
                                         
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έδρα: Ερµού 25, 14564 Κηφισιά  

Τηλ.: 210 818 4350 Fax: 210 818 4351 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 

    ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2015 – 31/12/2015  

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

           Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση, σύµφωνα µε τον Νόµο και το καταστατικό της 

εταιρείας, τις Οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που καλύπτει το χρονικό διάστηµα από 

1/1/2015-31/12/2015 και να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

πορεία της, στις αµέσως επόµενες χρήσεις. 

 

 Με την διαρκή επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, η οποία συνεχίζεται για έβδοµο 

συνεχόµενο έτος, ο κατασκευαστικός τοµέας, ένας από τους βασικότερους πυλώνες της Ελληνικής 

παραγωγικής οικονοµίας, έχει επηρεαστεί σηµαντικά µε φυσικό επακόλουθο την µείωση των εσόδων και 

των περιθωρίων κερδοφορίας.  Η ελληνική οικονοµία παρά τα σηµάδια σταθεροποίησης που 

παρατηρήθηκαν το 2014 (αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8%, επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος), επέστρεψε 

σε κατάσταση αβεβαιότητας σε πολιτικό και µακροοικονοµικό επίπεδο. Οι µακρόχρονες καθυστερήσεις 

στην εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων συνέπεια των χρονοβόρων διαπραγµατεύσεων µε τους 

Θεσµούς, το ασταθές πολιτικό περιβάλλον, οι συνεχείς αλλαγές του φορολογικού νοµικού πλαισίου, σε 

συνδυασµό µε την αποµόνωση της ελληνικής οικονοµίας από τις διεθνείς πηγές χρηµατοδότησης και η 

επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων επιβάρυναν περισσότερο τα θεµελιώδη µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, 

και είχαν δυσµενή επίδραση στις εγχώριες δραστηριότητες του Οµίλου, στον οποίο ανήκει η εταιρεία µας 

και ιδιαίτερα τον κλάδο της κατασκευής.  Η Εταιρεία αντιµέτωπη µε τις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς 

καταβάλλει συντονισµένες προσπάθειες και λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για τον έλεγχο και περιορισµό του 

λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών λειτουργιών, που στοχεύουν να 

αντισταθµίσουν εν µέρει τις συνέπειες της πτώσης της εγχώριας αγοράς, και τη διατήρηση της θέσης της 

στην αγορά, σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. 
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Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας αναλύονται λεπτοµερώς στις οικονοµικές καταστάσεις 

οι οποίες συνοδεύονται από σηµειώσεις που παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για 

την ανάλυση αυτών και την εξαγωγή συµπερασµάτων για την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 

 

Αναλυτικότερα, έχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την 

χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015  και να σας δώσουµε τις παρακάτω επεξηγήσεις: 

 
 

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Αποτελέσµατα χρήσεως: 

Η εταιρεία τη διαχειριστική χρήση 2015 παρουσίασε ζηµίες µετά από φόρους € 591.215, έναντι κερδών € 

920.247  τη διαχειριστική χρήση 2014. 

 

Κύκλος εργασιών: 

Ο κύκλος εργασιών τη διαχειριστική χρήση 2015 διαµορφώθηκε σε € 23.806.755, έναντι € 46.793.139 τη 

διαχειριστική χρήση 2014,  και είναι αποτέλεσµα του δυσµενούς εγχώριου οικονοµικού κλίµατος, της 

αβεβαιότητας και την περαιτέρω καθυστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση των δηµοσίων έργων που 

συµµετέχει.  

 

Ίδια Κεφάλαια: 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του  2015 διαµορφώθηκε σε  € 20.879.824 έναντι € 

21.476.092 στο τέλος της χρήσης 2014. 

 

Ταµειακές Ροές: 

Η εταιρεία για τη χρήση 2015 παρουσίασε καθαρές ταµειακές εκροές ύψους € -1.637.776, ενώ για τη χρήση 

2014 η Εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές  € 802.459. 

 

2. Στρατηγική ανάπτυξης – κίνδυνοι και αβεβαιότητες – προοπτικές για το 2016 

 

2.1  Άξονες στρατηγικής ανάπτυξης  

    Προτεραιότητες της εταιρείας  για τη διαµόρφωση προοπτικών εξέλιξης είναι η διατήρηση και 

ενίσχυση της θέσης της στην εγχώρια αγορά, και η περαιτέρω αξιοποίηση του πολύ έµπειρου και άρτια 

καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού, έτσι ώστε να είναι έτοιµη να συµµετάσχει στις ευκαιρίες που 

αναµένονται έπειτα από την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του προγράµµατος προσαρµογής, την 

σταθεροποίηση και  την προσδοκώµενη  ανάκαµψη της Ελληνικής οικονοµίας . 

 

 

Οι βασικοί άξονες στρατηγικής της εταιρίας  για το 2016  εστιάζονται στα εξής:  
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2.1.1. ∆ιαρκής βελτίωση της οργανωτικής δοµής και των λειτουργιών της Εταιρείας  

Με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποτελεσµατικότητας, τη µείωση του κόστους παραγωγής, 

τη βελτιστοποίηση των παρεχοµένων προϊόντων καθώς και νέων εµπορικών υποδοµών και δικτύων, η 

εταιρεία  επενδύει σε υποδοµές που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, ενώ παράλληλα εµπλουτίζει την 

επικοινωνία της µε τους πελάτες της. 

Η Εταιρεία εκτιµά ότι θα βελτιώσει ακόµη περισσότερο τη παραγωγική της δυναµικότητα, την 

λειτουργική αποδοτικότητα των προϊόντων της, µε παράλληλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, 

µέσω και της µείωσης του αντίστοιχου κόστους παραγωγής, µε στόχο την περαιτέρω κάλυψη των 

µελλοντικών αναγκών της αγοράς, και συνακόλουθα την ενίσχυση του µεριδίου της στην αγορά.  

 

2.2 Κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2016/2017 

Ο βασικότερος κίνδυνος που αντιµετωπίζει η Εταιρεία είναι το βάθος και ο χρόνος που θα διαρκέσει η 

οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, και η περαιτέρω καθυστέρηση στην πρόοδο και ολοκλήρωση δηµοσίων 

έργων, η αδυναµία ανακτησιµότητας απαιτήσεων  και η αποµείωση της αξίας ενσώµατων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της δυσκολίας χρηµατοδότησης των 

επενδυτικών σχεδίων από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, η άντληση ρευστότητας µέσω κεφαλαίου 

κίνησης είναι εξαιρετικά δύσκολη έως ανύπαρκτη αλλά και ταυτόχρονα ακριβή.  Η τελική συµφωνία µε 

τους Ευρωπαίους Εταίρους, για παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των 

Τραπεζών,  το κλείσιµο της πρώτης αξιολόγησης του Προγράµµατος προσαρµογής  της ελληνικής  

οικονοµίας, και η προοπτική της ένταξης της χώρας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκή 

Κεντρικής Τράπεζας και της πρόσβασης σε χρηµατοπιστωτικά εργαλεία φτηνής χρηµατοδότησης, 

δηµιουργούν προσδοκίες βελτίωσης του οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα και ανάκαµψης στο δεύτερο 

εξάµηνο του 2016.  

Λειτουργώντας µέσα στο ήδη διαµορφωθέν από τα µέσα του 2009 ασταθές επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία παρακολουθεί στενά όλες τις κατηγορίες κινδύνων που την 

επηρεάζουν.  

 

Στόχοι για το µέλλον – Προοπτικές 2016 

Στα άµεσα σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησης εντάσσεται η δηµιουργία ή εξαγορά λατοµικών 

επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, στις οποίες περιοχές ο Όµιλος συµµετέχει στην 

κατασκευή των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων,  καθώς και στην περιοχή της Θράκης όπου ξεκινούν 

µεγάλα ενεργειακά έργα. Συνεπώς τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ στοχεύουν στην ανάληψη των 

εργολαβιών για την προµήθεια αδρανών υλικών αλλά και σκυροδεµάτων από τις κοινοπραξίες κατασκευών 

των µεγάλων προαναφερθέντων  έργων, στις οποίες συµµετέχει ο Όµιλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στον οποίο 

ανήκει. 
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3. Υποκαταστήµατα εταιρείας 
 
Η εταιρεία έχει τα εξής κεντρικά υποκαταστήµατα: 

 

α) Κεντρικό υποκ/µα Θεσσαλίας  

 

β) Κεντρικό υποκ/µα Ηπείρου  

  

γ) Κεντρικό υποκ/µα Πελ/νησου. 

  

δ) Έδρα  

  

 Σε καθένα από ανωτέρω κεντρικά υποκαταστήµατα λειτουργούν επιµέρους υποκαταστήµατα.  

 

 

 

4. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

 

Με την απόφαση αρ. 905/26.1.2015 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η ίδρυσή νέας 

εταιρίας µε την επωνυµία «∆Η-ΛΙΘΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.», ως θυγατρική 

(100%) της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και αρχικό κεφάλαιο € 60.000,00. Με την υπ΄ αριθµ. 

942/16.12.2015 απόφαση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίστηκε η  αύξηση  της συµµετοχής 

στην εταιρεία «∆Η-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.» µε την αγορά 10.000 νέων κοινών µετά ψήφου ονοµαστικών 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 3,00 η καθεµιά. Με την υπ. αριθµ. 953/12.4.2016 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίστηκε η  αύξηση  της συµµετοχής στην εταιρεία «∆Η-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.» 

µε αγορά  10.000 νέων κοινών µετά ψήφου ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 3,00 η καθεµιά. 

Κατόπιν τούτων η συµµετοχή της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας «∆Η-ΛΙΘΟΣ Α.Ε.» 

ανέρχεται σε € 120.000 διαιρούµενο  σε 40.000 κοινές µετά ψήφου ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας € 3,00 η καθεµιά.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2016, προβλέπεται να µεταβιβαστούν στη νέα εταιρία οι άδειες 

εκµετάλλευσης των λατοµείων, στη δε µητρική «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» θα παραµείνουν ως 

βασικό αντικείµενο οι εργολαβίες που αναλαµβάνει.  

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα 

µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές 

Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 της Εταιρείας, µε 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 Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε 

ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015. 

 
 

Αθήνα,  31 Μαρτίου 2016 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ 
 
 
 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που 

αποτελείται από πέντε  (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε 

ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2016. 

 
Αθήνα, 27  Μαΐου 2016 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 
 

ΟΜΗΡΟΣ ∆. ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10461 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 

 
 


