ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ Γ/ ΣΗ
«ΠΑΝΔΛΚΟ Α.Δ.»
ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2012
Η έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ (Γ..) πνπ αθνινπζεί, αθνξά ζηε ρξήζε 2012
ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε βάζε ην πλεύκα θαη ηα αλαθεξόκελα ζηα
Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο (ΓΠΥΠ) θαη πεξηιακβάλεη
όιεο ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελόηεηεο από ηηο νπνίεο πξνθύπηεη κηα
νπζηαζηηθή ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηεο Δηαηξείαο ην 2012, θαζώο θαη νη πξννπηηθέο θαη νη ζηόρνη γηα ηελ ηξέρνπζα
ρξήζε 2013.
Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2013
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1. ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΓΔΓΟΝΟΣΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ 2012
1.1 Νέεο επελδύζεηο
Η εηαηξεία εμαθνινύζεζε θαηά ην 2012 ηελ ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα
βειηίσζεο θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ
κε ην ειάρηζην δπλαηό θόζηνο. Απηό επηηεύρζεθε κέζα από βειηηώζεηο ζε

θαίξηνπο ηνκείο ηεο γξακκήο παξαγσγήο θαζώο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ
ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ θαη ειέγρνπ ε νπνία ζπλέηεηλε ζηελ παξαγσγή
πξντόλησλ ζηαζεξά πςειήο πνηόηεηαο.

1.2 Γηεζλήο Γξαζηεξηόηεηα
Λόγσ ηνπ αβέβαηνπ νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ εθδειώζεθε
ηδηαίηεξα θαηά ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ έηνπο, ε εηαηξεία αθνινύζεζε
ζπληεξεηηθή πνιηηηθή ζηηο εμαγσγέο, ζηνρεύνληαο ζε πσιήζεηο κε
δηαζθαιηζκέλε πιεξσκή. Η πνιηηηθή απηή, θαζώο θαη ε πηώζε ηεο δήηεζεο ζηελ
Κύπξν νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ εμαγσγώλ ην 2012 ζε 16,6% επί
ηνπ ζπλόινπ έλαληη 21,3% ην 2011. Οη επηζθάιεηεο από πσιήζεηο εμσηεξηθνύ ην
2012 ήηαλ ειάρηζηεο.

1.3 πγθπξίεο ηεο αγνξάο – παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εηαηξεία
Η ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε γηα κηα αθόκε ρξνληά ηελ
νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα. Λόγσ ηεο πνιηηηθήο αβεβαηόηεηαο πνπ πξνθιήζεθε
από ηε παξαηεηακέλε θαη έληνλα πνισκέλε πξνεθινγηθή πεξίνδν, ην θιίκα
αλαζθάιεηαο ππήξμε ηδηαίηεξα έληνλν θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2012,
εμάκελν θαηά ην νπνίν ε δήηεζε είλαη νύησο ή άιισο παξαδνζηαθά κεησκέλε.
Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζην α’ εμάκελν
ηνπ 2012 θαηά 30,9% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2011, έλαληη
9,8% γηα ην β’ εμάκελν δηακνξθώλνληαο κηα ζπλνιηθή πηώζε ηνπ θύθινπ
εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο θαηά 19,4% ζε ζρέζε κε ην 2011.
Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ θιάδνπ παξέκεηλε έληνλνο,
δηαηεξώληαο ηηο ηηκέο πώιεζεο ζε ρακειά επίπεδα θαη πηέδνληαο ηα θέξδε. Σν
δύζθνιν θιίκα εμαθνινύζεζε λα δπζρεξαίλεη ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ησλ
ηξαπεδώλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πεξηόξηζε ηε ξεπζηόηεηα ησλ πειαηώλ ηεο
εηαηξείαο.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
2.1 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΗ 2012
Σα θπξηόηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεο 1.1 – 31.12.2012 έρνπλ σο εμήο:
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ΔΣΑΙΡΔΙΑ

1.1 31.12.2012

1.1 31.12.2011

Γ (%)

Κύκλος Εργαζιών

9.571.426

11.879.708

-19,43 %

Λειηοσργικό Αποηέλεζμα (EBITDA)

-822.912

-1.364.837

-

Κέρδη προ θόρων

-1.905.204

-2.512.487

-

Περιθώριο EBITDA

-

-

-

Καθαρό περιθώριο κέρδοσς

-

-

-

2.2 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη νη αληίζηνηρεο
αληηκεηώπηζήο ηνπο από ηελ εηαηξεία είλαη νη παξαθάησ:

ελέξγεηεο

Κίνδσνος

Προβλέψεις της εταιρείας

1.

Πηζησηηθόο
Κίλδπλνο
(Κίλδπλνο
επηζθάιεηαο
πειαηώλ)

2.

Κίλδπλνο
ξεπζηόηεηαο

Η εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη ηκήκα πηζησηηθνύ
ειέγρνπ πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ
αμηνιόγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ
πειαηώλ ηεο θαζώο θαη ηα κέγηζηα επηηξεπηά όξηα
πίζησζεο. Τπάξρεη επίζεο δηαξθήο επηθνηλσλία θαη
ζπληνληζκόο κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο κεηξηθήο
ΙΓΜΑ.
Η εηαηξεία κέζσ ησλ ζπλεξγαδόκελσλ ηξαπεδώλ
εμαζθαιίδεη
ηα
αλαγθαία
πηζησηηθά
όξηα
ρξεκαηνδόηεζεο.
Η εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίπησζε εηδηθά
ρξεκαηννηθνλνκηθά
εξγαιεία
(π.ρ.
leasing,
factoring θ.α.)
Η δηαζπνξά ησλ πσιήζεσλ ζε κεγάιν πιήζνο
πειαηώλ πεξηνξίδεη ηελ έθζεζε ζε κεγάιν
πηζησηηθό θίλδπλν.
Η εηαηξεία είρε γηα έθηε ζπλερόκελε ρξήζε ζεηηθέο
ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
(+ 2.972 επξώ ην 2012 + 841.446 επξώ ην 2011,
+ 561.366 επξώ ην 2010, +2.745.978 επξώ ην
2009, +1.901.687 επξώ ην 2008 θαη +1.422.750
επξώ ην 2007).

3.

πλαιιαγκαηηθόο
θίλδπλνο

Γελ πθίζηαηαη, ιόγσ ηνπ όηη ην πάλσ από ην 95%
ησλ ζπλαιιαγώλ γίλεηαη ζε επξώ.

4.

Απμνκείσζε ηηκώλ
πξώησλ πιώλ

Ο ξπζκόο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ πώιεζεο δελ
ζπκπίπηεη κε ην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηηκήο θηήζεο
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ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ κηθηνύ
πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζε πεξηόδνπο αλνδηθώλ ηηκώλ
θαη ηε κείσζή ηνπ ζε πεξηόδνπο πησηηθώλ ηάζεσλ.
Γηα ην ιόγν απηό ε εηαηξεία εθαξκόδεη ζηαζεξή
πνιηηηθή απνζεκάησλ, ελώ κέζσ ηεο πνιύρξνλεο
ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο εμαζθαιίδεη άκεζε
ελεκέξσζε γηα ηηο αλνδηθέο ή θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο
ηηκέο ησλ πξώησλ πιώλ ηεο, εθαξκόδνληαο ηελ
αλάινγε πνιηηηθή.
2.3 ΜΔΡΙΜΑ
Σν Γ.. ηεο εηαηξείαο πξνηίζεηαη λα εηζεγεζεί ζηελ Δηήζηα Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ, πνπ ζα ζπγθιεζεί ζην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ
Ινπλίνπ 2013, ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαη ακνηβώλ Γηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ
γηα ην ηξέρνλ έηνο.

3.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ - ΑΞΟΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
Με βαζηθό ζθνπό ηε ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο, ιακβάλνληαο
βεβαίσο ππ΄όςηλ ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηελ δηεζλή
νηθνλνκηθή ρξήζε, νη βαζηθνί άμνλεο ζηξαηεγηθήο καο γηα ην 2013 είλαη νη
εμήο:
Νέεο εγθαηαζηάζεηο: Η εηαηξεία έρεη πξνζσξηλά αλαζηείιεη ηελ θαηαζθεπή
ηνπ λένπ βηνκεραληθνύ θηηξίνπ ε νπνία ζα μεθηλήζεη κόιηο θξίλνπκε όηη
βειηηώλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο αγνξάο. Θπκίδνπκε όηη έρεη ήδε εθδνζεί λέα
Οηθνδνκηθή Άδεηα.
Νέα γξακκή παξαγσγήο : Η εηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηελ έξεπλα αγνξάο γηα
ηελ πξνκήζεηα κίαο λέαο γξακκήο παξαγσγήο παλέισλ. Λόγσ ηεο
πξναλαθεξζείζαο θαθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, δελ πξνβιέπεηαη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Γηα ην 2013 ε
εηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηηο επηιεγκέλεο επελδύζεηο κηθξνύ ζρεηηθά θόζηνπο
κε ζεκαληηθή όκσο επίδξαζε ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο θαη
ηεο γθάκαο ησλ πξντόλησλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ε βειηίσζε ηνπ
ζρεδίνπ κηαο θαηεγνξίαο παλέισλ, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο
θαζώο θαη ε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ πνηόηεηαο.
Δπέθηαζε εθηόο Διιάδαο:
Η εηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα
πξνώζεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο ζην εμσηεξηθό, εθκεηαιιεπόκελε ηελ εθεί
παξνπζία ησλ εηαηξεηώλ ηνπ νκίινπ ΙΓΜΑ αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ
νκίινπ ΒΙΟΥΑΛΚΟ. πλερίδεηαη επίζεο ζηα ίδηα πιαίζηα θαη ε πξνζπάζεηα
αλάπηπμεο λέσλ αγνξώλ, ε νπνία έρεη αξρίζεη λα απνδίδεη θάπνηα
ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα.
Πεξηνξηζκόο ησλ εμόδσλ: Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζα ζπλερίζεη ηελ
αλαγθαία, ιόγσ ηνπ δπζκελνύο νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο, πξνζπάζεηα
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πεξηνξηζκνύ ησλ εμόδσλ δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ αλαγθαία
ξεπζηόηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο.
Αζήλα 26 Μαξηίνπ 2013
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΝΑΣΑΙΟ Ν. ΚΟΛΤΒΑΝΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Γ.ΚΟΤΣΑΡΓΑΚΗ
ΣΑ ΜΔΛΗ

ΜΙΥΑΗΛ ΑΜΩΝΑ

ΗΛΙΑ ΝΑΑΡ

ΠΑΡΑΚΔΤΑ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ

Βεβαηώλεηαη όηη ε έθζεζε απηή απνηεινύκελε από 6 ζειίδεο είλαη εθείλε πνπ
αλαθέξεηαη ζην από 27/3/2013 έθζεζε ειέγρνπ κνπ.
Αθήνα , 27 Μαρτίου 2013

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο – Λνγηζηήο

Βαξδαξακάηνο σηήξηνο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 12851
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