµικής µελέτης.  
 

• Ποσό δρχ. 80 εκατ. θα διατεθεί για κατεδαφίσεις και αποξηλώσεις νεώτερων κτιρίων του 
εργοστασίου τα οποία εµποδίζουν την ανάπτυξη και δεν προσφέρουν σ’ αυτήν.   

Η Εταιρία µέχρι τις 31.12.2000 δεν είχε δαπανήσει κάποιο ποσό για κατεδαφίσεις και 
αποξηλώσεις. Η απόκλιση εκ δρχ 20 εκατ. (υπ’ αριθµ. 5 πίνακα) οφείλεται σε καθυστέρηση 
εκκένωσης των υπό κατεδάφιση κτισµάτων και µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων του 
προηγούµενου µισθωτή του κτήµατος. 

• Ποσό δρχ. 80 εκατ. θα διατεθεί για µελέτη και ανάπλαση της βίλας Καµπά που προορίζεται για 
πολιτιστική χρήση. Το κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και πρόκειται να επισκευαστεί και 
αναπαλαιωθεί, για χρήση Πολιτιστικού Κέντρου. 

Η Εταιρία µέχρι τις 31.12.2000 δεν είχε δαπανήσει κάποιο ποσό για τη µελέτη και την ανάπλαση 
της βίλλας ΚΑΜΠΑ, αφού  τα σχετικά έργα έχουν  προγραµµατισθεί για το 2001. 

• Ποσό δρχ. 907 εκατ. θα διατεθεί για την αποπληρωµή δανείων, εκ των οποίων δρχ. 300 εκατ. 
αφορούν σε εξόφληση υπολοίπου ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασµού προς την Τράπεζα 
ΤΕΛΕΣΙΣ και 607 εκατ. δρχ αφορούν σε εξόφληση δανείου προς την εταιρία ΜΕΣΟΓΑΙΑ 
Holding A.E.  

Η Εταιρία µέχρι τις 31.12.2000 είχε αποπληρώσει πλήρως τα ανωτέρω δάνεια.  

• Ποσό δρχ. 900 εκατ. θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας, για 
κάλυψη των τρεχουσών αναγκών για την περίοδο µέχρι τις αρχές του έτους 2001.   

• Η Εταιρία µέχρι τις 31.12.2000 είχε δαπανήσει δρχ. 36 εκατ. για κεφάλαιο κίνησης. Η  απόκλιση 
εκ δρχ. 564 εκατ. στο Κεφάλαιο  Κίνησης (υπ’ αριθµ. 9 πίνακα) οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 
παρέστη ανάγκη µέχρι την 3.12.2000 απορρόφησης των προβλεφθέντων ποσών, λόγω εισροής 
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εσόδων στην Εταιρία από άλλες πηγές (από πώληση ακινήτου και πιστωτικούς τόκους), οι οποίες 
προέκυψαν σε µεταγενέστερη της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου φάση. 

 

• Ποσό δρχ. 650 εκατ. θα χρησιµοποιηθεί για την καταβολή των προβλεποµένων µέχρι το τέλος 
του 2001 δόσεων εισφοράς σε χρήµα, βάσει των ποσοστών που ορίζει ο ν. 1337/83, για την 
ένταξη των υφιστάµενων εκτάσεων της Εταιρίας στην περιοχή Κάντζα (έγκριση ένταξης στο 
ΓΠΣ βάσει του ΦΕΚ ∆ 278/95 και 859 ∆/99) και Γυαλού (τροποποίηση ΓΠΣ βάσει ΦΕΚ 25 
∆/99) στο Σχέδιο Πόλεως, σύµφωνα µε τις πολεοδοµικές µελέτες και τις προβλεπόµενες 
πράξεις εφαρµογής των δύο περιοχών.  

Η Εταιρία µέχρι τις 31.12.2000 δεν προβλέπετο να καταβάλλει δόσεις εισφοράς σε χρήµα.  

 

• Ποσόν δρχ. 200 εκατ. αφορά σε πρόβλεψη εξόδων σχετιζόµενων µε την έκδοση των νέων 
µετοχών και την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Η απόκλιση εκ δρχ 138 εκατ. (υπ’ αριθµ. 8 πίνακα) προέκυψε ως διαφορά από µη 
πραγµατοποιηθέντα έξοδα αναδοχής της έκδοσης. Ειδικότερα η Εταιρία είχε κληθεί από το Χ.Α.Α. 
να χρησιµοποιήσει Ανάδοχο Έκδοσης, που τελικά εκρίθη ότι δεν απαιτείται. Το ποσόν το οποίο 
εξοικονοµήθηκε από τη µείωση των αρχικά προβλεφθέντων εξόδων διάθεσης της αυξήσεως, έχει 
προστεθεί στα Κεφάλαια Κίνησης της Εταιρίας και επενδύεται σε προθεσµιακές καταθέσεις 
(repos). 
  

• Τα συνολικά µη διατεθέντα κεφάλαια µέχρι την 31.12.2000 είναι επενδεδυµένα  σε  καταθέσεις 
προθεσµίας (repos). 
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6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

6.1. ∆ραστηριότητα 

 
Η διάκριση του κύκλου εργασιών σε πωλήσεις εσωτερικού-εξωτερικού ανά είδος δραστηριότητας 
εµφανίζεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

(σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 
Κύκλος εργασιών εσωτερικού    
Βιοµηχανικές δραστηριότητες -         -           - 
Εµπορικές δραστηριότητες (χονδρική 
πώληση) 

 
- 

      
       31                                             

 
150 

Εµπορικές δραστηριότητες (λιανική 
πώληση) 

 
- 

                   
                   

- 

Σύνολο κύκλου εργασιών εσωτερικού 
(Α) 

 
-   

       
        31         

 
150 

Κύκλος εργασιών εξωτερικού     
Βιοµηχανικές δραστηριότητες -         -              - 
Εµπορική δραστηριότητα -         -          - 
Σύνολο κύκλου εργασιών εξωτερικού 
(Β) 

 
- 

       
        -           

- 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β) 

 
- 

        
       31         

 
150 
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6.2. Εξέλιξη εργασιών - αποτελεσµάτων 

 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως της 
Εταιρίας για την περίοδο 1998-2000. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998-2000 
(ποσά σε εκατ. δρχ.) 

 1998 1999 2000 
Κύκλος εργασιών 0 31 150 
Μείον: Κόστος Πωληθέντων 0 31 150 
Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 0 (0,5) (0,5) 
(% επί του κύκλου εργασιών) 0,0% (1,7%) (0,3%) 
Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 40 26 13 
Σύνολο 40 26 12 
Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) (137) (171) (231) 
(% στον κύκλο εργασιών) - 552,4% 154,1% 

Μείον: Έξοδα διάθεσης (προ  αποσβέσεων)  0 0 0 
Λειτουργικό αποτέλεσµα (97) (145) (218) 
(% στον κύκλο εργασιών) - (468,9%) (145,9%) 
Πλέον: Έκτακτα έσοδα  2 73 851 
Μείον: Έκτακτα έξοδα (116) (284) (339) 
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων (212) (356) 294 
(% στον κύκλο εργασιών) -  (1.153,5%) 196,6% 
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι 0 0 122 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι  0 (3) (53) 
Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων (212) (359) 363 
(% στον κύκλο εργασιών) -  (1.161,7%) 242,3% 
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) (125) (101) (125) 
Κέρδη προ φόρων χρήσης (337) (460) 237 
(% στον κύκλο εργασιών) -    (1.488,2%) 158,7% 
Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι (34) (34) (174) 
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ. 0 0 0 
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ. (371) (494) 63 
(% στον κύκλο εργασιών) - (1.599,5%) 42,3% 
Μείον: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων 
χρήσεων  

0 (39) 0 

Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές ∆.Σ. και 
διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 

(371) (534) 63 

(% στον κύκλο εργασιών) - (1.727,4%) 42,3% 
 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Από το Νοέµβριο του 1995, η Εταιρία διέκοψε τις δραστηριότητές της (οινοπαραγωγή και εµπορία 
ιδιοπαραγώµενων προϊόντων και ζύθου παραγωγής άλλων εταιριών του Οµίλου Μπουτάρη) ενώ µέχρι τα 
µέσα του 1996 διέκοψε και όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες.  Ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών 
της Εταιρίας µειώνεται σταδιακά και µηδενίζεται στη χρήση 1998. Στη χρήση 2000, ο κύκλος εργασιών 
της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε δρχ. 150 εκατ. και προήλθε κατά δρχ. 9 εκατ. από αµπελουργική 
δραστηριότητα και κατά δρχ. 141 εκατ. από το χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων.   
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 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το έτος 2000, ύψους 13 εκατ. δρχ. περίπου προέρχονται κύρια από 
ενοίκια της Εταιρίας από εκµίσθωση κτιρίων στην περιοχή ΚΑΝΤΖΑ Παλλήνης (παλαιό εργοστάσιο 
ΚΑΜΠΑΣ) στην εταιρία «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και εκτάσεων στην περιοχή 
Μαντινεία. 
 
Λειτουργικά έξοδα (προ αποσβέσεων) 
 
Τα έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) περιλαµβάνουν κύρια αµοιβές και έξοδα διοικητικού προσωπικού 
και αµοιβές τρίτων. Τα εν λόγω έξοδα ανήλθαν το 2000 σε 231 εκατ. δρχ. περίπου έναντι δρχ. 171 εκατ. 
στη χρήση 1999. Η αύξησή τους οφείλεται στη σταδιακή στελέχωση της Εταιρίας µε νέο εξειδικευµένο 
ανθρώπινο δυναµικό.  
 
Η Εταιρία δεν παρουσιάζει έξοδα διάθεσης στις χρήσεις 1998-2000 λόγω της διακοπής των 
δραστηριοτήτων της από τη χρήση 1996. 
 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών εξόδων της Εταιρίας κατά 
την τριετία 1998-2000: 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 1998-2000 
 1998 1999 2000 
(σε εκατ. ∆ρχ.)    
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων - - - 
Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων - 2,5 53,5 
Προµήθειες Ε/Ε, επιταγών, χαρ/µα συµβ. κλπ. - - - 
ΣΥΝΟΛΟ - 2,5 53,5 

 
Αποσβέσεις 
 
Η Εταιρία ιστορικά κατά πάγια τακτική της, διενεργεί τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις.  
Η κατανοµή των αποσβέσεων για την περίοδο 1998-2000 έχει ως εξής: 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
(σε εκατ. δρχ.) 

 1998 1999 2000 
Κόστος παραγωγής - - - 
Έξοδα διάθεσης - - - 
Έξοδα διοίκησης 125 101 125 
ΣΥΝΟΛΟ 125 101 125 

 
Έκτακτα Αποτελέσµατα  
 
Τα έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης, ανήλθαν σε 512 εκ. δρχ. έναντι (211,5) εκ. δρχ. της 
προηγούµενης χρήσης. 
Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων 610 εκατ. δρχ. αφορά κέρδη από την πώληση του ακινήτου στην 
Κάντζα Παλλήνη, στην  εταιρία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία πραγµατοποιήθηκε την 
28.12.2000 κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας την 
18.12.2000. Ποσό 14 εκατ. δρχ. περίπου αφορά ενοίκια προηγούµενων χρήσεων του ακινήτου στην 
Κουρούτα Αµαλιάδας. 
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Το µεγαλύτερο µέρος των εξόδων δρχ. 111 εκατ. αφορά διαγραφές – καταστροφές παγίων, οι οποίες 
προέκυψαν από νεότερη και ακριβή καταµέτρηση του ακινήτου Κάντζας. 
 
Αποτελέσµατα προ φόρων  
 
Η διακοπή της οινοπαραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας και η καθυστέρηση της εκτέλεσης των 
µεγάλων έργων υποδοµής στην περιοχή (Κάντζα Παλλήνης-Γυαλού Σπάτων) απετέλεσε αρνητική εξέλιξη 
στην ανάπτυξη της ακίνητης περιουσίας της, µε αποτέλεσµα την συνέχιση της ζηµιογόνας πορείας.   
 
Στη χρήση 1999, η Εταιρία παρουσίασε ζηµίες (προ φόρων) ύψους 460 εκατ. δρχ. έναντι ζηµιών  το 1998 
ύψους 337 εκατ. δρχ.  
 
Στη χρήση 2000, η Εταιρία παρουσίασε κέρδη ύψους δρχ. 237 εκατ. τα οποία αφορούν κυρίως σε κέρδη 
από τη µεταβίβαση του ακινήτου της Κάντζα στην θυγατρική «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 
 
 

6.3. ∆ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών 

 
Η Εταιρία δεν παρουσίασε υπόλοιπο κερδών προς διανοµή σε καµία από τις χρήσεις 1998-2000 και ως εκ 
τούτου δεν προέβη σε διανοµή κερδών.  
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6.4. Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης 

 
Η εξέλιξη των µεγεθών του Ισολογισµού της περιόδου 1998-2000 παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα: 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 1998-2000*    
 (ποσά σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 184 124 129 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  207 207 207 
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις (176) (191 (201) 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 31 16 6 
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6.544 6.537 4.497 
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις (1.822) (1.846) (298) 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 4.722 4.691 4.199 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 4.753 4.707 4.205 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0 0 3.811 

Μείον: Οφειλόµενες δόσεις 0 0 (620) 
Σύνολο συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0 0 3.191 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2 1 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.756 4.708 7.397 
Αποθέµατα 2 0 0 
Πελάτες-Γραµµάτια και Επιταγές εισπρακτέες 0 33 103 
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 72 72 72 
Λοιπές απαιτήσεις 729 671 786 
Χρεόγραφα  0 0 3.500 
∆ιαθέσιµα 153 55 857 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 956 831 5.318 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.896 5.663 12.844 
Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 477 477 464 
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Μετοχικό Κεφάλαιο 10.129 10.129 12.155 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής 307 307 3.870 
Αποθεµατικά κεφάλαια-Κέρδη εις νέον (5.150) (5.683) (3.781) 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5.286 4.752 12.243 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  200 219 205 
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 0 0 0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 0 0 
Προµηθευτές 
-Γραµµάτια και Επιταγές πληρωτέες 

66 40 37 

Τράπεζες 119 212 115 

Φόροι-Τέλη-Ασφαλιστικά ταµεία  126 47 214 
Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 35 387 0 
Λοιπές υποχρεώσεις 63 4 30 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 410 690 395 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 410 690 395 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0 2 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.896 5.663 12.844 
Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 477 477 464 
*Πιθανόν µερικοί αριθµοί να διαφέρουν λόγω στρογγυλοποίησης. 
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Έξοδα εγκατάστασης - Ασώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Η ανάλυση των εξόδων εγκατάστασης στις 31.12.2000 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 31.12.2000 
(σε εκατ. δρχ.) 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

Φόροι - τέλη αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου 

175 109 66 

Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων 23 4 19 

Λοιπά Έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης  

220 177 43 

Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ 2 1 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 420 291 129 

 
 
Η ανάλυση των ασώµατων ακινητοποιήσεων στις 31.12.2000 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 31.12.2000 
(σε  εκατ. δρχ.) 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

∆απάνες Μελετών 13 13 0 
∆απάνες Αξιοποίησης Παγίων 176 170 6 
∆απάνες Θεµατικού Πάρκου 17 17 0 
ΣΥΝΟΛΟ 207 201 6 
 
 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Η ανάλυση των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων στις 31.12.2000 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
(σε δρχ.) 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 
Γήπεδα – Οικόπεδα 94.916.949 0 94.916.949 
Αγροί – Φυτείες 3.916.026.618 0 3.916.026.618 
Κτίρια – Τεχνικά Έργα 311.983.476 292.577.188 19.406.288 
Μηχανήµατα -Τεχν. Εγκαταστάσεις 
και λοιπός µηχανολογικός 
εξοπλισµός  

35.000 35.000 0 

Μεταφορικά µέσα 850.000 127.500 722.500 
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 24.297.223 4.972.599 19.324.624 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές  

148.497.482 0 148.497.482 

ΣΥΝΟΛΟ 4.496.606.748 297.712.287 4.198.894.461 
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Απαιτήσεις 
 
-Πελάτες  
 
Στις 31.12.2000, η Εταιρία είχε απαιτήσεις από πελάτες ύψους δρχ. 103 εκατ. που προέρχονται κυρίως 
από την εµπορική δραστηριότητα που άσκησε η Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 
 
-∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 
 
Ποσό ύψους 71,8 εκατ. δρχ αφορά σε δεσµευµένους λογαριασµούς καταθέσεων (escrow). Με βάση τη 
Συµφωνία των συµβληθεισών πιστωτριών τραπεζών, το εν λόγω υπόλοιπο, εφόσον δεν εµφανίστηκαν  
πιστωτές ή φορολογικές επιβαρύνσεις προβλέπεται από τη απόφαση του  Εφετείου που την επικύρωσε,  να 
διανεµηθεί µεταξύ των πιστωτριών Τραπεζών. Ήδη η περίοδος 2 ετών έχει παρέλθει και το εν λόγω ποσόν, 
πρόκειται να διανεµηθεί εντός της τρέχουσας χρήσεως. 
 
 
- Χρεώστες ∆ιάφοροι 
 
Στις 31.12.2000 η Εταιρία είχε απαιτήσεις από Χρεώστες ∆ιάφορους ύψους δρχ. 786 εκατ. το υπόλοιπο των 
οποίων αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:  
  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 31.12.2000 
(σε εκατ. δρχ.) 

Προκαταβολές προσωπικού - 
Ελληνικό ∆ηµόσιο – Προκ. Φόρου Εισοδήµατος 68 
Ελληνικό ∆ηµόσιο απαλλοτριώσεις Γηπέδων – 
αγρών 

645 

Λοιποί χρεώστες 26 
Χρεωστικό Υπόλοιπο ΦΠΑ 47 
ΣΥΝΟΛΟ 786 
 
 
 
Ίδια Κεφάλαια  
 
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας αυξήθηκαν από δρχ. 4.752 εκατ. στη χρήση 1999 σε δρχ. 12.243 εκατ. στη 
χρήση 2000. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται: 
 
-στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών η οποία πραγµατοποιήθηκε τον 
Αύγουστο 2000. Συγκεκριµένα µε βάση την από 20.03.2000 Απόφαση της ∆εύτερης Επαναληπτικής 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η Εταιρία προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού της 
Κεφαλαίου. Η κάλυψη της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου έγινε την περίοδο 20.7 έως 20.8.2000 µε 
έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ. εκάστη και τιµής 
διάθεσης δρχ. 1.600, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Η πιστοποίηση καταβολής της 
ανωτέρω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά, έγινε µε την µε αρ. Κ2-11461/27.09.2000 
απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, η δε εισαγωγή των νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α.Α. έγινε 
την 20.09.2000. Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους δρχ. 5.588 εκατ., από 
τα οποία ποσόν δρχ. 2.025 εκατ. αφορά σε αύξηση του καταβεβληµένου κεφαλαίου της Εταιρίας ενώ 
ποσόν εκ δρχ. 3.562 εκατ. ήχθη σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». 
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- στον συµψηφισµό ζηµιών προηγουµένων χρήσεων εκ ποσού δρχ. 1.838 εκατ. µε τη διαφορά που 
προέκυψε από την αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και η οποία έγινε την 31.12.2000, 
βάσει του ν. 2065/92.  
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις της Εταιρίας την 31.12.2000 ανέρχονται σε 205 εκατ. δρχ. από τις οποίες 200 εκατ. δρχ. 
αφορούν  υποχρεώσεις προς την ΕΤΕΒΑ οι οποίες έχουν σχηµατισθεί από τη χρήση 1996 και αφορούν 
ανείσπρακτες εκχωρήσεις απαλλοτριώσεων επί εκτάσεων της Εταιρίας και 5,2 εκατ. δρχ. αφορούν 
προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού.   
 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
-Υποχρεώσεις προς Προµηθευτές 
 
Οι προµηθευτές αφορούν κυρίως σε ανείσπρακτα υπόλοιπα παρελθουσών χρήσεων, τα ποσά για την 
κάλυψη των οποίων έχουν ήδη κατατεθεί σε λογαριασµό της Εθνικής Τραπέζας, όπως προβλέπεται από 
τη συµφωνία των πιστωτών του άρθρου 44 ν. 1892/92.  
 
Το τρέχον υπόλοιπο της Εταιρίας προς τους προµηθευτές της στις 31.12.2000 ανήλθε σε δρχ. 36 εκατ. 
δρχ. Από το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές στις 31.12.2000 το 98% βρίσκεται κάτω 
από 1 εκατ. δρχ.  
 
Σηµειώνεται, ότι η Εταιρία δεν έχει καµία σχέση εξάρτησης µε κανέναν από τους προµηθευτές της. 
 
Τράπεζες Λ/σµός Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 
 
Το σύνολο των τραπεζικών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων στις 31.12.2000 ανήλθε σε δρχ. 115 εκατ. 
και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2000 
(σε εκατ. δρχ.) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΑΦΟΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΤΕΒΑ 100 500 Εκχώρηση απαλλοτρίωσης 

ΕΤΕΒΑ 15 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 115 500  

 
Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Τράπεζες. 
 
 
Φόροι - Τέλη και Ασφαλιστικοί οργανισµοί 
  
Την 31.12.2000, οι υποχρεώσεις της Εταιρίας από φόρους – τέλη διαµορφώθηκαν σε δρχ. 211 εκατ.  Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των εν λόγω υποχρεώσεων: 
 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 31.12.2000 
(σε εκατ. δρχ.) 

Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήµατος 190 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 4 
Φόροι Ελευθέρων Επαγγελµατιών 4 
Λοιποί Φόροι Τέλη 13 
Σύνολο  211 



 45 

 
Η Εταιρία είναι ενήµερη στα χρέη της προς το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 2636/02.05.2001 
αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο, η ισχύς του οποίου λήγει την 02.09.2001.    
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τα ασφαλιστικά ταµεία στις 31.12.2000 ανέρχονταν σε 3,2 εκατ. δρχ. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε καθυστέρηση προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. 
 

6.5. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες χρήσεων 1998-2000 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η εξέλιξη των βασικότερων χρηµατοοικονοµικών δεικτών της 
Εταιρίας για τις χρήσεις 1998 έως 2000.   
 
 1998 1999 2000 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)    
Κύκλου εργασιών -100,0% - 384,4% 
Κερδών προ φόρων - - - 
Κερδών µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ. - - - 
Ενσώµατων παγίων (σε αξία κτήσης) 0,1% -0,1% -31,2% 
Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -19,4% -4,4% 126,8% 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%)    
Αποδ. Ιδίων κεφαλαίων (µ.ό.) - - 2,8% 
Αποδ. Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων (µ.ό.) - - 3,1% 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) 
Απαιτήσεων  - 391 252 
Προµηθευτών  - 473 89 
Αποθεµάτων  - - - 
∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)    
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,08 0,15 0,03 
Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 0,02 0,04 0,01 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) 
Γενική ρευστότητα 2,33 1,20 13,43 
Άµεση ρευστότητα 2,33 1,20 13,43 
∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%)  
Χρηµ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος - - - 
Χρηµ/κά έξοδα / Κέρδη προ τόκων και φόρων -0,1% -0,5% 18,4% 
 

6.6. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία  

 
 
Σχετικά µε τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της Εταιρίας σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
 

1. Η Εταιρία συνέταξε ενοποιηµένο ισολογισµό για πρώτη φορά στη χρήση 2000 και για το λόγο 
αυτό δεν παρατίθενται στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως. 

2. Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι  η µητρική "Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ" 
και η θυγατρική της  "ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ". 

3. Ο  ενοποιηµένος   ισολογισµός προέκυψε  από  την ενοποίηση  µε την µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης των κονδυλίων Ενεργητικού, Παθητικού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως των 
παραπάνω εταιριών  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. 

4. Η µητρική εταιρία ασκεί περιορισµένη  εµπορική δραστηριότητα, η δε θυγατρική στην παρούσα 
φάση δεν παρουσιάζει επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
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6.6.1 Εξέλιξη εργασιών - αποτελεσµάτων 

 
Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται αναλυτικά ο λογαριασµός ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 
χρήσεως της Εταιρίας για τη χρήση 2000. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 2000* 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)  
Κύκλος εργασιών 150 
Μείον: Κόστος Πωληθέντων (150) 
Μικτό κέρδος  (0.5) 
(% επί του κύκλου εργασιών) (0,3%) 
Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 13 
Σύνολο  12 
Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) (232) 
(% στον κύκλο εργασιών) 155,1% 

Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (220) 
(% στον κύκλο εργασιών) (146,9%) 
Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων  0,5 
Πλέον: Έκτακτα έσοδα  22 
Μείον: Έκτακτα έξοδα (120) 
Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων (317) 
(% στον κύκλο εργασιών) (211,7%) 
Πλέον:Πιστωτικοί τόκοι 122 
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι  (54) 
Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων (249) 
(% στον κύκλο εργασιών) (166,7%) 
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) (206) 
Κέρδη προ φόρων  (456) 
(% στον κύκλο εργασιών) (304,7%) 
Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι (174) 
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ. 0 
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές ∆.Σ. (630) 
(% στον κύκλο εργασιών) (421,1%) 
*Πιθανόν µερικοί αριθµοί να διαφέρουν λόγω στρογγυλοποίησης. 
 
 
Παρακάτω, παρατίθεται συνοπτική ανάλυση των λογαριασµών των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων. 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέρχεται αποκλειστικά από τη µητρική εταιρία καθώς η θυγατρική 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ δεν έχει ξεκινήσει επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
στη χρήση 2000, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε δρχ. 150 εκατ. και προήλθε κατά 
δρχ. 9 εκατ. από αµπελουργική δραστηριότητα και κατά δρχ. 141 εκατ. από το χονδρικό εµπόριο 
µετάλλων και µεταλλευµάτων.   
 
Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για το έτος 2000, ύψους 13 εκατ. δρχ. περίπου προέρχονται κύρια από 
ενοίκια της Εταιρίας από εκµίσθωση κτιρίων στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης (παλαιό εργοστάσιο 
ΚΑΜΠΑΣ) στην εταιρία «ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», καθώς και εκτάσεων στην περιοχή 
Μαντινεία.  
 
Τα έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) του οµίλου περιλαµβάνουν κύρια αµοιβές και έξοδα διοικητικού 
προσωπικού και αµοιβές τρίτων. Τα εν λόγω έξοδα διαµορφώθηκαν σε δρχ. 232 εκατ. Ο όµιλος δεν 
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παρουσιάζει έξοδα διάθεσης στη χρήση 2000 λόγω της διακοπής των δραστηριοτήτων της Εταιρίας από 
τη χρήση 1996 και της µη έναρξης της δραστηριότητας της θυγατρικής.  
 
Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα του οµίλου διαµορφώθηκαν σε δρχ. 54 εκατ. και αφορούν 
τόκους βραχυπρόθεσµων δανείων. Οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ανήλθαν σε δρχ. 122 εκατ. Τα 
ανωτέρω ποσά κατά το µεγαλύτερο µέρος τους προέρχονται από την Εταιρία. 
 
Οι αποσβέσεις του οµίλου διαµορφώθηκαν σε δρχ. 206 εκατ. εκ των οποίων δρχ. 125 εκατ. αφορούν 
στην Εταιρία και δρχ. 81 εκατ. αφορούν στη θυγατρική. Οι αποσβέσεις κατανέµονται εξ ολοκλήρου στο 
κόστος διοικητικής λειτουργίας.  
 
Στη χρήση 2000, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα του οµίλου διαµορφώθηκαν σε δρχ. 22 εκατ. ενώ τα  
έκτακτα και ανόργανα έξοδα ανήλθαν σε δρχ. 120 εκατ. Στον λογαριασµό έκτακτα αποτελέσµατα 
πραγµατοποιήθηκε  αναµόρφωση  στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών της θυγατρικής εταιρίας 
όπως  προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 103. 
 
Συγκεκριµένα, έγινε αναµόρφωση (µείωση) των παγίων στοιχείων της θυγατρικής ως εξής: 
ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α            δρχ. 577.777.800 
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ      δρχ.  32.364.173 

ΣΥΝΟΛΟ                                δρχ. 610.141.973 

Με το ποσό αυτό µειώθηκαν τα Έκτακτα αποτελέσµατα. 
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6.6.2 Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονοµικά µεγέθη του ενοποιηµένου 
Ισολογισµού της χρήσης 2000: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ* 
(ποσά σε εκατ. δρχ.) 

 2000 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 455 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις  207 
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις (201) 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6 
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 7.038 
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις (298) 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6.740 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 6.740 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.746 
Πελάτες-Γραµµάτια και Επιταγές εισπρακτέες 103 
∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων 72 
Λοιπές απαιτήσεις 788 
Χρεόγραφα  3.500 
∆ιαθέσιµα 872 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.335 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.538 
Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί 464 
  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  
Μετοχικό Κεφάλαιο 12.155 
∆ιαφορές αναπροσαρµογής 3.870 
Αποθεµατικά κεφάλαια 252 
Μείον: ∆ιαφορές ενοποίησης  (85) 
Αποτελέσµατα εις νέο (4.643) 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.548 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  205 
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 0 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 0 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0 
Προµηθευτές -Γραµµάτια και Επιταγές πληρωτέες 37 

Τράπεζες 466 

Φόροι-Τέλη-Ασφαλιστικά ταµεία  222 
Πιστωτές διάφοροι  59 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 784 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 784 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 12.538 
Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί 464 
*Πιθανόν µερικοί αριθµοί να διαφέρουν λόγω στρογγυλοποίησης. 
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Παρακάτω, παρατίθεται συνοπτική ανάλυση των λογαριασµών του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
Έξοδα εγκατάστασης  
 
Η ανάλυση των εξόδων εγκατάστασης στις 31.12.2000 παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(σε εκατ. δρχ.) 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 

Φόροι - τέλη αύξησης µετοχικού 
κεφαλαίου 

175 109 66 

Έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων 430 85 345 

Λοιπά έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης  

220 177 43 

Έξοδα εγκατάστασης  6 6 0 

Λογισµικά Προγράµµατα Η/Υ 2 1 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 833 378 455 

 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
 
Η ανάλυση των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων του οµίλου στις 31.12.2000 παρουσιάζεται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  
(σε δρχ.) 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

Γήπεδα – Οικόπεδα 2.474.704.413 0 2.474.704.413 
Αγροί – Φυτείες 3.916.026.618 0 3.916.026.618 
Κτίρια – Τεχνικά Έργα 473.631.407 292.577.188 181.054.219 
Μηχανήµατα -Τεχν. Εγκαταστάσεις και 
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός  

35.000 35.000 0 

Μεταφορικά µέσα 850.000 127.500 722.500 
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 24.502.223 5.177.598 19.324.625 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές  

148.497.482 0 148.497.482 

ΣΥΝΟΛΟ 7.038.247.143 297.917.286 6.740.329.857 
 
 
Απαιτήσεις 
Οι λογαριασµοί των απαιτήσεων του οµίλου στις 31.12.2000 συµπίπτουν εξ ολοκλήρου µε τους 
αντίστοιχους λογαριασµούς της Εταιρίας (πλην µικρής διαφοράς στο λογαριασµό «Λ/σµός διαχείρισης 
προκαταβολών και πιστώσεων») και αναλύονται στο σχετικό κεφάλαιο που παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα της Εταιρίας.  
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Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
 
Οι υποχρεώσεις του οµίλου προς προµηθευτές προέρχονται αποκλειστικά από την Εταιρία και το 
υπόλοιπο τους στις 31.12.2000 διαµορφώθηκε σε δρχ. 36 εκατ. Σηµειώνεται, ότι ο όµιλος δεν έχει καµία 
σχέση εξάρτησης µε κανέναν από τους προµηθευτές του. 
 
Το σύνολο των τραπεζικών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου στις 31.12.2000 ανήλθε σε 
δρχ. 466 εκατ. και ποσό δρχ. 115 εκατ. αφορά σε δανεισµό της Εταιρίας και ποσό δρχ. 351 εκατ. αφορά 
σε δανεισµό της θυγατρικής. Ο βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός του οµίλου αναλύεται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31.12.2000 
(σε εκατ. δρχ.) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΑΦΟΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΤΕΒΑ 100 500 Εκχώρηση απαλλοτρίωσης 

ΕΤΕΒΑ 15 - - 

ALPHA TΡΑΠΕΖΑ 351 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 466 500  

 
Ο Όµιλος δεν έχει ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Τράπεζες. 
  
Την 31.12.2000, οι υποχρεώσεις του οµίλου από φόρους – τέλη διαµορφώθηκαν σε δρχ. 219 εκατ.  Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των εν λόγω υποχρεώσεων: 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 31.12.2000 
(σε εκατ. δρχ.) 

Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήµατος 190 
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών 4 
Φόροι Ελευθέρων Επαγγελµατιών 10 

 
 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου προς τα ασφαλιστικά ταµεία στις 31.12.2000 ανέρχονταν σε 3,2 εκατ. δρχ. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε καθυστέρηση προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. 
 
 
 
 
 

Λοιποί Φόροι Τέλη 13 
Σύνολο  219 



 

7. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Α.ΚΑΜΠΑΣ 

 

7.1. Θυγατρικές εταιρίες 

7.1.1. KANTZA E ΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ            ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992. Η έδρα της βρίσκεται στο Μαρούσι και τα κεντρικά της γραφεία στην οδό 
Ακακιών 39 & Μονεµβασίας.  

 
Σκοπός της εταιρίας είναι: 
1) Η εµπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, αποθήκευση και προµήθευση προς τρίτους οικοδοµικών 

και συναφών υλικών και υλικών οδοποιίας, η φύτευση καλλιέργεια µε παραδοσιακές ή σύγχρονες 
µεθόδους και διάθεση φυτών, καλλωπιστικών και µη, καθώς και δενδρυλλίων κάθε είδους. 

2) Η εµπορία βιβλίων, εικονογραφηµένων εκδόσεων, περιοδικών συγγραµµάτων άλµπουµ και κάθε 
είδους εντύπων που αφορούν την αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και εικαστικές τέχνες 
γενικότερα, η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που ειδικεύονται σε τέτοιες εκδόσεις, η 
εµπορία παιδικών και εκπαιδευτικών βιβλίων, η εισαγωγή από το εξωτερικό και η πώληση και 
διανοµή τους στην Ελλάδα βιβλίων,  περιοδικών κ.λ.π. η έκδοση βιβλίων κ.λ.π. στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, η διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, σεµιναρίων, συνεδρίων, εκδηλώσεων πάσης 
φύσεως, µε  αντικείµενο την αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική κ.λ.π., η εισαγωγή, 
αντιπροσώπευση, εµπορία και πώληση δίσκων, CD και LP, CD ROM  κασετών και βιντεοκασετών 
κλασσικής µουσικής, όπερας, και καλλιτεχνικού περιεχοµένου εν γένει. Η παροχή συµβουλών και 
κάθε µορφής υπηρεσιών σχετικών µε την αρχιτεκτονική, τις εικαστικές τέχνες, την οργάνωση 
εκθέσεων, συνεδρίων, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τις δηµόσιες σχέσεις κ.λ.π.  

3) Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και πώληση  εργαλείων, συσκευών, µηχανηµάτων, τροφίµων, ειδών 
ρουχισµού, επίπλων κ.λ.π. 

Γενικά δε, η εταιρία, δικαιούται να ασκεί κάθε είδους εµπορική ή παραγωγική δραστηριότητα, 
οιασδήποτε φύσης ή αντικειµένου, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 
Η Εταιρία εξαγόρασε την ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. στη χρήση 2000 και την ενοποίησε για πρώτη 
φορά στη χρήση 2000.   

 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας έχει ως εξής: 

 
• Νικόλαος Τρίχας, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
• Γεώργιος Σωσσίδης, Αντιπρόεδρος 
• Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος, Μέλος 
• Αντώνιος Φράγκος, Μέλος   

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 3.820.000.000 διαιρούµενο σε 382.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000. Το µετοχικό κεφάλαιο κατά δρχ. 3.200.000.000 είναι 
καταβληµένο και κατά δρχ. 620.000.000 είναι οφειλόµενο. 
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Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
      Αριθ. Μετοχών % 

Α.ΚΑΜΠΑΣ  Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε                                                                                 380.000 100,0% 
     Σύνολο  380.000 100,0% 

 
Το οφειλόµενο κεφάλαιο των δρχ. 620.000.000 κατεβλήθη ολοσχερώς τον Ιανουάριο 2001. 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000 παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης  326 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 3.152 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  637 
Σύνολο Ενεργητικού  4.115 
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.820 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  3.726 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 388 
Κύκλος Εργασιών  - 
Μικτό κέρδος  - 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (83) 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους (83) 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.2. Εταιρίες που συµµετέχουν στην Α. ΚΑΜΠΑΣ 

7.2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ 

 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, µε διακριτικό τίτλο «ΤΕΒ Α.Ε.», ιδρύθηκε το 
1949. Η εταιρία κατέχει πτυχίο Η’ τάξεως και σκοπός της είναι η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών 
έργων. Η εταιρία είναι εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.  
 
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Αµαρουσίου και το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται, σήµερα στο 
ποσό των  8.817.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 35.268.000 κοινές ονοµαστικές  µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 250 δρχ. η κάθε µία. Η αναλυτική µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρατίθεται παρακάτω: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ  
 Αρ. Μετοχών % 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 15.634.238 44,33% 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 6.173.134 17,50% 
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ 2.037.935 5,78% 
Επενδυτικό Κοινό 11.422.693 32,39% 
Σύνολο 35.268.000 100,0% 
 
Η εταιρική χρήση λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνο.  
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους:  
 
 Ονοµατεπώνυµο  Ιδιότητα 
Άλκηστις  Τρίχα - Αθανασούλη Πρόεδρος  

Τιµολέων Καρεφυλλάκης 
Αντιπρόεδρος &  

Τεχνικός ∆ιευθυντής 

Λουκάς Γιαννακούλης ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Κωνσταντία Ασβεστά Σύµβουλος 
Λέανδρος Σλάβης Σύµβουλος 
Κωνσταντίνος Παπασαράντου Σύµβουλος 
Γεώργιος Σωσσίδης Σύµβουλος  
 
Το ∆.Σ. της ΤΕΒ Α.Ε. στην 29.05.2000 συνεδρίαση του αποφάσισε τη συγχώνευσή της µε την εταιρία 
ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε. µε απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Η απόφαση αυτή λήφθηκε 
έχοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις που διαµορφώνονται στον κλάδο των κατασκευαστικών εταιριών, το 
νεοεισαχθέν θεσµικό πλαίσιο εκµετάλλευσης ακινήτων µέσω εταιριών επενδύσεων του Ν. 2778/1999, το 
εκπονηθέν κοινό επιχειρηµατικό σχέδιο των εταιριών του Οµίλου της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ σε 
συνδυασµό µε την ύπαρξη αξιόλογης εδαφικής έκτασης κυριότητας της «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ», 
θυγατρικής της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε. Με τη συγχώνευση αυτή η ΤΕΒ Α.Ε. προσδοκά ότι στα 
πλαίσια της ενιαίας µετά την απορρόφηση εταιρίας θα προκύψουν σηµαντικά οφέλη για τους µετόχους 
και των δυο εταιριών µέσω της βελτίωσης της κερδοφορίας και της δηµιουργίας ισχυρής επιχειρηµατικής 
µονάδας ικανής να παράσχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.  
 
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης που υπογράφηκε από τα ∆.Σ. τόσο της 
ΤΕΒ Α.Ε. όσο και της ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε. την 03.08.2000, προέκυψε  σχέση αξιών µεταξύ της 
απορροφώσας (ΤΕΒ Α.Ε.) και της απορροφωµένης (ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε.) 1: 0,81103. Η 
αποτίµηση των εταιριών έγινε από την αναγνωρισµένη και εξειδικευµένη εταιρία ορκωτών ελεγκτών-
συµβούλων επιχειρήσεων PRICE WATERHOUSE COOPERS. Με βάση την προαναφερθείσα σχέση 
αξιών, προέκυψε η παρακάτω σχέση ανταλλαγής µετοχών: κάθε µέτοχος της απορροφωµένης 
ανταλλάσσει 15 µετοχές που κατέχει µε 53 νεοεκδιδόµενες µετοχές της απορροφώσας ονοµαστικής αξίας 
250 δρχ. και κάθε µέτοχος της απορροφώσας για κάθε 25 µετοχές που κατέχει λαµβάνει 3 νεοεκδιδόµενες 
µετοχές της απορροφώσας ονοµαστικής αξίας 250 δρχ.  
 
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία για την εταιρία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 2.915 4.389 5.842 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  11.267 9.812 26.148 
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.347 4.347 8.817 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  14.095 14.137 37.706 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.674 6.896 8.060 
Κύκλος Εργασιών Συµµετοχών 2.875 4.956 10.703 
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 6.989 9.978 16.514 
Μικτό κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών (1) 1.090 1.327 (1.336) 
Αποτελέσµατα προ φόρων  692 990 666 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 250 402 (1.284) 

(1) Προ αποσβέσεων 
 
Η εταιρία δηµοσίευσε τις πρώτες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το 1993. Στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 1998 – 2000 περιλαµβάνεται η εταιρία ΕΚΓΕ Α.Ε. που 
ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. δρχ.) 1998 1999 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 138 162 539 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 2.920 4.393 5.846 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.841 10.846 26.609 
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού 124 2.607 1.557 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.293 22.015 46.278 
Ίδια Κεφάλαια Οµίλου 14.588 15.089 38.066 
∆ιαφορά Ενοποιήσεως πιστωτική 30 30 30 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 14.618 15.119 38.096 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 0 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.675 6.896 8.140 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.675 6.896 8.140 
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού  0 0 42 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 17.293 22.015 46.278 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ                                    
(σε εκατ. δρχ.) 

   

Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 6.989 9.978 16.514 
Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 2.875 4.956 10.703 
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 9.864 14.934 27.217 
Μικτό Κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών (προ αποσβέσεων) 1.090 1.327 (1.336) 
Λειτουργικό Αποτέλεσµα 705 1.022 (1.543) 
Κέρδη προ Φόρων 741 1.448 670 
  
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες πλην αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο «∆ιεταιρικές συναλλαγές». 
 
 
 

7.3. Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του ∆.Σ της Α. 
ΚΑΜΠΑΣ 

7.3.1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1955 αρχικά ως ΕΠΕ ενώ το 1962 µετατράπηκε σε Α.Ε. ΄Εδρα της εταιρίας είναι ο 
∆ήµος Αµπελοκήπων, Λουίζης Ριανκούρ 78α. Είναι τεχνική εταιρία πτυχίου Η΄ τάξεως µε σκοπό και 
αντικείµενο εργασιών: 
 
• Την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων καθώς και ανάληψη και εκτέλεση πάσης 

φύσεως µελετών και ερευνών. 
• Την ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασµού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία 

τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά. 
• Την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου. 
• Την εµπορική αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού. 
• Την εµπορία µε οποιαδήποτε µορφή υλών, υλικών, µηχανηµάτων και εργαλείων προέλευσης 

εσωτερικού ή εξωτερικού. 
• Τη συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις που έχουν ίδιους ή περεµφερείς µε τους πιο πάνω σκοπούς. 
 
 
Η εταιρία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από τον Απρίλιο του 1994. 
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Η βασικοί µέτοχοι της εταιρίας στις 28.2.2001 είναι οι ακόλουθοι : 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
 Αρ. Μετοχών % 

Λεωνίδας Μπόµπολας 22.136.800 22,14% 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 7.537.513 7,54% 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 6.936.487 6,94% 
Εθνική Τράπεζα Α.Ε. 5.157.520 5,16% 
Νικόλαος Τρίχας 3.233.012 3,23% 
Επενδυτικό Κοινό 54.998.668 55,00% 
Σύνολο 100.000.000 100,00% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της 21.09.2000, απαρτίζεται από τα ακόλουθα 5 µέλη:  
  
• Νικόλαος Β. Τρίχας, Πρόεδρος  
• Ιωάννης Α. Κούτρας, Αντιπρόεδρος  
• Αναστάσιος Π. Καλλιτσάντσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Τεχνικός ∆ιευθυντής  
• Λεωνίδας Γ. Μπόµπολας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
• Θεόδωρος Ν. Πανταλάκης, Σύµβουλος  
 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. δρχ.) 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 4.526
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 5.836
Συµµετοχές  σε Συνδεδεµένες και Λοιπές Επιχειρήσεις 123.805
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 29.890
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 154.237
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 141.062
Προβλέψεις 26
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 13.070
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 154.237
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε εκατ. δρχ.) 
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 32.430
Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 33.939
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 66.369
Μικτό Κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών (προ αποσβέσεων) 2.329
Σύνολο 2.402
Κέρδη προ Φόρων 10.273
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆.Σ. 7.460
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Τα κυριότερα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000, παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε εκατ. 
δρχ.) 2000 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 5.508
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 22.677
Συµµετοχές  σε Συνδεδεµένες και Λοιπές Επιχειρήσεις 46.540
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 80
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 112.815
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού 1.705
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 189.325
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Ίδια Κεφάλαια Οµίλου 152.796
∆ιαφορά Ενοποιήσεως χρεωστική (58.255)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 52.008
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 146.549
Προβλέψεις 26
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 101
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 42.488
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 42.589
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού  162
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 189.325
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
Κύκλος Εργασιών Εταιριών 79.232
Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 68.684
Σύνολο Κύκλου Εργασιών 147.916
Μικτό Κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών (προ αποσβέσεων) 8.036
Κέρδη προ Φόρων 18.138
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και πριν από ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 10.693
Καθαρά Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και ∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 9.075
 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν συµφωνίες 
ή συνεργασίες πλήν αυτών που αναφέρονται σε πίνακα στο κεφάλαιο «∆ιεταιρικές συναλλαγές». 
 

7.3.2. ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. 

 
Η ΑΤΤΙ–ΚΑΤ Α.Τ.Ε. (ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε.) 
ιδρύθηκε το 1980 µε έδρα την Αθήνα, οδός Νικηταρά 2 – 4.  Η έδρα της από το 2000 µεταφέρθηκε στην 
Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 109-111 και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 
13870/06/Β/86/13. 
 
Σκοπός της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του καταστατικού της είναι: 

• Η ανάληψη και κατασκευή στην Ελλάδα και το εξωτερικό ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων πάσης 
φύσεως, µεταξύ των οποίων και των απαιτούντων ειδικό πτυχίο Η’ τάξεως. 

• Οι πάσης φύσεως οικοδοµικές επιχειρήσεις επί ιδιόκτητου ή αλλότριου οικοπέδου είτε για ίδιο 
λογαριασµό τρίτων επί αντιπαροχή και πώληση και εκµετάλλευση αυτών. 
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• Η τεχνική και οικοδοµική µελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 
• Η εξόρυξη, απόληψη, επεξεργασία, µεταφορά, παραγωγή, µετάπλαση και εµπορία αδρανών υλικών, 

βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων και γενικά µεταλλευµάτων. Η δηµιουργία δικτύου πωλήσεων και 
εν γένει προωθήσεως των παραπάνω ειδών τόσο στην ηµεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. 

• Μελέτη, σχεδιασµός κατασκευή και εκµετάλλευση αιολικών, υδροηλεκτρικών, ηλιακών, 
γαιοθερµικών, βιόµαζας, και εν γένει παντός τύπου παραγωγής και εκµετάλλευσης ενέργειας και τα 
παράγωγα αυτών από ανανεώσιµες πηγές, τηλεθέρµανση, σε τοπικό δίκτυο θέρµανση, αφαλάτωση 
και εκµετάλλευση του παραγόµενου αφαλατωµένου ύδατος.  

• Η άσκηση πάσης συναφούς εµπορικής και βιοµηχανικής επιχείρησης. 
• Η αντιπροσώπευση οµοειδών ή σχετικών ηµεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων και η εκτέλεση κάθε 

άλλης οµοειδούς ή συναφούς µε τον εταιρικό σκοπό δραστηριότητας. 
• Η διενέργεια κάθε επιχειρηµατικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας που είτε 

σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας . 
 
Από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα η ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στον τοµέα των 
κατασκευών.  Είναι κάτοχος Πτυχίου Η’ τάξεως για όλες τις κατηγορίες έργων (ανώτατη τάξη για την 
Ελλάδα) µε το οποίο µπορεί να συµµετέχει σε διαγωνισµούς και εκτέλεση έργων οποιουδήποτε ύψους 
και αντικειµένου που προκηρύσσουν το ∆ηµόσιο και οι Οργανισµοί.  
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σύµφωνα µε την Τακτική Γενική Συνέλευση των  µετόχων της 
30/06/2000 έχει ως εξής: 

         Ονοµατεπώνυµο        Αριθµός µετοχών                Ποσοστό % 
Παναγιώτης Πανούσης           14.657.241                 27,60% 

Κων/νος Τσέλος             8.007.590                 15,08% 

MONET CAPITAL INC             1.831.950                   3,45% 

Πανούση Μαρία             1.624.200                   3,06% 

Τσέλου Σοφία             1.307.145                    2,46% 

Τσέλου Ελένη             1.059.510                   2,00% 

Επενδυτικό κοινό           24.612.364                  46,35% 

ΣΥΝΟΛΟ           53.100.000               100,00% 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
Παναγιώτης Πανούσης  Πρόεδρος ∆.Σ. 
Γεώργιος Συριανός  Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
Κων/νος Τσέλος   ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Χαράλαµπος Κατσίνας  Μέλος  
Νικόλαος Σκαρλάτος   Μέλος 
Σοφία Αλεξιάδου   Μέλος  
Μαρία-Ελένη Βούζα  Μέλος 
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Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας βάσει της συνοπτικής λογιστικής κατάστασης  της 
31/12/2000, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

(σε εκατ. δρχ.)  
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 7.003 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  27.333 
Μετοχικό Κεφάλαιο 5.310 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  29.631 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 15.366 
Κύκλος Εργασιών Συµµετοχών 15.016 
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 8.738 
Μικτό κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών  917 
Αποτελέσµατα προ φόρων  3.674 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.3. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΗ  Α.Ε. 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1968. Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Χαλανδρίου, Φιλελλήνων 18. Η Εταιρία 
είναι τεχνική εταιρία µε σκοπό και αντικείµενο εργασιών την ανέγερση οικοδοµών και την κατασκευή 
τεχνικών έργων.  
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
Ονοµατεπώνυµο Αριθµός µετοχών % 
Λεωνίδας Μπόµπολας 3.243 33,33% 
Λουκάς Γιαννακούλης 3.243 33,33% 
Άννα Μπόµπολα 3.244 33,33% 
ΣΥΝΟΛΟ 9.730 100,00% 

  
Το διοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
Λουκάς Γιαννακούλης  Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος 
∆ηµήτριος Κούτρας   Σύµβουλος  
Μαρία Καρατζά   Σύµβουλος   
Εµµανουήλ Μαρούπας  Σύµβουλος 
Ιωάννης Κούτρας   Σύµβουλος 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 37 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  224 
Μετοχικό Κεφάλαιο 70 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  256 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 4 
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 0 
Μικτό κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών  0 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (1) 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους (1) 
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Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.4. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1994. Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Αθηνών. Η Εταιρία έχει σκοπό και 
αντικείµενο εργασιών τη συµµετοχή σε τεχνικές εταιρίες. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
Ονοµατεπώνυµο Αριθµός µετοχών % 

 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 1.800 50,0% 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 1.800 50,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 3.600 100,0% 

 
Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης  Πρόεδρος ∆.Σ.  
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης   Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος  
Αλέξανδρος Σπηλιωτόπουλος   Σύµβουλος   
Άλκης Εξάρχου      Σύµβουλος 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0 
Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

32 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  45 
Μετοχικό Κεφάλαιο 36 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  49 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 29 
Κύκλος Εργασιών  29 
Μικτό κέρδος  29 
Αποτελέσµατα προ φόρων  29 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 28 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 

7.3.5. ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1987. Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Χαλανδρίου, Φιλλελλήνων 18. Η εταιρία 
έχει σκοπό και αντικείµενο εργασιών την ανέγερση, λειτουργία και εκµετάλλευση ξενοδοχείων. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
Ονοµατεπώνυµο Αριθµός µετοχών % 
Λεωνίδας Μπόµπολας 540 25,0% 
Φώτιος Μπόµπολας 540    25,0% 
Αντώνης Αναστασόπουλος 540 25,0% 
Γεώργιος Νάσιουτζικ 540 25,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.160 100,0% 

  
Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
Γεώργιος Νάσιουτζικ  Πρόεδρος ∆.Σ. &  ∆/νων Σύµβουλος 
Λουκάς Γιαννακούλης  ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
Αντώνης Αναστασόπουλος Σύµβουλος   
Φώτιος Μπόµπολας  Σύµβουλος 
Λεωνίδας Μπόµπολας  Σύµβουλος 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 52 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  1 
Μετοχικό Κεφάλαιο 22 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  52 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1 
Κύκλος Εργασιών  0 
Μικτό κέρδος από Αµιγή Κύκλο Εργασιών  0 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (2) 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.6. ΑΣΤΡΙΟΣ Α.Ε. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1989. Έδρα της εταιρίας είναι ο ∆ήµος Χαλανδρίου, Φιλελλήνων 18. Η εταιρία 
έχει σκοπό και αντικείµενο εργασιών την ανέγερση, οργάνωση, λειτουργία και εκµετάλλευση 
ξενοδοχείων. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
Ονοµατεπώνυµο Αριθµός µετοχών % 
Λεωνίδας Μπόµπολας 1.312 20,0% 
Φώτιος Μπόµπολας 1.312 20,0% 
Αντώνιος Αναστασόπουλος 1.312 20,0% 
Γεώργιος Νάσιουτζικ 1.312 20,0% 
Μαρία Μπόµπολα 1.312 20,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 6.560 100,0% 
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Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους: 
 
Λουκάς Γιαννακούλης  Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆/νων Σύµβουλος  
Γεώργιος Νάσιουτζικ   Σύµβουλος  
Μαρία Μπόµπολα  Σύµβουλος   
Φώτιος Μπόµπολας  Σύµβουλος 
Λεωνίδας Μπόµπολας  Σύµβουλος 
 
Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 161 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  0 
Μετοχικό Κεφάλαιο 66 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  159 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2 
Κύκλος Εργασιών  0 
Μικτό κέρδος  0 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (3) 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.7. INTEGRATION HELLENIC CONSTRUCTION ΕΠΕ   

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997. Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου και τα κεντρικά της γραφεία 
στην οδό Αποστόλου Παύλου 4. Σκοπός της εταιρίας είναι: 
 
1. Η έρευνα εκτός Ελλάδος για την ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών 

έργων γενικά. 
2. Η ανάληψη και εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων γενικά στο εξωτερικό 
3. Η αγορά οικοπέδων, η επ΄ αυτών ανέγερση οικοδοµών και η πώληση αυτών στο εξωτερικό 
4. Η µελέτη, επίβλεψη και ανέγερση σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή σε οικόπεδα τρίτων οικοδοµών πάσης 

φύσεως στο εξωτερικό. 
5. Η ανέγερση µε το σύστηµα της αντιπαροχής οικοδοµών επί οικοπέδων τρίτων και η πώληση των 

περιερχοµένων στην εταιρία ιδιοκτησιών στο εξωτερικό. 
6. Η αγορά, επισκευή, µετασκευή και πώληση οικοδοµών γενικά στο εξωτερικό. 
7. Η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών µπορεί να συντελείται είτε από µόνη την εταιρία είτε σε 

συνεργασία µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα κάθε νοµικής  µορφής  στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, 
είτε µε τη συµµετοχή της σε οιασδήποτε µορφής υφιστάµενες ή συσταθησόµενες επιχειρήσεις.  

 
Η εταιρία είναι ανενεργός. 
∆ιαχειριστές της εταιρίας είναι οι Απόστολος Αλαµανής, Κωνσταντίνος Ψαλλίδας και Νικόλαος Τρίχας.  
 
Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δρχ. 21.000.000 διαιρούµενο σε 2.100 µερίδια ονοµαστικής αξίας 
δρχ. 10.000. H σύνθεση της εταιρίας έχεις ως εξής:  
 

Εταιρική Σύνθεση 
 Αρ. Μετοχών % 

ΑΛΤΕ ΑΤΕ 700 33,33% 
Ε∆ΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΤΕ 700 33,33% 
ΤΕΒ ΑΕ 700 33,33% 
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Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση 2000, παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 31.12.2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  89 
Μετοχικό Κεφάλαιο 21 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  120 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 13 
Κύκλος Εργασιών Εταιρίας 0 
Μικτό κέρδος  0 
Αποτελέσµατα προ φόρων  0 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους 0 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.8. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε. 

 
Η  “∆ιεθνής Αλκή Εµπορική, Βιοµηχανική, Κατασκευαστική, Οργανωτική και Κτηµατική Α.Ε.” 
ιδρύθηκε το 1996. Σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι η αγορά ή η 
µίσθωση γης ή ακινήτων µε σκοπό την εµπορική και βιοµηχανική ανάπτυξή τους, η ανάληψη κατασκευής 
κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε κατηγορίας, η αγορά ακινήτων  στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό µε σκοπό την επ’ αυτών ανέγερση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, η αντιπροσώπευση 
οποιασδήποτε  επιχείρησης, η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα οικονοµοτεχνικών ή 
οικονοµικών µελετών, παροχή υπηρεσιών σε θέµατα κατασκευής τεχνικών έργων και σε θέµατα που 
αφορούν την αξιοποίηση, εκµετάλλευση και διαχείριση ακινήτων.  
 
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται για 100 χρόνια και έδρα της είναι ο ∆ήµος Αθηναίων.  

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήµερα στο ποσό των δρχ. 80 εκατ. διαιρούµενο σε 80.000 κοινές 
ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως 
εξής: 
 

Μέτοχοι

Αριθµός 
µετοχών

Ποσοστό 
%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α .Ε. 52.000 65%
ΤΕΒ Α .Ε. 28.000 35%
Σύνολο 80.000 100%  
 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας αποτελείται από τους 
 

1. Νικόλαος Τρίχας, Πρόεδρος  
2. Λουκάς Γιαννακούλης, Αντιπρόεδρος 
3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος   
4. Λεωνίδας Μπόµπολας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει πενταετή θητεία. 
 
Η εταιρική χρήση λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνο. Η εταιρία δεν έχει αρχίσει δραστηριότητα.  
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Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 
(σε εκατ. δρχ.) 2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 368 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  180 
Μετοχικό Κεφάλαιο 80 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  76 
Προβλέψεις 0 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 141 
Κύκλος Εργασιών  0 
Μικτό κέρδος  (5) 
Αποτελέσµατα προ φόρων  2 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 

 
Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 
 

7.3.9. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ & 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΚΓΕ Α.Ε.) 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1962. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο ∆ήµο Αµαρουσίου και τα κεντρικά της 
γραφεία στην οδό  Ακακιών 39 & Μονεµβασίας. Σκοπός της εταιρίας είναι: 

 
1. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, πάσης φύσεως και µορφής  δηµοσίων, 

δηµοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων. 
2. Η ανάληψη και εκπόνηση µελετών κάθε είδους τεχνικών έργων και εργασιών. 
3. Η µελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδοµών σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρίας ή σε οικόπεδα που 

ανήκουν σε τρίτους  µε το σύστηµα της αντιπαροχής. 
4. Η συµµετοχή, αντιπροσώπευση ή µε οιοδήποτε τρόπο συνεργασία µε εταιρίες και γενικά  

επιχειρήσεις που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο µέλλον.  
5. Η βιοµηχανοποίηση και η εν γένει βιοµηχανική επεξεργασία παντός αντικειµένου και η ίδρυση για το 

σκοπό αυτό σχετικών βιοµηχανιών καθώς και η εµπορία των προϊόντων αυτών στην ηµεδαπή και 
αλλοδαπή.  

6. Η ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών βιοµηχανικών και εµπορικών οίκων µε σκοπό την επί 
προµηθεία τοποθέτηση και διάθεση των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

7. Κάθε συναφής εργασία αποφασιζόµενη από  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας κ.ά. 
 
Η εταιρία είναι ανενεργή κατά τα τελευταία έτη. 
 
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού συµβουλίου της εταιρίας έχει ως εξής: 
 

1. Νικόλαος Τρίχας, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
2. Τιµολέων Καρεφυλλάκης, Αντιπρόεδρος & Τεχνικός ∆ιευθυντής 
3. Γεώργιος Σωσσίδης, Σύµβουλος  
4. Κωνσταντία Ασβεστά, Σύµβουλος 
5. Χρήστος Γκαγκάτσιος, Σύµβουλος 

 
Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου της Εταιρίας λήγει στις 27.6.2006. 
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Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δρχ. 56.000.000 διαιρούµενο σε 56.000 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 1.000. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 
 
 

Μέτοχοι 
 Αρ. Μετοχών % 
ΤΕΒ Α.Ε. 56.000 100,0% 
Σύνολο 56.000 100,0% 
 
Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
(σε εκατ. δρχ.) 2000 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 368 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  180 
Μετοχικό Κεφάλαιο 80 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  76 
Προβλέψεις 0 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 141 
Κύκλος Εργασιών  0 
Μικτό κέρδος  (5) 
Αποτελέσµατα προ φόρων  2 
Αποτελέσµατα µετά από φόρους - 

Σηµειώνεται ότι µεταξύ της εταιρίας και της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. δεν υφίστανται τυχόν 
συµφωνίες ή συνεργασίες. 

7.4. ∆ιεταιρικές Συναλλαγές 

 
Οι διεταιρικές συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων-υποχρεώσεων για την χρήση 2000, 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
 
Πίνακας διεταιρικών συναλλαγών 31/12/2000 (σύνολο συναλλαγών 2000). 
 

 
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2000 

(σε δρχ.) 

    ΚΑΜΠΑΣ 
ΤΕΒ Α.Ε. 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

Α.Ε. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ (σε δρχ.)        

ΚΑΜΠΑΣ 94.017.184 3.151.577.368 15.974.639 3.261.569.191
ΤΕΒ 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 
ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ 
ΣΥΝΟΛΟ 94.017.184 3.151.577.368 15.974.639 3.261.569.191
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Πίνακας διεταιρικών συναλλαγών 31/12/2000 (υπόλοιπα λογαριασµών Ισολογισµού την 31/12/2000). 
 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 31/12/2000 

(σε δρχ.) 

    ΚΑΜΠΑΣ 
ΤΕΒ Α.Ε 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

Α.Ε. 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ (σε δρχ.)         
ΚΑΜΠΑΣ 74.017.184 0 15.974.639 89.991.823
ΤΕΒ 
ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
ΕΛΛ.ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ 
ΣΥΝΟΛΟ 74.017.184 0 15.974.639 89.991.823
 
Εκτός των διεταιρικών συναλλαγών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν υπήρξαν άλλες συναλλαγές 
ανάµεσα στην ΚΑΜΠΑΣ  και τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες. 
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8.   ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
 
Μακροχρόνιο στόχο της Εταιρίας αποτελεί σταθερά, η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της. 
Συγκεκριµένα, η Εταιρία εκτιµά εκ νέου τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των ακινήτων της, λαµβάνοντας 
υπόψη τις συνθήκες που διαµορφώθηκαν µετά τη λειτουργία του νέου Αεροδροµίου, ως προς τις χρήσεις 
και τις προτεραιότητες που θέτουν οι διαφαινόµενες τάσεις στην περιοχή.  
 
Ειδικότερα, για το ακίνητο της Κάντζα είναι ειληµµένη απόφαση της Εταιρίας η ανάπτυξη και εκµετάλλευση 
Εµπορικού-Ψυχαγωγικού Κέντρου που θα συνδυάζει εµπορικές δραστηριότητες µε οικογενειακή αναψυχή 
και διασκέδαση, αντίστοιχου σε µέγεθος, οργάνωση και λειτουργία των σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων.  
 
Καθοριστικό παράγοντα για την περαιτέρω πορεία του επενδυτικού σχεδίου αποτελεί η αναµενόµενη 
έκδοση της απόφασης του ΣτΕ για την ένταξη του ακινήτου στο ΓΠΣ. Για το ενδεχόµενο που η ως άνω 
απόφαση είναι ακυρωτική αλλά και ανεξαρτήτως αυτού, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης  του 
Οµίλου στον οποίο ευρύτερα εντάσσεται η Εταιρία, η τελευταία έχει επεξεργασθεί εναλλακτικό 
επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο και θα θέσει προς έγκριση στη Γ.Σ. των µετόχων.  
 
Για το ακίνητο της Γυαλού, το οποίο έχει εγκεκριµένη χρήση κατά ΓΠΣ για Επιχειρησιακό Πάρκο, η 
Εταιρία µελετά τις  πιθανές εναλλακτικές όσον αφορά στον φορέα ανάπτυξης,  µε  κύρια επιλογή τη 
δηµιουργία ανεξάρτητου φορέα-εταιρία, που όπως και στην περίπτωση του ακινήτου της Κάντζα, 
εκτιµήθηκε ότι παρέχει συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα. Τις σχετικές προτάσεις η Εταιρία θα θέσει 
ολοκληρωµένα στην έγκριση της ετήσιας Γ.Σ. των µετόχων. 
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9.   ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
 
Η µερισµατική πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει η Εταιρία από το 2001 και µετά, εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από την πορεία της οικονοµικής της κατάστασης, ειδικότερα δε από την επιτυχή υλοποίηση 
του Επενδυτικού της σχεδίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
 
• Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Προσάρτηµα των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τη χρήση 2000 για τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.3.2000, 30.6.2000, 30.9.2000 και 

31.12.2000. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000  
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ε. για τη χρήση 2000. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.12.2000 
 
• Ενοποιηµένες Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών χρήσης 2000 υπογεγραµµένες και ελεγµένες 

από τον ορκωτό ελεγκτή της Εταιρίας. 
 
• Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών χρήσης 2000 υπογεγραµµένες και ελεγµένες από τον ορκωτό 

ελεγκτή της Εταιρίας.  
 
• Πίνακας ∆ιάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από ΑΜΚ µε καταβολή µετρητών.  
 
• Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 



 70 
 

 



 71 

 

Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

& 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123 

 
Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

(βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 και τις διατάξεις 
που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  της 31/12/2001. 
 
 
1. Επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
1.1. Αρθρο 99 παρ. 1 και 2. 
Επιχείρηση που καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τις κατάρτισε η µητρική επιχείρηση «Α. ΚΑΜΠΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123. 
 
2. Πληροφορίες για την ηµεροµηνία κλεισίµατος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων βάσει των 
οποίων καταρτίσθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  του οµίλου επιχειρήσεων. 

 
2.1. Αρθρο 104 παρ. 6 . 
Ηµεροµηνία καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής. 
 
Η ηµεροµηνία καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρείας είναι η 31η 
∆εκεµβρίου 2000. 
 
2.2. Αρθρο 104 παρ. 6 & 7. 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε ηµεροµηνία διαφορετική από την αντίστοιχη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆εν συντάχθηκαν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  µε ηµεροµηνία διαφορετική της ηµεροµηνίας  
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής. 
 
3. Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ή που 
εξαιρέθηκαν από αυτήν. 

 
3.1. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. β’ 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ενοποιήθηκαν µε την αρχή της ολικής ενοποίησης. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ.  
(%) ΤΗΣ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΤΗΣ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ (%) 

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Της 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

 

ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ 
ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕ 

ΤΗΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

ΚΑΝΤΖΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ & 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΚΑΚΙΩΝ 39 & 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 
 100% 

 
0% 

α) ΣΧΕΣΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ – 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

(Αρθ. 42ε παρ. 5α) 

 
 
3.2. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. γ΄. 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις θυγατρικές και υποθυγατρικές επιχειρήσεις που εξαιρέθηκαν από την 
ενοποίηση υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
3.3. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. δ΄ & άρθρο 106 παρ. 2. 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις συγγενείς επιχειρήσεις.  
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
3.4. Αρθρο 106 παρ. 8́  & άρθρο 107 παρ. 1 περ.δ΄. 
Πληροφοριακά στοιχεία για τις συγγενείς επιχειρήσεις. 
 
∆εν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
 
4. Σύννοµη κατάρτηση και δοµή των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που 
έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 
 
4.1. Αρθρο 100 παρ. 5. 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
(αρθ. 101 έως 107 παρ. 1 & 2) που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της 
πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 100  παρ. 3. 
 
∆εν έγινε. 
 
4.2.Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.1. 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ενοποιηµένου 
Λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε 
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4.3. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.2. 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
4.4. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.3. 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των ενοποιηµένων λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η 
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
 
4.5. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42β παρ.4. 
Συµπτύξεις ενοποιηµένων λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για 
τις οποίες (συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
 
4.6. Αρθρο 101, παρ. 1 &42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
4.7. Αρθρο 109 παρ. 2. 
Ισοτιµία δραχµής – ECU  στην περίπτωση που ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν 
και σε ECU. 
 
∆εν δηµοσιεύθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σε ECU. ∆ηµοσιεύθηκαν µόνο σε δραχµές. 
 
5. Αρχές καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων – Πληροφορίες για τις 
µεθόδους ενοποίησης. 
 
5.1. Αρθρο 103 παρ. 4. 
Μέθοδος αναµόρφωσης της λογιστικής αξίας των ενοποιούµενων στοιχείων των θυγατρικών 
επιχειρήσεων (ή µέθοδος της αγοράς). 
 
Βλέπε παράγραφο 7.4. 
 
5.2. Αρθρο 103 παρ. 3. 
Μέθοδοι εµφάνισης της «χρεωστικής διαφοράς ενοποίησης θυγατρικής επιχείρησης» στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι  «χρεωστικές διαφορές ενοποίησης» εµφανίζονται αφαιρετικά απευθείας από τα αποθεµατικά του 
ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
 
5.3. Αρθρο 104 παρ. 3. 
Μέθοδοι απάλειψης των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 
 
Η απάλειψη των ενδοεταιρικών συναλλαγών (υποχρεώσεις, απαιτήσεις, κέρδη και ζηµίες) µεταξύ των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έγινε ολικά.. 
. 
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5.4. Αρθρο 104 παρ. 4. 
Μη απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών ή ζηµιών. 
 
Εγινε απάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών και ζηµιών ως άνω παρ. 5.3. 
 
 
5.5. Αρθρο 105 παρ. 5. 
Μέθοδοι εµφάνισης προσθέτων αποσβέσεων και προβλέψεων (που σχηµατίσθηκαν για λόγους 
φορολογικούς) στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις και έκτακτες προβλέψεις από τις ενοποιούµενες συνδεµένες 
επιχειρήσεις κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
5.6. Αρθρο 106 παρ. 9 
Μέθοδοι κατανοµής χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης στα περιουσιακά στοιχεία της συγγενούς 
επιχείρησης. 
 
∆εν υπάρχει  συγγενής επιχείρηση πλην της 100% θυγατρικής, η οποία και ενοποιείται µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. 
 
5.7. Αρθρο 106 παρ. 9 
Μέθοδοι εµφάνισης της  χρεωστικής διαφοράς αποτίµησης  συγγενούς επιχείρησης. 
 
∆εν υπάρχει  συγγενής επιχείρηση πλην της 100% θυγατρικής, η οποία και ενοποιείται µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης. 
 
 
5.8. Αρθρο 106 παρ. 9 
Μέθοδοι εµφάνισης αρχικών διαφορών  αποτίµησης επί µετατροπής  συγγενούς επιχείρησης σε 
θυγατρική επιχείρηση του ιδίου οµίλου επιχειρήσεων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
5.9. Αρθρο 103 παρ. 2. 
Μέθοδοι εµφάνισης του αρχικού συµψηφισµού στις επόµενες της αρχικής ενοποιήσεις. 
 
Η εταιρεία συντάσσει πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2000. 
 
5.10. Αρθρο 106 παρ. 4. 
Μέθοδοι εµφάνισης της αρχικής αξίας αποτίµησης συγγενούς επιχείρησης στις επόµενες της αρχικής 
ενοποίησης. 
 
∆εν υπάρχουν  συγγενείς επιχειρήσεις. 
 
5.11. Αρθρο 103 παρ. 7. 
Μέθοδοι προσδιορισµού των ποσοστών συµµετοχής, που αναλογούν στους µετόχους του οµίλου καθώς 
και στους εκτός οµίλου τρίτους- µετόχους επί αµοιβαίων συµµετοχών. 
 
∆εν υπάρχουν αµοιβαίες συµµετοχές. 
 
 
5.12. Αρθρο 107 παρ. 1. 
Μέθοδοι ενοποίησης θυγατρικής εξωτερικού. 
 
∆εν υπάρχουν θυγατρικές εξωτερικού. 
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5.13. Αρθρο 104 παρ. 2. 
Παρεκκλίσεις  από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης. 
 
∆εν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την αρχή της πάγιας εφαρµογής των µεθόδων ενοποίησης. 
 
 
6. Αποτίµηση των ενοποιούµενων περιουσιακών στοιχείων. 
 
6.1. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’ 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων. 
 
Τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43α χωρίς καµµία  παρέκκλιση. 
 
 
6.2. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’ 
Μέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων. 
 
Κατά τον υπολογισµό των αποσβέσεων χρησιµοποιήθηκαν οι προβλεπόµενοι από τη νοµοθεσία 
συντελεστές αποσβέσεων (Π.∆. 100/98). 
 
6.3. Αρθρο 107 παρ. 1 περ. α’ 
Μέθοδοι υπολογισµού των προβλέψεων. 
 
Εφαρµόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 ε παρ. 14. 
 
6.4. Αρθρο 105 παρ. 1 και 43 παρ. 2. 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων. 
 
∆εν έγινε. 
 
 
6.5. Αρθρο 107 παρ. 1  περ. ι. 
Παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων είτε 
στη χρήση είτε σε προηγούµενη χρήση.  
 
∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
6.6. Αρθρο 105 παρ. 3. 
Αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού µιας ενοποιούµενης θυγατρικής 
επιχείρησης µε µεθόδους διαφορετικές  από εκείνες που εφάρµοσε η µητρική επιχείρηση σύµφωνα µε 
τους κανόνες των παρ. 1 & 2 του άρθρου 105. 
 
∆εν  έγινε παρέκκλιση. 
 
6.7. Αρθρο 106 παρ. 3. 
Αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού συγγενών επιχειρήσεων µε µεθόδους 
διαφορετικές από εκείνες που εφάρµοσε η µητρική επιχείρηση σύµφωνα µε τους κανόνες των παρ. 1 & 2 
του άρθρου 105. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
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7. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης. 
 
7.1. Αρθρο 101 παρ. 1 και 42 ε παρ. 8. 
Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς αποσβέσεως) εκτός των διαφορών 
ενοποίησης. 
 
Ως συνηµµένος πίνακας. 
 

 
7.2. Αρθρο 105 παρ. 5. 
Πληροφορίες για πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις, οι οποίες σχηµατίσθηκαν από τις ενοποιούµενες 
επιχειρήσεις, µόνο για φορολογικούς λόγους, στην περίπτωση που δεν αντιλογίσθηκαν από τις 
ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις αλλά εµφανίζονται σε αυτές. 
 
∆εν υπάρχουν πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις, οι οποίες (αποσβέσεις και προβλέψεις) να έχουν 
σχηµατισθεί από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις για φορολογικούς λόγους. 
 
 
7.3. Αρθρο 103 παρ. 4, εδάφιο πρώτο : 
Πληροφορίες για τις διαφορές συµψηφισµού (ή ενοποίησης). 
 
Αρχική χρεωστική διαφορά ενοποίησης 84.720.934 δρχ. Η εταιρεία συντάσσει για  πρώτη φορά 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
 
7.4. Αρθρο 103 παρ. 4, δεύτερο εδάφιο : 
Πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις στοιχείων των ενοποιούµενων ισολογισµών των θυγατρικών 
επιχειρήσεων που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 103. 
 
Εγινε αναµόρφωση (µείωση) των παγίων στοιχείων της θυγατρικής ως εξής: 
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ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α           δρχ. 577.777.800 
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ      δρχ.  32.364.173 

ΣΥΝΟΛΟ                                   δρχ. 610.141.973 

 
Με το ποσό αυτό µειώθηκαν τα Εκτακτα αποτελέσµατα . 
 
8. Συµµετοχές 

8.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ.δ’ 
Πληροφορίες για κάθε µία από τις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους 
3.1 έως 3.4. 
 
∆εν υπάρχουν συµµετοχές. 
 
 
9. Προβλέψεις & υποχρεώσεις. 

 
9.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 14 . 
Ανάλυση των ενοποιηµένων λογαριασµών «λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
 
Οι προβλέψεις στο σύνολο τους  αφορούν την µητρική εταιρεία, για πρόβλεψη ποσού δρχ. 200.000.000  
υποχρεώσεις προς την ΕΤΕΒΑ οι οποίες είχαν σχηµατισθεί στις προηγούµενες χρήσεις και πρόβλεψη  
ποσού δρχ. 5.233.212  για αποζηµίωση προσωπικού. 
 
9.2. Αρθρο 107, παρ.1 περ. ζ. 
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
9.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ια΄ 
Η διαφορά φόρου ανάµεσα στο φόρο που βαρύνει τη χρήση και τις προηγούµενες χρήσεις και στο φόρο 
που  έχει ήδη καταβληθεί ή οφείλεται για τις χρήσεις αυτές, εφόσον η διαφορά αυτή για όλες τις 
ενοποιούµενες επιχειρήσεις είναι σηµαντική και δεν εµφανίζεται στο σύνολό της σε ιδιαίτερο κονδύλι του 
παθητικού του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
9.4. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. στ΄ 
Το συνολικό ποσόν των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι οποίες λήγουν 
µετά από πέντε έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
9.5. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. στ΄ 
Το συνολικό ποσόν των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι οποίες 
καλύπτονται µε εµπράγµατη ασφάλεια που έχει παρασχεθεί  από περιλαµβανόµενες στην ενοποίηση 
επιχειρήσεις µε ένδειξη του είδους και της µορφής της ασφάλειας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
10. Μεταβατικοί Λογαριασµοί. 
 
10.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 12. 
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Ανάλυση κονδυλίων των ενοποιηµένων µεταβατικών λογαριασµών «Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα» & 
«Εξοδα χρήσεως δεδουλευµένα». 
 
Το σύνολο του λογαριασµού αφορά την µητρική εταιρεία. 
Eξοδα χρήσεως δουλευµένα : 
∆.Ε.Η.                                  :    ∆ρχ. 580.248 
Ε.Υ.∆.Α.Π.                           :    ∆ρχ. 102.500 
Σύνολο                                 :    ∆ρχ. 682.748 
 
11. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
11.1. Αρθρο 101, παρ. 1 & 42 ε παρ. 9. 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τις ενοποιούµενες εταιρείες.  
 
∆εν υπάρχουν. 
 
12. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 
 
12.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιβ΄. 
Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση για αµοιβές στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης για άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική 
επιχείρηση, όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
12.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιβ΄. 
Οι υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για συντάξεις σε αποχωρήσαντα µέλη διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
12.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιγ΄. 
Τα ποσά των προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης από αυτήν ή από µια από τις θυγατρικές µε µνεία του 
επιτοκίου, των βασικών όρων χορήγησης και των συνολικών ποσών που έχουν επιστραφεί µέχρι το τέλος 
της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
12.4. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιγ΄. 
Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για λογαριασµό των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή 
εποπτικών οργάνων υπό µορφή οποιασδήποτε εγγύησης. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
13. Αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

13.1. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. η΄. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος 
εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42 ε παρ. 15 περ. α΄). 

Το σύνολο κύκλου εργασιών αφορά την µητρική εταιρεία, η θυγατρική εταιρεία δεν είχε καµµία 
επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά τη κλειόµενη χρήση. 
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1. Παραγωγική  ∆ραστηριότητα                       ∆ρχ.     9.050.848 
2. Εµπορική ∆ραστηριότητα (εσωτ.)                ∆ρχ. 140.589.730 
Σύνολο                                                               ∆ρχ. 149.640.578 

 
13.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. θ΄. 

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους «από τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση». ∆ιευκρινίζεται ότι 
στο «∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό 
και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό», οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

Η θυγατρική  εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

Για τη µητρική εταιρεία ισχύει ως εξής:  

Μέσος όρος προσωπικού –  (διοικητικό – υπαλληλικό) άτοµα : 7 
 
           Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  : 
 
  ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού : 
 Μισθοί                ∆ρχ.   91.105.848 
              Κοινωνικές Επιβαρύνσεις                                                       ∆ρχ.   15.839.321 
              Σύνολο                                                                                    ∆ρχ. 106.945.169 
 
 
13.3. Αρθρο 101, παρ. 1 και 42 ε  περ. 15β΄. 

Ανάλυση των ενοποιηµένων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασµών «έκτακτα και 
ανόργαν έξοδα»  και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα». 
Αν τα ποσά των ενοποιηµένων λογαριασµών  «έκτακτες ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, 
κατ΄ εφαρµογή της διατάξεως των άρθρων 101 παρ. 1 και 42 ε παρ. 15β, παρατίθεται και αυτών ανάλυση 
(µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 
 
 

 
(1) 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00  

Α. Φορολογικά πρόστιµα                          4.074.598 
  Β.     Συναλλαγµατικές διαφορές                                                                               475.437 
Γ. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα        1.641.220 

  ∆. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα        102.502 
 ΣΥΝΟΛΟ  6.293.757 

 
 
 
 
 
 

 
(2) 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01  

Α. 
Συναλλαγµατικές διαφορές 

560.462 

Β. Λοιπά ανόργανα έσοδα 5.714.024 
   

 ΣΥΝΟΛΟ 6.274.486 
 
(3) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  81.02 
α.       Ζηµιές από διαγραφή παγίων                        110.981.143 
ΣΥΝΟΛΟ 110.981.143  
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(4) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η   81.03 
α.       Κέρδη  από πώληση παγίων                                                                                    784.868 
          ΣΥΝΟΛΟ                                                                                    784.868  
 
 
 

 

 

13.4. Αρθρο 105, παρ. 5 και 107, παρ. 1 περ. ι και ια. 

Πληροφορίες για το πόσο επηρεάσθηκαν τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα (κλειόµενης και προηγουµένων 
χρήσεων) από τις πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις που σχηµατίσθηκαν από τις ενοποιούµενες 
επιχειρήσεις για λόγους φορολογικούς. 

 
∆εν σχηµατίσθηκαν από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις πρόσθετες αποσβέσεις και προβλέψεις για λόγους 
φορολογικούς. 
 
13.5. Αρθρο 101, παρ. 1 και 42 ε  παρ. 15-β. 
Ανάλυση των ενοποιηµένων λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 
Τα παρακάτω ποσά στο σύνολο τους αφορούν την  µητρική εταιρεία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ». 
 
(1) ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00  
α. Τέλη διαφήµισης Προηγούµενων Χρήσεων  2.653.960 

   
 ΣΥΝΟΛΟ   2.653.960 

 
 
(2)     ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01 
α.       Ενοίκια προηγούµενων χρήσεων                                    14.813.847 
β.       Τόκοι προηγούµενων χρήσεων                                                                                         203.745 
          ΣΥΝΟΛΟ        15.017.592 
 
 
(3)     ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00 
α.       Εσοδα από προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού                                         408.296 
          ΣΥΝΟΛΟ         408.296 
 

 

14. Σηµαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 

 
14.1. Αρθρο 104, παρ. 7 δεύτερο εδάφιο. 
Σηµαντικά γεγονότα που αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε τη χρηµατοοικονοµική θέση είτε 
τα αποτελέσµατα χρήσης µια επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και τα οποία έχουν 
επέλθει µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος του ισολογισµού της άνω επιχείρησης και της ηµεροµηνίας 
µε την οποία καταρτίζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
∆εν υπάρχουν. 
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15. Λοιπές πληροφορίες. 

 
15.1. Αρθρο 104, παρ. 9. 
Παροχή πληροφοριών για σύγκριση των στοιχείων των διαδοχικών ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων στην περίπτωση σηµαντικών αλλαγών στη σύνθεση του οµίλου. 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στη σύνθεση του οµίλου που να επηρεάζουν τις διαδοχικές 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
 
15.2. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιδ΄. 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε 
φορά. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
15.3. Αρθρο 107, παρ. 1 περ. ιδ’. 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης 
πληροφόρησης των µετόχων, των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των άλλων αποτελεσµάτων χρήσεως ενός συνόλου 
επιχειρήσεων που συνδέονται µεταξύ τους µε τις σχέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 42 ε. 
 
Η µητρική εταιρεία «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ»,  έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1996 και 
τα οικονοµικά αποτελέσµατα κρίθηκαν οριστικά και ακριβή.  
Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε από την αρµόδια ∆OY 
ΦΑΒΕ Αθηνών την 30/06/99 και αφορούσε τις χρήσεις  1992-1996 για όλα τα φορολογικά της 
αντικείµενα. 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 1997, 1998,1999 και 2000, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι 
µετά από φορολογικό έλεγχο δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας. 
Η θυγατρική εταιρεία  «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  δεν έχει ελεχθεί φορολογικά . 
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Αθήνα, 20  Απριλίου 2001 

 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
   
   
   
   
   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ  

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΤΡΙΧΑ-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 
 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 12 - σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  2 Μαίου 2001. 
 

 
Αθήνα, 2 Μαίου  2001 

 
Ο  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
 



 83 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31/12/2000 

 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σας καλέσαµε σήµερα, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της χρήσεως 2000, για να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις πρώτες  
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  της εταιρείας µας και της ενοποιούµενης θυγατρικής της µε 
τηνµέθοδο της ολικής ενοποίησης σύµφωνα µε το Ν.2190/1920 «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τη χρήση που έληξε την 
31/12/2000 και  οι οποίες είναι οι εξής : 
 
1.  Ενοποιηµένος Ισολογισµός & Λογαριασµός Αποτελεσµάτων  Χρήσης 2000. 
2.  Ενοποιηµένο Προσάρτηµα του Ισολογισµού της 31/12/2000. 
 
Επί των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. 
 
Οι βασικές Λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των Ενοποιηµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, είναι σύµφωνες µε την 
Εµπορική και Φορολογική Νοµοθεσία. 
 
 
1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 149.6 εκ. δρχ εκ των οποίων ποσό 9 εκ.δρχ. αφορά την 
αµπελουργική δραστηριότητα, η οποία αναπτύχθηκε  στις εκτάσεις του κτήµατος  της  Γυαλού Σπάτων 
και ποσό 140.6 εκ.δρχ. αφορά σε περιορισµένη εµπορική δραστηριότητα της µητρικής εταιρείας. 
Η θυγατρική εταιρεία στην παρούσα φάση δεν παρουσιάζει επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
 
(β) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
Το κόστος της αµπελουργικής δραστηριότητας ανήλθε σε 12,3 εκ. δρχ. και αφορά σε α’ ύλες, εργατικά 
και ενοίκια µηχανολογικού εξοπλισµού, το κόστος της εµπορικής δραστηριότητας ανήλθε σε 137,7 εκ. 
δρχ. και αφορά κόστος αγοράς εµπορευµάτων. 

 
(γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Ποσόν 12,7 εκ. δρχ. αφορά έσοδα από την εκµίσθωση  χώρων στο ακίνητο  Κάντζας και την 
εκµίσθωση  εκτάσεων της Μαντινείας στον Οµιλο Μπουτάρη. 
 
(δ) ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 438,6 εκατ. δρχ., από το οποίο ποσό δρχ. 206,4 εκ. αφορά 
αποσβέσεις. 
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 (ε) ΤΟΚΟΙ ΕΞΟ∆Α 
 
Οι συνολικοί χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 54,4 εκατ. δρχ. 

  
(στ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα έκτακτα αποτελέσµατα  της χρήσης, ανήλθαν σε 97,4 εκ. δρχ. από τα οποία δρχ. 22,4 εκ. αφορούν 
έκτακτα έσοδα και δρχ. 119,9 εκ. αφορούν έκτακτα έξοδα.  
 
 
(ζ) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Σε ενοποιηµένη βάση η εταιρία στη χρήση 2000, παρουσίασε ζηµία της τάξης των 456 εκ. δρχ.  

 
 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση 2000, ανήλθε σε  12.537,8 εκατ. δρχ.  

Από το σύνολο του ενεργητικού 6.747,7 εκατ. δρχ. αποτελούν το Πάγιο Ενεργητικό σε αναπόσβεστες 
αξίες της 31/12/2000. 
  
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της εταιρίας ανέρχεται για την χρήση 2000 σε ποσό 963 εκ. δρχ.  

  

(Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 
(α) Ιδια Κεφάλαια 

 

Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται 12.154,6 εκατ. δρχ. για τη χρήση 2000. 

 

(β) ∆ιαφορές ενοποίησης 

 

Αφορά τη χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ενοποίηση της θυγατρικής «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.» 

 

(γ) Αναµορφώσεις ενοποίησης 

 

Αφορά την αναµόρφωση των στοιχείων ισολογισµού της θυγατρικής εταιρίας, λόγω απάλειψης των 
ενδοεταιρικών κερδών και ζηµιών που προέκυψαν από τη µεταβίβαση του ακινήτου στην Κάντζα 
Παλλήνης, από την µητρική προς τη θυγατρική. 

 

(δ) Προβλέψεις  

 

Το σύνολο των προβλέψεων ανέρχεται σε 205 εκ. δρχ.  
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(ε) Υποχρεώσεις 

 

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας ανέρχεται σε 783,5 εκ. δρχ.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΓΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Α. ΚΑΜΠΑΣ 

Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε» 

 

 10. Γήπεδα - Οικόπεδα - Αγροί Κάντζας  

α/α Περιγραφή ακινήτου Αξία κτήσης 

1 Αµπελώνες Γυαλού 2.153.057.215 

2 Αµπελώνες Κάντζας 375.253.741 

3 Αγροτεµάχια θέση Γυαλού 192.624.600 

  2.720.935.556 

 10. Γήπεδα - Οικόπεδα Λοιπών Περιοχών Αξία κτήσης 

α/α Περιγραφή ακινήτου  

1 Γήπεδο Τρίπολης 22.952.160 

2 Οικόπεδο Κουρούτα Αµαλιάδος 69.799.605 

3 Οικόπεδο Ανοιξης Μπογιατίου 2.165.184 

4 Αµπελώνες Τρίπολης 1.195.091.062 

  1.290.008.011 

 ΣΥΝΟΛΟ 10. 4.010.943.567 

 11. Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων Τεχνικά Εργα  

α/α Περιγραφή ακινήτου Αξία κτήσης 

1 Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων Κάντζα 19.406.288 

 ΣΥΝΟΛΟ 11. 19.406.288 

 
 
 
 
 

 13. Λοιπά µέσα Μεταφοράς  

α/α Περιγραφή Παγίου Αξία κτήσης 

1 Λοιπά µέσα µεταφοράς 722.500 

 ΣΥΝΟΛΟ 13. 722.500 

 14. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός  Αξία κτήσης 

Α/α Περιγραφή Παγίου  

1 Επιπλα 1.053.830 

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  2.450.556 

3 Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 125.208 

4 Λοιπός Εξοπλισµός 15.695.030 

 ΣΥΝΟΛΟ 14. 19.324.624 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΓΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.» 

 

 10. Γήπεδα - Οικόπεδα   

α/α Περιγραφή ακινήτου Αξία κτήσης 

1 Οικόπεδο Κάντζας 2.957.565.264 

 ΣΥΝΟΛΟ 10. 2.957.565.264 

 11. Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων Τεχνικά Εργα  

α/α Περιγραφή ακινήτου Αξία κτήσης 

1 Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων Κάντζα 194.012.104 

 ΣΥΝΟΛΟ 11. 194.012.104 

 14. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός  Αξία κτήσης 

α/α Περιγραφή Παγίου  

1 Μηχανές γραφείων 205.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 14. 205.000 

 
 

4.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Ι. ΧΡΗΣΗ 2000 

 
 

Η εταιρία υποχρεούται για πρώτη φορά, στην εξεταζόµενη χρήση 2000, σε σύνταξη ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει ως αποτέλεσµα της εξαγοράς του 100% της 
εταιρείας «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αντί τιµήµατος 11 εκ. δρχ. από την µητρική «ΚΑΜΠΑΣ». 
Στόχος αυτής της εξαγοράς ήταν η απόκτηση ελέγχου επί της ως άνω εταιρείας, ώστε αυτή, εξοπλιζόµενη 
µε κατάλληλη τεχνογνωσία και προσωπικό, να αποτελέσει το «όχηµα» ανάπτυξης του ακινήτου της 
Κάντζα. 
Η απόφαση αυτή, η οποία εγκρίθηκε από την 28/12/2000 Εκτακτη Γ.Σ. των µετόχων της µητρικής,  
αποτελεί στρατηγικό βήµα στον περαιτέρω σχεδιασµό για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου ακινήτου από 
τον Οµιλο, στον οποίο ευρύτερα εντάσσονται οι δύο εταιρείες και τη βέλτιστη αξιοποίηση και 
εκµετάλλευσή του. 
 
Η εν συνεχεία απόφαση για µεταβίβαση του ακινήτου της Κάντζα από την µητρική «Καµπάς» στην 
θυγατρική πλέον «Κάντζα», έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη που υποδεικνύει η διεθνής εµπειρία, για 
έναν ευέλικτο φορέα ο οποίος αναπτύσσει διακεκριµένα κατά αντικείµενο µεγάλα έργα (αναπτύξεις), 
όπως αυτό που σχεδιάζεται για το εν λόγω ακίνητο. Ειδικότερα προγραµµατίζεται η κατασκευή, 
ανάπτυξη και διαχείριση µεγάλου Εµπορικού & Ψυχαγωγικού Κέντρου στην περιοχή, µεγέθους ικανού 
να απαντήσει στις ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας, που θα συνδυάζει εµπορικές δραστηριότητες µε 
οικογενειακή αναψυχή και διασκέδαση, αντίστοιχου σε µέγεθος, οργάνωση και λειτουργία των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών κέντρων. 
Μέσω του νέου ευέλικτου σχήµατος που επελέγη, ήτοι του ανεξάρτητου διακεκριµένου φορέα ανάπτυξης 
του σχεδιαζόµενου έργου, στον οποίο µεταβιβάστηκε το εν λόγω ακίνητο, προσδοκάται να 
προσελκυσθούν ενδιαφερόµενοι επενδυτές, που διαθέτουν όχι µόνον τα απαιτούµενα κεφάλαια αλλά και 
την απαραίτητη, για την ανάπτυξη ενός τέτοιου έργου, τεχνογνωσία. Το νέο σχήµα διευκολύνει τέτοιες 
συµµετοχές γιατί προσφέρει ένα καθαρό ανεξάρτητο φορέα για τη συγκεκριµένη και µόνον ανάπτυξη, 
σύµφωνα µε τα διεθνή για τέτοια έργα πρότυπα, χωρίς να εµπλέκει τους ενδιαφερόµενους επενδυτές στο 



 87 

σύνολο της περιουσίας της µητρικής εταιρείας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει για τους µετόχους της 
Καµπάς πλήρη συµµετοχή στις αναµενόµενες αποδόσεις. 
 
Κατά τη χρήση 2000, η µητρική «Καµπάς» προέβη σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία 
ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο  2000 και  από την οποία αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ύψους δρχ. 5.588 
εκατ. Από τα αντληθέντα κεφάλαια µέχρι την 31/12/2000 είχαν διατεθεί δρχ. 1.358 εκατ. για την αγορά 
οµόρων οικοπέδων, την κατάρτιση µελετών για το ακίνητο στην Κάντζα, για κεφάλαιο κίνησης και την 
αποπληρωµή τραπεζικού δανεισµού. Τα µη διατεθέντα κεφάλαια παραµένουν επενδεδυµένα σε χαµηλού 
κινδύνου επενδύσεις (repoς, προθεσµιακές καταθέσεις κλπ). 
 
Στόχος της Εταιρίας στην παρούσα φάση αποτελεί η επιτάχυνση των εργασιών ανάπτυξης των ακινήτων της. 
Η επιτυχής  ολοκλήρωση των σχεδίων της εταιρείας εξαρτάται από την έκβαση της προσφυγής από την Ν.Α. 
Ανατ. Αττικής στο ΣτΕ κατά της ένταξης του ακινήτου στο Γ.Π.Σ., η απόφαση επί της οποίας, αναµένεται  
να εκδοθεί εντός του ερχοµένου διµήνου.  
Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία εξετάζει και εναλλακτικά σενάρια για τα επενδυτικά της σχέδια, τα οποία θα 
εκτεθούν στην   Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Μετά τα όσα σας εκθέσαµε, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις Χρήσεως 2000 και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή που 
τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 
2000. 
 
 

Μαρούσι, 27 Απριλίου 2001 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από (6) έξι σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο 
Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 2 Μαϊου 2001. 

 
Αθήνα, 2 Μαϊου 2001 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 
ΤΗΣ Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Αρ. Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που 
το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2001. 
 

ΠΑΡ. 1. 
 
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής 
της πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Αρθρο 42 α. παρ. 3. : 
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρο 42β παρ. 1. : 
 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2. : 
 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 42β παρ. 3. : 
 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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(ε) Αρθρο 42β παρ. 4. : 
 
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
 
(στ) Αρθρο 42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 

ΠΑΡ. 2.        ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 
1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από 
το νόµο αποσβέσεις. 

2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
3. Η  συµµετοχή στην 100% θυγατρική εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»   αποτιµήθηκε στην 

αξία κτήσεως της, η οποία είναι µεγαλύτερη από την εσωτερική λογιστική αξία της κατά δρχ. 85 
εκατ. περίπου, όπως προκύπτει από τον τελευταίο  νόµιµα συντεταγµένο  ισολογισµό της ο οποίος 
είναι  ελεγµένος από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή .  
Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. 

 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και λογιστικός 
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν υπάρχει. 
 
(γ) Αρθρο 43 παρ. 2. : 
 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β. : 
 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 
κινητών αξιών. 
∆εν έγινε. 
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(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ. : 
 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν υπάρχει διαφορά. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 9. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”. 
Σύµφωνα µε το Ν. 2065/1992 έγινε, µέσα στην παρούσα χρήση, αναπροσαρµογή της αξίας των πάγιων 
στοιχείων και προέκυψε τελική πιστωτική διαφορά εκ δρχ. 1.838.830.519 που µείωσε τον λογαριασµό 
«ζηµίες προηγουµένων χρήσεων» ως εξής :  
∆ιαφορά Αναπροσαρµογής αξίας κτήσεως γηπέδων κ.λπ. :  δρχ.                             1.792.304.896 
∆ιαφορά Αναπροσαρµογής αξίας κτήσεως κτιρίων            : δρχ.     498.667.520 
Μείον διαφορά αναπρ/γής  αποσβέσεων κτιρίων                : δρχ.    452.141.897          46.525.623 

Σύνολο                                                                                                                      1.838.830.519 

  
 

ΠΑΡ. 3.        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 8. : 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως συνηµµένος πίνακας : 

 
(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ. : 
 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρο 43 5-ε. : 
 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 3 παρ. 3-ε. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν 
τη χρήση. 
 
Βλέπε συνηµµένο πίνακα : 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ. : 
 
Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα 
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “εξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
ΠΑΡ. 4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-β. : 
 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 
Συµµετοχή στην εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» µε ποσοστό 100%. 
 
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος 
εταίρος. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. : 
 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία για πρώτη φορά στη χρήση 2000, ως µητρική έχει υποχρέωση για σύνταξη ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, στις οποίες ενοποιείται η 100% θυγατρική «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 
 
 

ΠΑΡ. 5.       ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια. : 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι. : 
 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 6.        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ. : 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

Κοινές Ανώνυµες Μετοχές 
 

20.956.320 580 12.154.665.600 
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(β) Αρθρο 43α παρ. 1-γ. : 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου στη χρήση 2000, εκδόθηκαν 3.492.720 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας κάθε µετοχής δρχ. 580 και τιµής εκδόσεως δρχ. 1.600. 
Η διαφορά  εκ δρχ. 3.562.574.400  πιστώθηκε στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο». 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. : 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν αποκτήθηκαν. 
 

ΠΑΡ. 7.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. : 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 

 
 

Οι προβλέψεις ποσού δρχ. 200.000.000 αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις προς την ΕΤΕΒΑ οι 
οποίες είχαν σχηµατισθεί στις προηγούµενες χρήσεις.  
Προβλέψεις ποσού δρχ. 5.233.212 αφορούν προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού. 

 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. : 
 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως και 
υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. : 
 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος 
τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
 
∆εν υπάρχουν.   
 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 8.        ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και “Εξοδα  
χρήσεως δουλευµένα”. 
 
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα : 
∆εν υπάρχουν. 
 
Eξοδα χρήσεως δουλευµένα : 
∆.Ε.Η.                                  :    ∆ρχ. 580.248 
Ε.Υ.∆.Α.Π.                           :    ∆ρχ. 102.500 
Σύνολο                                 :    ∆ρχ. 682.748 
 
   

ΠΑΡ. 9.        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. 
 
Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων εµπραγµάτων ασφαλειών αφορούν : 
 
α. Πελάτες – Παραχώρηση υποθηκών 5.500.000 
β. Εγγυητικές επιστολές Τραπεζών 158.549.516 
γ. Εκχωρήσεις απαλλοτρίωσης σε ΕΤΕΒΑ 300.000.000 
  

Σύνολο 
 

464.049.516 
 
 

ΠΑΡ. 10.        ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 
 
Αρθρο 42ε. παρ. 9. : 
 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 11.        ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 
(α) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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(β) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα 
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
(γ) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. : 
 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η. : 
 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωργραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
 
3. Παραγωγική  ∆ραστηριότητα                      ∆ρχ.     9.050.848 
4. Εµπορική ∆ραστηριότητα (εσωτ.)               ∆ρχ. 140.589.730 
Σύνολο                                                               ∆ρχ. 149.640.578 

 
 
 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-θ. : 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται 
το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 
 
Μέσος όρος προσωπικού –  (διοικητικό – υπαλληλικό) άτοµα : 7 
 
           Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  : 
 
  ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού : 
 Μισθοί       ∆ρχ.   91.105.848 
              Κοινωνικές Επιβαρύνσεις                                                        ∆ρχ.    15.839.321 
              Σύνολο                                                                                    ∆ρχ.  106.945.169 
 
(γ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα).  Αν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” 
και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ 
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου). 
 



 101 

 
(1) 

ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00  

α. Φορολογικά πρόστιµα  4.074.598 
  β.     Συναλλαγµατικές διαφορές                                                                    475.437 
γ. Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.641.220 
 ΣΥΝΟΛΟ  6.191.255 

 
 

 
 

(2) ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.01  
Α. 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
560.462 

Β. Λοιπά ανόργανα έσοδα 5.714.024 
   

 ΣΥΝΟΛΟ 6.274.486 
 
 
 
(5) ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  81.02 
α.       Ζηµιές από διαγραφή παγίων                        110.981.143 
β.       Ζηµίες από πώληση παγίων                                                                                           218.890.709 
          ΣΥΝΟΛΟ 329.871.852  

 
(6) ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡ∆Η   81.03 
α.       Κέρδη  από πώληση παγίων                                                  829.032.682 
          ΣΥΝΟΛΟ    829.032.682  
 
 
(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 
 
(1) ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.00  
α. Τέλη διαφήµισης Προηγούµενων Χρήςεων  2.653.960 

   
 ΣΥΝΟΛΟ   2.653.960 

 
 
(4)     ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 82.01 
α.       Ενοίκια προηγούµενων χρήσεων                                      14.813.847 
β.       Τόκοι προηγούµενων χρήσεων                                                                                              203.745 
          ΣΥΝΟΛΟ        15.017.592 
 
 
(5)     ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 84.00 
α.       Εσοδα από µη χρησ/θήσες προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού                                       408.296 
                                                   
          ΣΥΝΟΛΟ         408.296 
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ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 
(στ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ : 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για 
την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας. 
 
Η εταιρεία έχει τακτοποιηθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1996 και τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
κρίθηκαν οριστικά και ακριβή.  
 
Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε από την αρµόδια ∆OY 
ΦΑΒΕ Αθηνών την 30/06/99 και αφορούσε τις χρήσεις  1992-1996 για όλα τα φορολογικά της 
αντικείµενα. 
 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 1997, 1998 1999 και 2000, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι 
µετά από  φορολογικό έλεγχο  δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας. 

 
Αθήνα, 20  Απριλίου 2001 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
   
   
   
   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. 
ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ  

ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΤΡΙΧΑ-
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΗ 

 
 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 10  - σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων 
των πινάκων που το συνοδεύουν, είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα 
µε ηµεροµηνία  2 Μαϊου 2001. 
 
 

 
Αθήνα, 2 Μαϊου 2001 

 
Ο  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 
 
 

Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
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 ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Α. ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. 
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

ΤΗΝ 31/12/2000 
 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σας καλέσαµε σήµερα, σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας, στην Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της χρήσεως 2000, για να σας εκθέσουµε τα πεπραγµένα της Εταιρίας κατά την 
παρελθούσα χρήση 2000 και σας υποβάλλουµε για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής 
χρήσεως, οι οποίες είναι οι εξής : 
 
3.  Ισολογισµός, Λογαριασµός Αποτελεσµάτων και Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων Χρήσης 2000. 
4.  Προσάρτηµα του Ισολογισµού της 31/12/2000. 
 
Επί των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων παρέχουµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις. 
 
Οι βασικές Λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την κατάρτιση του συνόλου των Οικονοµικών 
Καταστάσεων, όπως αναφέρονται στο Προσάρτηµα, είναι σύµφωνες µε την Εµπορική και Φορολογική 
Νοµοθεσία. 
 
 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
(α) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 149.6 εκ. δρχ, εκ των οποίων ποσό 9 εκ.δρχ. αφορά την 
αµπελουργική δραστηριότητα η οποία αναπτύχθηκε  στις εκτάσεις του κτήµατος  της  Γυαλού στα Σπάτα 
και ποσό 140.6 εκ.δρχ. αφορά σε περιορισµένη εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας. 
 
(β) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 
Το κόστος της αµπελουργικής δραστηριότητας ανήλθε σε 12,3 εκ. δρχ. και αφορά σε πρώτες ύλες, 
εργατικά και ενοίκια µηχανολογικού εξοπλισµού. Το κόστος της εµπορικής δραστηριότητας ανήλθε σε 
137,7 εκ. δρχ. και αφορά κόστος αγοράς εµπορευµάτων. 

 
(γ) ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Ποσό 12,7 εκ. δρχ. αφορά έσοδα από την εκµίσθωση  χώρων στο ακίνητο της Κάντζας και από 
την εκµίσθωση των εκτάσεων της Μαντινείας στον Οµιλο Μπουτάρη. 
 
 
 
(δ) ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Τα έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας ανήλθαν σε 355,6 εκατ. δρχ. έναντι 271,5 της προηγούµενης χρήσης. 
Το συνολικό κόστος αµοιβών προσωπικού και νοµικών συµβούλων ανήλθε σε 106,9 εκ. δρχ. Για έξοδα 
και αµοιβές τεχνικών και λοιπών συµβούλων δαπανήθηκε ποσό  46 εκ. δρχ. Για διάφορα διοικητικά 
έξοδα, όπως δαπάνες στέγασης γραφείων κλπ, δαπανήθηκε  ποσό 43,7 εκ. δρχ . Το ύψος των φόρων – 
τελών ανήλθε σε 34 εκ. δρχ. Το σύνολο των λειτουργικών αποσβέσεων για τη χρήση 2000 ανήλθε σε  
δρχ. 125 εκ.  
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(ε) ΤΟΚΟΙ ΕΞΟ∆Α 
 
Οι συνολικοί χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 53,4 εκατ. δρχ. έναντι 2,5 εκατ. δρχ. της 
προηγούµενης χρήσης, εκ των οποίων  ποσό 33,4 εκ. δρχ. αφορά αποπληρωµή τόκων δανείου µεταξύ της 
εταιρείας (δανειολήπτης) και της  εταιρείας  «ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε.», το οποίο αποπληρώθηκε 
από το προϊόν της αύξησης του Μ.Κ.  και ποσό 20 εκ. δρχ. περίπου πληρωµή τόκων δανείου το οποίο 
είχε συναφθεί µε την  Τράπεζα ΤELESIS. 

  
(στ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) της χρήσης, ανήλθαν σε 512 εκ. δρχ. έναντι (211,5) εκ. δρχ της 
προηγούµενης χρήσης.  
� Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα συνολικού ποσού 850,7 εκ. δρχ.    περιλαµβάνουν : 
α) ποσό δρχ. 6,2 εκ. από διάφορα ανόργανα έσοδα τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος τους αφορούν 
συναλλαγµατικές διαφορές και µεταβολή µη εκπιπτόµενου ΦΠΑ (prorata). 
β) ποσό 829 εκ. δρχ. το οποίο αφορά κέρδη από την πώληση του ακινήτου  στην Κάντζα Παλλήνη, στην 
εταιρεία “ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.”, η οποία πραγµατοποιήθηκε την 28/12/2000 κατόπιν αποφάσεως 
της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας την 18/12/2000. 
γ) ποσό 15 εκ. δρχ. αφορά ενοίκια προηγούµενων χρήσεων του ακινήτου στην Κουρούτα Αµαλιάδας και 
ποσό 0,5 εκ. δρχ. αφορά έσοδα από προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού προηγουµένων χρήσεων, µη 
χρησιµοποιηθέντων. 
� Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα συνολικού ποσού δρχ (338,7) εκ. περιλαµβάνουν:  
α) ποσό 6,1 εκ.δρχ. για διάφορα ανόργανα έξοδα, τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος τους αφορούν 
συναλλαγµατικές διαφορές και φορολογικά πρόστιµα ή προσαυξήσεις. 
β) ποσό  329,8 εκ. δρχ. εκ των οποίων ποσό 111 εκ. δρχ. αφορά διαγραφές – καταστροφές παγίων, οι 
οποίες προέκυψαν από νεότερη και ακριβή καταµέτρηση του ακινήτου της Κάντζας   και ποσό 218,8 
εκ.δρχ. ζηµία από την πώληση του ακινήτου Κάντζας Παλλήνης στην «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.». 
γ) ποσό 2,6 εκ. δρχ. αφορά πληρωµή τελών διαφήµισης προηγουµένων χρήσεων.  
  
 
 
 
(ζ) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και όσα απεικονίζονται στον Ισολογισµό, στη χρήση 2000 η εταιρία 
παρουσίασε κέρδη  της τάξεως των 237,4 εκατ. δρχ. έναντι ζηµιών δρχ. 459,7 εκατ. δρχ. της 
προηγούµενης χρήσης.   

Μεγάλο µέρος των κερδών της χρήσης 2000  προέρχεται από την πώληση του ακινήτου Κάντζας στην 
100% θυγατρική εταιρεία «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σε υλοποίηση της απόφασης  της Γ.Σ. της 
18/12/00, όπως αναφέρεται  παραπάνω και από πιστωτικούς τόκους που προέρχονται από την 
τοποθέτηση σε προθεσµιακές καταθέσεις ή Repos των διαθεσίµων της εταιρείας, από τη  διαχείριση των 
αντληθέντων κεφαλαίων που εισέπραξε και για το διάστηµα 20/08- 31/12/2000, δηλαδή µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
(Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
Το σύνολο του Ενεργητικού στη χρήση 2000, ανήλθε σε 12.844,3 εκατ. δρχ. έναντι 5.663,6 της 
προηγούµενης χρήσης 1999.   

Από το σύνολο του ενεργητικού 7.397 εκατ. δρχ. αποτελούν το Πάγιο Ενεργητικό σε αναπόσβεστες αξίες 
της 31/12/2000, έναντι 4.708 εκ. δρχ. σε αναπόσβεστες αξίες της 31/12/1999.  
Αιτίες  της σηµαντικής αυτής αύξησης είναι : 
• Η αναπροσαρµογή των παγίων που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2000, βάση του 

Ν.2065/1992. Το ποσό της αναπροσαρµογής ανήλθε σε 1.838,8 εκ. δρχ. µειώνοντας αντίστοιχα τις 
ζηµίες προηγουµένων χρήσεων. 

• Σηµαντική επίσης αύξηση προέκυψε  από τη συµµετοχή της εταιρείας  κατά ποσοστό 100% στην 
εταιρεία “ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” έναντι ποσού 3.191 εκ. δρχ.. Η  εταιρεία εξαγόρασε το 
100% των µετοχών της “ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.”  κατόπιν αποφάσεως της ‘Εκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της 18/12/2000. Η εξαγορά της  «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  από την 
εταιρεία και η µετατροπή της σε φορέα ανάπτυξης του ακινήτου, κρίθηκε ως στρατηγικής φύσης 
επιλογή, ώστε να υλοποιηθεί η σχεδιαζόµενη επένδυση µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο προς όφελος 
των µετόχων και της εταιρείας. 

• Ποσό 210 εκ.δρχ. περίπου αφορά  αγορά οικοπέδων στην περιοχή Κάντζας Παλλήνης η οποία 
παραγµατοποιήθηκε στη χρήση 2000. Η αγορά συµπληρωµατικών εκτάσεων στη περιοχή της 
Κάντζας κρίθηκε  αναγκαία για την αρτιότερη εκµετάλλευση των ιδιοκτησιών της εταιρείας, κατόπιν  
βελτιστοποίησης του σχήµατος και του µεγέθους των ιδιοκτησιών και  της ανάγκης διαµόρφωσης 
κυκλοφοριακών συνδέσεων  µε την Αττική οδό. Υπήρξε άλλωστε σχετική πρόβλεψη στον προορισµό 
των νέων κεφαλαίων στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
εταιρείας. 

• Ποσό 78  εκ. δρχ. περίπου αφορά έξοδα που καταβλήθηκαν για κάλυψη της αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη χρήση 2000. 

• Ποσό 148,4 εκ.δρχ. αφορά έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη χρήση 2000 για την 
πραγµατοποίηση  αρχιτεκτονικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών και   συγκοινωνιακών µελετών   για 
την  αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας, τα οποία είχαν αναφερθεί στο προαναφερόµενο  
Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 

 
Πέραν της αύξησης του Παγίου Ενεργητικού, όπως αναφέρεται παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί  και η 
αντίστοιχη µείωση, η οποία αφορά : 
• Ποσό 2.379,7 εκ.δρχ.  το οποίο προέρχεται από τη µείωση των παγίων (κτήµατος), λόγω  της 

πώλησης του ακινήτου της Κάντζα στην θυγατρική της «Α.ΚΑΜΠΑΣ ΑΟΒΕΚΤΕ» εταιρεία.  
• Ποσό 161,6 εκ. δρχ.  από την πώληση των κτιριακών εγκαταστάσεων του ακινήτου  Κάντζας. 
• Ποσό 110,9 εκ. δρχ., εκ του οποίου  

i. ποσό 97,8 εκ.δρχ. προέρχεται από τη διαγραφή ακινήτων (λόγω νεώτερης καταµέτρησης και 
απαλλοτριώσεων)  και  

ii.  ποσό 13,1 από τη διαγραφή παλαιών κτισµάτων  στο ακίνητο της Κάντζας, τα οποία 
κατεστράφησαν, µετά από ζηµιές που  υπέστησαν κατά το σεισµό του 1999. 

• Ποσό 125 εκ. δρχ. περίπου τα οποία αφορούν τις  αποσβέσεις της χρήσεως.  
  
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό της εταιρίας ανέρχεται για τη χρήση 2000 σε ποσό 5.318 έναντι   831,7 εκ. 
δρχ.  για την χρήση 1999.    

Αιτίες της σηµαντικής αυτής αύξησης είναι : 

α) η αύξηση των απαιτήσεων (πελάτες) έναντι της χρήσης 1999, λόγω της εµπορικής δραστηριότητας που 
άσκησε η εταιρεία µε σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων της στη χρήση 2000. 

β) η αύξηση των απαιτήσεων (χρεώστες διάφοροι) έναντι της χρήσης 1999, περιλαµβάνει κυρίως την 
προκαταβολή Φόρου Εισοδήµατος για τη χρήση 2000 και συµψηφιστέο ΦΠΑ στην επόµενη χρήση. 

γ) σηµαντική αύξηση στα διαθέσιµα της χρήσης 2000 προέρχεται από  τα  χρεόγραφα (repos), τα οποία 
κατείχε η εταιρεία την 31/12/2000 και στα οποία τοποθετήθηκε το υπόλοιπο των  κεφαλαίων που 



 108 

εισέπραξε η εταιρεία από την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µέσα στη χρήση. Αντίστοιχη αύξηση 
παρουσιάζει  και ο λογαριασµός «καταθέσεις όψεως και προθεσµίας» για τον ίδιο λόγο. 

  
(Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 
(α) Ιδια Κεφάλαια 

Το καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται 12.154,6 εκατ. δρχ. για τη χρήση 2000,  
έναντι 10.128,8 εκ. δρχ. για τη χρήση 1999.  

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στη συνεδρίαση της 20/03/2000 αποφάσισε 
αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, για ποσό 2.025,7 η οποία  εγκρίθηκε µε την µε αριθµ. Κ2-
4694/2000  Απόφ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και µε την µε αριθµ.34228/13-07-2000 Απόφαση του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ολοκληρώθηκε την 20/08/2000. 
Στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο το οποίο εγκρίθηκε από το Χ.Α.Α. αναφέρονται οι µακροχρόνιοι στόχοι και τα 
κυριώτερα σηµεία του επενδυτικού προγράµµατος της  εταιρείας, τα οποία ουσιαστικά επικεντρώνονται 
στη συντονισµένη  ανάπτυξη και  αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, σε σχέση µε τη διευθέτηση και 
την πρόοδο των µεγάλων έργων υποδοµής που εκτελούνται  σε περιοχές πλησίον των ακινήτων  της 
εταιρείας (Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας Σταυρού Σπάτων- ∆υτική Περιφεριακή Λεωφόρος Υµηττού – 
Αεροδρόµιο Σπάτων).  

Το σύνολο των Κεφαλαίων που  άντλησε  η εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των δρχ 5.588 εκατ., εκ των 
οποίων ποσό 3.562 εκατ. δρχ  ήχθησαν  σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορά υπέρ το άρτιο». 

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 12.243 εκατ. δρχ. έναντι 4.752 εκατ. δρχ. της 
προηγούµενης χρήσης . 

 

(β) Προβλέψεις  

Το σύνολο των προβλέψεων ανέρχεται σε 205 εκ. δρχ έναντι 219 εκ της προηγουµένης χρήσεως. 

 

(γ) Υποχρεώσεις 

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας ανέρχεται σε 395 εκ. δρχ έναντι 690 εκ. δρχ. της 
προηγουµένης χρήσεως. Στο παραπάνω ποσό για τη χρήση 1999 συµπεριλαµβανόταν  δάνειο για 
κεφάλαια κίνησης  δρχ 387 εκ. δρχ. από  την εταιρεία «ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING A.E.”,  ετησίας 
διάρκειας, το οποίο αποπληρώθηκε  από το προϊόν της αύξησης του Μ. Κ., καθώς και δάνειο 97 εκ.δρχ. 
περίπου από την Τράπεζα ΤELESIS, το οποίο επίσης   αποπληρώθηκε µέσω της αύξησης του Μ.Κ. της 
εταιρείας. 

Σηµαντική αύξηση των υποχρεώσεων από φόρους και τέλη παρουσιάζεται για τη χρήση 2000, λόγω  
υπολογισµού πληρωµής του Φόρου Εισοδήµατος . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΠΑΓΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 10. Γήπεδα - Οικόπεδα - Αγροί Κάντζας  

Α/α Περιγραφή ακινήτου Αξία κτήσης 

1 Αµπελώνες Γυαλού 2.153.057.215 

2 Αµπελώνες Κάντζας 375.253.741 

3 Αγροτεµάχια θέση Γυαλού 192.624.600 

  2.720.935.556 

 10. Γήπεδα - Οικόπεδα Λοιπών Περιοχών Αξία κτήσης 

Α/α Περιγραφή ακινήτου  

1 Γήπεδο Τρίπολης 22.952.160 

2 Οικόπεδο Κουρούτα Αµαλιάδος 69.799.605 

3 Οικόπεδο Ανοιξης Μπογιατίου 2.165.184 

4 Αµπελώνες Τρίπολης 1.195.091.062 

  1.290.008.011 

 ΣΥΝΟΛΟ 10. 4.010.943.567 

 

 

 11. Κτίρια Εγκ/σεις Κτιρίων Τεχνικά Εργα  

Α/α Περιγραφή ακινήτου Αξία κτήσης 

1 Κτίρια & Εγκαταστάσεις κτιρίων Κάντζα 19.406.288 

 ΣΥΝΟΛΟ 11. 19.406.288 

 
 13. Λοιπά µέσα Μεταφοράς  

Α/α Περιγραφή Παγίου Αξία κτήσης 

1 Λοιπά µέσα µεταφοράς 722.500 

 ΣΥΝΟΛΟ 13. 722.500 

 
 14. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός  Αξία κτήσης 

Α/α Περιγραφή Παγίου  

1 Επιπλα 1.053.830 

2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  2.450.556 

3 Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 125.208 

4 Λοιπός Εξοπλισµός 15.695.030 

 ΣΥΝΟΛΟ 14. 19.324.624 
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5.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Ι. ΧΡΗΣΗ 2000 
 
 
Παρά τις δυσκολίες που αντιµετώπισε η εταιρία, από το 1998 έως και σήµερα έχει επικεντρωθεί στην 
προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πολεοδόµησης του ακινήτου 
της Κάντζας κατ’ αρχήν και της Γυαλού ακολούθως. 
 
Η Εταιρία κατά την κλειόµενη χρήση 2000, ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξάλειψης των βαρών που είχαν 
εγγραφεί από τους πιστωτές της στα ακίνητά της  και προωθεί τη διαδικασία είσπραξης των σχετικών 
αποζηµιώσεων από απαλλοτριώσεις, που είχαν γίνει για τη διάνοιξη της ΕΛΛΕΣ.   
 
Στην  ίδια ως άνω χρήση η εταιρία προέβη, κατόπιν της από 18/12/2000 απόφασης της Γ.Σ, στην εξαγορά 
του 100% των µετοχών της εταιρίας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε, στην οποία και µεταβιβάστηκε, µε 
απόφαση του ιδίου ως άνω οργάνου, το ακίνητο στην Κάντζα Παλλήνης.  Η κίνηση αυτή της «Καµπάς» 
αποτυπώνει τη στρατηγική της εταιρίας για τον τρόπο ανάπτυξης των ακινήτων της. Ειδικότερα, όπως είχε 
εκτεθεί και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Ιουλίου  2000 κατά τη διαδικασία αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας, η εταιρία αναζητούσε το κατάλληλο σχήµα από πλευράς φορέα ανάπτυξης, για την 
υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου στο ως άνω ακίνητο. Η ανάπτυξη και εκµετάλλευση του ακινήτου, 
κρίθηκε από την εταιρία, ότι είναι σκόπιµο να γίνει από έναν ανεξάρτητο φορέα, που θα συνδυάζει µε τρόπο 
ελκυστικό για έναν ενδιαφερόµενο επενδυτή τη γη µε τα κεφάλαια. ∆εδοµένης δε της µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας της εταιρίας, αλλά και του διαφορετικού τρόπου αξιοποίησης του κάθε ακινήτου, είναι προφανές 
ότι δεν κρίνεται αποδοτική, αλλά και οργανωτικά αποτελεσµατική, η ενιαία ανάπτυξη και διαχείριση από τον 
ίδιο τον ιδιοκτήτη της γης . Η ανάπτυξη από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της γης, ιδίως όταν είναι κάτοχος πολλών 
ακινήτων, όχι µόνο αντιβαίνει στη γενική πρακτική που ισχύει διεθνώς στο χώρο του real estate, σύµφωνα 
µε την οποία κάθε ακίνητο αναπτύσσεται διακεκριµένα κατά αντικείµενο και φορέα, αλλά έχει και ως 
αποτέλεσµα: α) την απώλεια ελέγχου της εταιρίας από τους βασικούς µετόχους της, β) την ανάληψη όλου 
του βάρους και επενδυτικού κινδύνου της ανάπτυξης από την εταιρία, γ) δεν καθιστά ελκυστική τη 
συµµετοχή ενδιαφερόµενου επενδυτή, ο οποίος πρέπει κατ’ ανάγκη να γίνει συνιδιοκτήτης σε όλη την 
ακίνητη περιουσία της εταιρίας αντί να περιοριστεί στο συγκεκριµένο ακίνητο, στο οποίο και επικεντρώνεται 
το ενδιαφέρον του.  Με το παραπάνω σκεπτικό η ΚΑΜΠΑΣ έκρινε, ότι µια ανεξάρτητη εταιρία, της οποίας 
διατηρεί τον πλήρη έλεγχο, που θα ενισχυθεί µε κεφάλαια και τεχνογνωσία, αποτελεί τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου στην Κάντζα και παρέχει τη δυνατότητα και στους µετόχους της ΚΑΜΠΑΣ 
να συµµετάσχουν στις αναµενόµενες αποδόσεις. 
 
Σηµαντικό γεγονός στην πορεία της εταιρίας κατά τη χρήση 2000 αποτέλεσε η συγχώνευση µε 
απορρόφηση της εταιρείας «ΜΕΣΟΓΑΙΑ HOLDING Α.Ε.», βασικού µετόχου της «Καµπάς», από την 
εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.». Η εν λόγω απορρόφηση είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή 
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της «Καµπάς», στην οποία πλέον βασικός µέτοχος είναι η ΤΕΒ, η οποία 
κατέχει 8.636.560 µετοχές ή ποσοστό 41,21%.  
 
Στην ίδια χρήση, η εταιρία προέβη σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, η οποία ολοκληρώθηκε τον 
Αύγουστο 2000 και  από την οποία άντλησε κεφάλαια συνολικού ύψους δρχ. 5.588 εκατ. Από τα αντληθέντα 
κεφάλαια µέχρι την 31/12/2000 η εταιρία είχε διαθέσει δρχ. 1.358 εκατ. για την αγορά οικοπέδων, την 
κατάρτιση µελετών, για κεφάλαιο κίνησης και την αποπληρωµή τραπεζικών δανείων.  
 
Στόχο της Εταιρίας στην παρούσα φάση αποτελεί η επικέντρωση των προσπαθειών της στην επιτάχυνση των 
εργασιών ανάπτυξης των ακινήτων της, µε σκοπό τη δηµιουργία Εµπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου στην 
περιοχή της Κάντζα, σε συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς στην ανάπτυξη και εκµετάλλευση ακινήτων. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία βρίσκεται στη φάση εκπόνησης των Πολεοδοµικών και λοιπών µελετών που  
απαιτούνται για την εφαρµογή των επενδυτικών της σχεδίων και ειδικότερα για την ανέγερση των κτιριακών 
και λοιπών εγκαταστάσεων  που θα υποδεχθούν το  προαναφερθέν Κέντρο. 
 
Η επιτυχής  ολοκλήρωση των σχεδίων της εταιρίας εξαρτάται από την έκβαση της προσφυγής από την Ν.Α. 
Ανατ. Αττικής στο ΣτΕ κατά της ένταξης του ακινήτου στο Γ.Π.Σ., η απόφαση επί της οποίας, αναµένεται  
να εκδοθεί εντός του ερχοµένου διµήνου.  
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Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία εξετάζει και εναλλακτικά σενάρια για τα επενδυτικά της σχέδια, τα οποία θα 
εκτεθούν στην   Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Μετά τα όσα σας εκθέσαµε, σας καλούµε Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις 
Χρήσεως 2000 και τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή που τις 
συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την εταιρική χρήση 
2000. 
 
Τελειώνοντας την παρούσα έκθεση, απευθύνουµε τις ευχαριστίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στους 
Μετόχους για τη σταθερή και συνεχή εµπιστοσύνη τους στην Εταιρία, όπως αυτή διαπιστώνεται 
καθηµερινά, καθώς επίσης και στα στελέχη της Εταιρίας, για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των 
στόχων µας. 
 

Μαρούσι, 27 Απριλίου 2001 
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση που αποτελείται από (9) εννέα σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 2 Μαϊου 2001. 

 
Αθήνα, 2 Μαϊου 2001 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 

Ιωάννης Λ. Πέρρος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 

ΤΗΣ ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  Αρ. Μ.Α.Ε. 28943/01ΑΤ/Β/93/2049 
(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που 
το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2000. 

ΠΑΡ. 1. 
 
Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής 
της πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Αρθρο 42 α. παρ. 3. : 
 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η 
διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Αρθρο 42β παρ. 1. : 
 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”. 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Αρθρο 42β παρ. 2. : 
 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς 
λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Αρθρο 42β παρ. 3. : 
 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση 
της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 
(ε) Αρθρο 42β παρ. 4. : 
 
Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες 
(συµπτύξεις), συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν έγινε. 
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(στ) Αρθρο 42β παρ. 5. : 
 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 

ΠΑΡ. 2.        ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 
4. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους η οποία είναι 
προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από 
το νόµο αποσβέσεις. 

5. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-α. : 
 
Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.), και λογιστικός 
χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. 
 
(γ) Αρθρο 43 παρ. 2. : 
 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 
αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Αρθρο 43 παρ. 7-β. : 
 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 
κινητών αξιών. 
 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα και κινητές αξίες. 
 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 7-γ. : 
 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν  υπάρχουν αποθέµατα και κινητές αξίες. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 9. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της 
αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού “∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής”. 
 
∆εν συνέτρεξε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του Ν.2065/92. 
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ΠΑΡ. 3.        ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 8. : 
 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 
Ως  πίνακας : 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓ. 10-14 

ΑΡΘΡ. 42ε παρ. 8 Ν 2190/20 

 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΛΟΓ. ΑΡΧΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

01/01/2000 

 ΑΓΟΡΕΣ  
2000 

ΠΩΛΗΣΕΙ
Σ 

ΜΕΙΩΣΕΙ
Σ 2000 

TEΛΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2000 

ΑΝΑΠΟΣB
. ΑΞΙΑ    

01/01/2000 

ΑΝΑΠΟΣΒ. 
ΑΞΙΑ    

31/12/2000 

1. Γήπεδα - Οικόπεδα 10.00 0 2.957.565.264 0 2.957.565.264 0 2.957.565.264 

Υποσύνολο 
10 0 2.957.565.264 0 2.957.565.264 0 2.957.565.264 

2. Κτίρια - Εγκαταστάσεις 
κτιρίων 

11.00 0 194.012.104 0 194.012.104 0 194.012.104 

Υποσύνολο 11 0 194.012.104  194.012.104 0 194.012.104 

3. Μηχανές Γραφείων 14.02 205.000 0 0 1 199.876 1 

4. Λοιπός εξοπλισµός 14.09 3.138.625 0 3.138.625 0 942.393 0 

Υποσύνολο 14 3.343.625 0 3.138.625 1 1.142.269 1 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 
3.343.625 3.151.577.368 3.138.625 3.151.577.369 1.142.269 3.151.577.369 

 
ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο 

01/01/2000 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

ΤΕΛ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2000 

ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

11.99.00 0 0 0 0 

Υποσύνολα 11.99 0 0 0 0 
ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ 14.99.02 -199.875 -5.124 0 204.999 
ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 14.99.09 -942.393 0 -942.393 0 

Υποσύνολα 14.99 -1.142.268 -5.124 -942.393 204.999 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΩΝ ΕΝΣΩΜ. 
ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ 

 
-1.142.268 -5.124 -942.393 204.999 

 
 
(β) Αρθρο 43 παρ. 5-δ. : 
 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Αρθρο 43 5-ε. : 
 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίσθηκαν. 
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(δ) Αρθρο 43 παρ. 3 παρ. 3-ε. : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), που αφορούν 
τη χρήση. 
 
Ως  πίνακας : 
 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓ. 16 

ΑΡΘΡ. 43 παρ.3-ε Ν.2190/20 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓ. ΑΡΧΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
01/01/2000 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

2000 

TEΛΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2000 

ΑΝΑΠΟΣΒ 
ΑΞΙΑ 

01/01/2000 

ΑΝΑΠΟΣΒ  
ΑΞΙΑ  

31/12/2000 

1. Εξοδα ίδρυσης & α'  
εγκατάστασης 

16.10 6.179.970 0 6.179.970 1 1 

2. Εξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 16.14 0 407.117.202 407.117.202 0 325.693.762 

 16      

ΣΥΝΟΛΟΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ 6.179.970 407.117.202 413.297.172 1 325.693.763 

 
ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
01/01/2000 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΕΛ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
31/12/2000 

ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α Ι∆ΡΥΣΗΣ & Α' 
ΕΓΚ/ΣΗΣ  

16.99.10 -6.179.969 0 -6.179.969 

ΑΠΟΣΒ/ΝΤΑ ΕΞΟ∆Α ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ 

16.99.14 0 -81.423.440 -81.423.440 

 16.99    

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒ/ΝΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤ. ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ 
-6.179.969 -81.423.440 -87.603.409 

 
 
(ε) Αρθρο 43 παρ. 3-γ. : 
 
Τα ποσά και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα 
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 
χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α’ και β’ : 
 
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “εξοδα ερευνών και αναπτύξεων”, “Παραχωρήσεις και 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας” και “Υπεραξία επιχειρήσεως (“GOODWILL)”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

ΠΑΡ. 4.        ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-β. : 
 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος 
εταίρος. 
 
∆εν συντρέχει περίπτωση. 
 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιε. : 
 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Η εταιρεία για πρώτη φορά στη χρήση 2000, ως 100% θυγατρική, ενοποιείται στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις της µητρικής «Α. ΚΑΜΠΑς Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε.». 

 
ΠΑΡ. 5.       ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-ια. : 
 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ι. : 
 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 6.        ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-δ. : 
 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

Κοινές Ανώνυµες Μετοχές 
 

382.000 10.000 3.820.000.000 

 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-γ. : 
 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
Με βάση την  Απόφαση της Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/12/2000, η 
εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά 3.800.000.000 δρχ εκδίδοντας 
380.000 νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη και τιµής εκδόσεως δρχ. 
10.000. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 : 
 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’ αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιστ. : 
 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 
∆εν αποκτήθηκαν. 
 

 
 

ΠΑΡ. 7.        ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. ∆. : 

 
Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”, αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
 
∆εν υπάρχουν προβλέψεις. 
 
(β) Αρθρο 43α παρ. 1-ζ. : 
 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π., που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως και 
υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιβ. : 
 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος 
τη κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων, εφ’ όσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 
προβλέψεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
(δ) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(ε) Αρθρο 43α παρ. 1-στ. : 
 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 8.        ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 12. : 
 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών , “Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα” και “Εξοδα  
χρήσεως δουλευµένα”. 
 
∆εν υπάρχουν. 
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ΠΑΡ. 9.        ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 
Αρθρο 42ε παρ. 11. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

 
 

ΠΑΡ. 10.        ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
 
Αρθρο 42ε. παρ. 9. : 
 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

 
ΠΑΡ. 11.        ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ  

∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
 
(β) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιγ. : 
 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα 
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
(γ) Αρθρο 43α. παρ. 1-ιδ. : 
 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

ΠΑΡ. 12.        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1-η. : 
 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωργραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών 
λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 43ε παρ. 15 εδάφιο α’). 
 
Η εταιρεία κατά την κλειόµενη χρήση δεν είχε εµπορική ή άλλη δραστηριότητα.. 
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(β) Αρθρο 43α παρ. 1-θ. : 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το 
συνολικό κόστος τους.  ∆ιευκρινίζεται ότι, στο “∆ιοικητικό (υπαλληλικό), προσωπικό” περιλαµβάνεται 
το µε µηνιαίο µισθό αµοιβόµενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε 
ηµεροµίσθιο. 
 
Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 
 
(γ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών “έκτακτα και 
ανόργανα έξοδα” και “έκτακτα και ανόργανα έσοδα”.  Αν τα ποσά των λογαριασµών “έκτακτες ζηµίες” 
και “έκτακτα κέρδη” είναι σηµαντικά, κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ 
παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 81.00 και 81.03 του Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου). 
 
(1)   ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α 81.00 
        Λοιπά έκτακα & ανόργανα έξοδα                                  δρχ.  102.502 
 
(2)   ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α 81.03 
       Κέδρη από πώληση παγίων                                             δρχ. 784.868 

 
(δ) Αρθρο 42ε παρ. 15-β. : 
 
Ανάλυση των λογαριασµών “Εσοδα προηγούµενων χρήσεων”, “Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων” και “Εξοδα προηγούµενων χρήσεων”. 
 
∆εν υπάρχουν. 

 
ΠΑΡ. 13 ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
 
(στ) Αρθρο 43α παρ. 1-ιζ : 
 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για 
την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας. 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά . Η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι από τον φορολογικό 
έλεγχο των χρήσεων δεν θα προκύψουν υποχρεώσεις, που θα επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική 
θέση της Εταιρείας. 
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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2001 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
   
   
   
   
   
   

   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΡΙΧΑΣ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ∆. ΑΝΑΛΥΤΗ 
 
 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα, που αποτελείται από - 9 - σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  2 Απριλίου 2001. 

 
Αθήνα, 2- Απριλίου  2001 

 
Ο  

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 
 
 
 

Σπύρος ∆. Κορωνάκης  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10991 

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε. 
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Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 
 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2000 

 
Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών µε αριθµό 58/28-12-2000, ότι µε βάση την από 20-03-2000 Απόφαση της ∆εύτερης 
Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου. Η κάλυψη της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου έγινε την περίοδο 20/7 έως 
20/8/2000 µε έκδοση 3.492.720 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 580 δρχ εκάστη και 
τιµής διάθεσης δρχ 1.600, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. Η πιστοποίηση 
καταβολής της ανωτέρω αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά έγινε µε την µε αρ. Κ2-
11461/27-09-2000 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, η δε εισαγωγή των νέων µετοχών προς διαπραγµάτευση 
στο Χ.Α.Α. έγινε την 20/09/2000.  
Από την παραπάνω αύξηση αντλήθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους ∆ρχ. 5.588.352.000 και τα έξοδα της 
έκδοσης ανήλθαν σε ∆ρχ 61.655.389   Τα ανωτέρω κεφάλαια, σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο Ιουλίου 2000,  διατέθηκαν µέχρι την 31/12/2000 ως ακολούθως :  
 
α/α Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων, σύµφωνα µε 

Ενηµερωτικό ∆ελτίο  Ιουλίου 2000 
∆ιατεθέντα 
Κεφάλαια 
από 1/10-

31/12/2000 

Συνολικά 
∆ιατεθέντα 
Κεφάλαια 
µέχρι την 

31/12/2000 

  Πρόγραµµα Ε.∆. ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  Ποσά σε εκατ. δρχ 

    β’ 6µηνο 
2000 

α’ 6µηνο 
2001 

β’ 6µηνο 
2001 

ΣΥΝΟΛΟ   

  1. Αγορά Οικοπέδων 180 520 0 700 205 205 

  2. Καταβολή Εισφοράς 
για την ένταξη 

0 200 450 650     

  3. Κατάρτιση Μελετών 155 340 470 965 18 148 

  4. Εργα Υποδοµής 300 500 300 1.100     

  5. Κατεδαφίσεις- 
Αποξηλώσεις 

20 60 0 80     

  6. Ανάπλαση Βίλλας 
Καµπά 

0 0 80 80     

  7. Αποπληρωµή 
∆ανείων 

907 0 0 907   907 

  8. Εξοδα Αύξησης Μ.Κ. 200     200 2 62 

  9. Ενίσχυση κεφαλαίου 
κίνησης 

600 300 0 900   36 

  Σύνολο  2.362 1.920 1.300 5.582 225 1.358 

 

Αδιάθετα Κεφάλαια  

        5.357 4.224 

 Γενικό Σύνολο 2.362 1.920 1.300 5.582 5582 5582 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
• Η απόκλιση στο κονδύλι για την υλοποίηση των έργων υποδοµής (υπ’ αριθµ. 4 πίνακα) εκ δρχ 

300 εκατ. οφείλεται στην καθυστέρηση συνέχισης των προγραµµατισθέντων έργων που 
σχετίζεται µε την αλλαγή χάραξης των ανισόπεδων κόµβων και των οδών προσπέλασης του 
ακινήτου προς την Αττική Οδό. Ειδικότερα η εταιρεία χρειάζεται να προβεί σε επανασχεδιασµό 
και κατ’ ακολουθία νέα µελέτη για τη διαµόρφωση των δρόµων που θα εξυπηρετούν το µέλλον 
να ανεγερθεί  κέντρο, µε παράλληλη τροποποίηση των κυρηχθεισών εντός του 2000, 
απαλλοτριώσεων για την ΕΛΛΕΣ. Η καθυστέρηση αυτή δεν επηρεάζει ουσιαστικά, στην 
παρούσα φάση, της εξέλιξη του όλου σχεδίου, αλλά συναρτάται µε την οριστική µορφή της 
ρυµοτοµικής µελέτης.  

 
• Η υπ’ αριθµ. 5 απόκλιση εκ δρχ 20 εκατ. οφείλεται σε καθυστέρηση εκκένωσης των υπό 

κατεδάφιση κτισµάτων και µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων του προηγούµενου µισθωτή του 
κτήµατος. 

 
• Η υπ’ αριθµ. 8 απόκλιση εκ δρχ 138 εκατ. προέκυψε ως διαφορά από µη πραγµατοποιηθέντα 

έξοδα αναδοχής της έκδοσης. Ειδικότερα η εταιρεία είχε κληθεί από το Χ.Α.Α. να 
χρησιµοποιήσει Ανάδοχο Εκδοσης, που τελικά εκρίθη ότι δεν απαιτείται. Το ποσόν το οποίο 
εξοικονοµήθηκε από τη µείωση των αρχικά προβλεφθέντων εξόδων διάθεσης της αυξήσεως, 
έχει προστεθεί στα Κεφάλαια Κίνησης της εταιρείας και επενδύεται σε προθεσµιακές καταθέσεις 
(repos). 

 
• Η υπ’ αριθµ. 9 απόκλιση εκ δρχ 564 εκατ. στο Κεφάλαιο  Κίνησης οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

παρέστη ανάγκη µέχρι την 31-12-2000 απορρόφησης των προβλεφθέντων ποσών, λόγω εισροής 
εσόδων στην εταιρεία από άλλες πηγές (από πώληση ακινήτου και πιστωτικούς τόκους), οι 
οποίες προέκυψαν σε µεταγενέστερη της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου φάση. 

 
• Τα µη διατεθέντα κεφάλαια είναι επενδεδυµένα  σε  καταθέσεις προθεσµίας (repos). 

 
Μαρούσι, 10 Μαίου  2001 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                 Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. &                      Η Οικονοµική 
    ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος             ∆ιευθύντρια 
 
 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης      Αλκηστις Τρίχα- Αθανασούλη               Βασιλική Αναλυτή 
Α.∆.Τ. Ξ 434814/88                         Α.∆.Τ. Κ 361855/75                    ΟΕΕ 9994/029187/93 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της «Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες 
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό µας αυτό διαπιστώσαµε 
ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία  καθώς και 
από το εγκεκριµένο από το Χ.Α.Α. Ενηµερωτικό ∆ελτίο. 
 

            Αθήνα, 10 Μαίου  2001  
        Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
                 Ιωάννης Λ. Πέρρος  
                 Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 11951 
                    Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής της τελευταίας συνεδρίασης κάθε 
µήνα και η αξία του συνολικού µηνιαίου όγκου συναλλαγών. 
 
 

Ηµερ/νία Κλείσιµο € Κλείσιµο (δρχ.) 
Συνολική µηνιαία αξία 

συναλλαγών (σε €)  
Συνολική µηνιαία αξία 
συναλλαγών (σε δρχ.) 

31/1/2000 21,28 7.250 42.224.298 14.387.929.544
29/2/2000 15,54 5.295 30.551.951 10.410.577.303
31/3/2000 13,93 4.746 36.471.310 12.427.598.883
27/4/2000 12,24 4.171 30.345.548 10.340.245.481
31/5/2000 15,08 5.138 46.321.409 15.784.020.117
30/6/2000 11,87 4.045 15.462.484 5.268.841.423
31/7/2000 9,90 3.375 7.818.853 2.664.274.160
31/8/2000 7,63 2.600 5.867.046 1.999.195.925
29/9/2000 8,25 2.810 12.586.864 4.288.973.908
31/10/2000 5,91 2.015 5.061.970 1.724.866.278
30/11/2000 4,84 1.650 7.233.873 2.464.942.225
29/12/2000 5,473 1.865 9.112.351 3.105.033.603
31/1/2001 5,72 1.949 9.722.164 3.312.827.383
28/2/2001 6,76 2.303 19.109.090 6.511.422.418
30/3/2001 5,92 2.017 34.761.839 11.845.096.639
30/4/2001 5,96 2.031 9.332.832 3.180.162.504

 
Στο παρακάτω γράφηµα παρουσιάζεται η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Εταιρίας 
σε σχέση µε το Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών .Σηµειώνεται ότι δεν παρατίθεται η 
εξέλιξη κλαδικού δείκτη λόγω αλλαγής αντικειµένου δραστηριότητας της Εταιρίας.  
 
 

Εξέλιξη τιµής ΚΑΜΠΑΣ Α.Ο.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. συγκριτικά µε το Γ.∆. 
1.1.2000-30.4.2001

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1/
3/

20
00

2/
3/

20
00

3/
3/

20
00

4/
3/

20
00

5/
3/

20
00

6/
3/

20
00

7/
3/

20
00

8/
3/

20
00

9/
3/

20
00

10
/3

/2
00

0

11
/3

/2
00

0

12
/3

/2
00

0

1/
3/

20
01

2/
3/

20
01

3/
3/

20
01

4/
3/

20
01

ΚΑΜΠΑΣ Α..Ε

Γενικός 

 
 
 
 
 



 127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ,  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,  

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

Ακακιών 39 & Μονεµβασίας 25, 151 25 Μαρούσι 
ΤΗΛ.: 6811341, FAX.: 6819954 

 
 


