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Οικονοµική
Επισκόπηση

4 Ετήσιος Απολογισµός 2004

2004 2003 20021 20011 2000
ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (σε χιλ. €)

Κύκλος Εργασιών 404.257 289.550 291.297 291.892 300.128
EBITDA 2 65.716 55.266 56.956 51.747 54.143
Λειτουργικά Κέρδη 39.584 33.151 34.608 33.259 33.816
Κέρδη προ Φόρων 29.468 26.709 26.173 23.921 28.900
Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου 19.757 17.444 16.250 14.417 16.883

ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (σε χιλ. €)
Πάγιο Ενεργητικό 257.239 186.134 178.922 176.269 167.554
Συµµετοχές 19.551 30.801 16.635 19.127 11.211
Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνησης 102.757 80.926 74.501 78.571 69.414
Ίδια Κεφάλαια 3 161.009 136.298 131.176 125.765 123.992
Προβλέψεις 25.265 17.814 15.265 14.094 14.606
Καθαρό Χρέος 193.010 137.206 110.165 125.573 96.961
Αριθµός Μετοχών Τέλους Έτους 30.154.130 30.151.190 30.142.180 30.140.960 15.070.480
Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών 29.460.579 29.496.299 29.898.998 30.096.560 30.140.960

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 4 (σε €)
EBITDA ανά Μετοχή 2,23 1,87 1,90 1,72 1,80
Καθαρά Κέρδη Οµίλου ανά Μετοχή (EPS) 0,67 0,59 0,54 0,48 0,56
Ταµιακές Ροές ανά Μετοχή (CEPS) 5 1,72 1,46 1,41 1,29 1,39
∆ιανοµή ανά Μετοχή - Ονοµαστικό 6 0,24 0,23 0,23 0,21 0,41
∆ιανοµή ανά Μετοχή - Προσαρµοσµένο 6 0,24 0,23 0,23 0,21 0,21
Λογιστική Αξία ανά µετοχή (BVPS) 5,47 4,62 4,39 4,18 4,11
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2004 2003 20021 20011 2000
∆ΕΙΚΤΕΣ
Ετήσιος Ρυθµός Ανάπτυξης 2000-2004

- κύκλου εργασιών 7,7%
- κερδών ανά µετοχή 4,6%

Περιθώριο EBITDA 16,3% 19,1% 19,6% 17,7% 18,0%
Περιθώριο Λειτουργικού Κέρδους 9,8% 11,4% 11,9% 11,4% 11,3%
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 4,9% 6,0% 5,6% 4,9% 5,6%

Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνησης / Πωλήσεις 25,4% 27,9% 25,6% 26,9% 23,1%
Καθαρό Χρέος / EBITDA 2,94 2,48 1,93 2,43 1,79
Καθαρό Χρέος / Ίδια Κεφάλαια 1,20 1,01 0,84 1,00 0,78

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 7 12,3% 12,8% 12,4% 11,5% 13,6%
Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) 8 8,1% 8,5% 9,5% 8,4% 9,7%

Σηµειώσεις:

1: Στις χρήσεις 2002 και 2001, ο Kύκλος Eργασιών, το EBITDA  και τα Λειτουργικά Κέρδη δεv περιλαµβάνουν τα αντίστοιχα κονδύλια συµµετοχών που εκποιήθηκαν. 

Τα αποτελέσµατα αυτών περιλαµβάνονται στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα (έξοδα)

2: EBITDA (Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων) = Μερικά Κέρδη Εκµετάλλευσης + Αποσβέσεις Ενσωµατωµένες στο Λειτουργικό Κόστος 

3: Oι ίδιες µετοχές έχουν αφαιρεθεί από τα Ίδια Κεφάλαια

4: Βασισµένα στον σταθµισµένο αριθµό µετοχών - εκτός από το Ονοµαστικό µέρισµα ανά µετοχή

5: Ταµιακές Ροές ανά Μετοχή (CEPS) = (Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου + Σύνολο Αποσβέσεων) / Σταθµισµένο Αριθµό Μετοχών

6: Η διανοµή για την χρήση του 2004 περιλαµβάνει ΕΥΡΩ 0,06 µέρισµα και ΕΥΡΩ 0,18 µέσω µείωσης κεφαλαίου

7: Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) = Καθαρά Ενοποιηµένα Κέρδη Οµίλου / Ίδια Κεφάλαια

8: Απόδοση Συνολικών Κεφαλαίων (ROCE) = [(Λειτουργικό Κέρδος +  Έσοδα από Συνδεδ. Επιχειρήσεις) x (1-Ποσοστό Φόρου)] / ( Ίδια Κεφάλαια + Καθαρό Χρέος)

όπου: Ποσοστό Φόρου = Σύνολο Φόρων / Κέρδη προ Φόρων



H
προηγούµενη χρονιά ήταν ιδιαίτερα

σηµαντική για µας για δύο κυρίως

λόγους:

• Ήταν η χρονιά εορτασµού των 70 χρόνων

από την ίδρυση της Εταιρίας µας αλλά και

των 10 χρόνων από την εισαγωγή της µετο-

χής µας στο Χ.Α. Τα όσα έχουµε πραγµα-

τοποιήσει στο διάστηµα τόσων δεκαετιών,

συχνά στη δίνη σοβαρών οικονοµικών και

άλλων αντιξοοτήτων, µας κάνουν υπερή-

φανους και ταυτόχρονα αποτελούν πηγή

έµπνευσης και νέας δύναµης για τη συνέχι-

ση της αναπτυξιακής µας πορείας.

• Το 2004 ήταν, επίσης, η χρονιά ενός

µεγάλου αναπτυξιακού άλµατος παγκό-

σµιας εµβέλειας του Οµίλου S&B, µε

εφαλτήριο την εξαγορά της STOLLBERG,

ενός διεθνούς Οµίλου µε ηγετική θέση

στην καινούρια για την S&B παγκόσµια

αγορά «συλλιπασµάτων χύτευσης».

Πέρα από τα δύο αυτά καθοριστικής σηµα-

σίας γεγονότα, το 2004 ήταν για την S&B και

µια γενικότερα γόνιµη χρονιά. Παρά τις επι-

πτώσεις ιδιαίτερα δυσµενών διεθνών εξελίξε-

ων όπως η εκρηκτική αύξηση των ναύλων, η

υποχώρηση του δολαρίου και η αύξηση της

τιµής του πετρελαίου, η επιχειρηµατική µας

δραστηριότητα αναπτύχθηκε µε ιδιαίτερα

ταχύ ρυθµό και θετικά αποτελέσµατα:

• Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου

ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα €400 εκατ.

και τα καθαρά µας κέρδη πλησίασαν τα

€20 εκατ.

• Οι πωλήσεις Βιοµηχανικών Ορυκτών (που

ξεπερνούν τα τρία τέταρτα του συνολικού

κύκλου εργασιών) αυξήθηκαν εντυπωσια-

κά, κοντά στο 45%, µε αύξηση και στην

κερδοφορία (9%).

• Στον εµπορικό τοµέα (Μοτοδυναµική

Α.Ε.Ε. και Ergotrak Α.Ε.) σηµειώθηκε

σηµαντική αύξηση µεγεθών τόσο από

πλευράς πωλήσεων (24%) όσο και κερδο-

φορίας (κοντά στο 36%).

• Συνεχίστηκαν οι στρατηγικές µας κινήσεις

για την ισχυροποίηση και την επέκταση της

παρουσίας µας στις αγορές της Ευρώπης,

της Αµερικής και της Ασίας, µε εξαγορές

(εκτός της STOLLBERG), συνεργασίες και

άλλες ενέργειες που προσθέτουν νέους

κρίκους στην αλυσίδα «από την αγορά στο

ορυχείο».

Μήνυµα του
Προέδρου του ∆.Σ.



Βασικός συντελεστής επιτυχίας, πέραν της

σκληρής συστηµατικής και συντονισµένης

δουλειάς όλης µας της οµάδας, ήταν και είναι

η στενή, δηµιουργική σχέση µε τους ανά τον

κόσµο πελάτες µας. Στη σύσφιξη της σχέσης

αυτής, όπως και στην προβολή της χώρας

µας και της Εταιρίας µας στο εξωτερικό,

σηµαντική ήταν η συµβολή του προγράµµα-

τος φιλοξενίας το οποίο διοργάνωσε µε επιτυ-

χία η S&B, στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Αγώ-

νων της Αθήνας, για τους πελάτες και συνερ-

γάτες της από 22 χώρες ανά τον κόσµο.

Στο τέλος του περασµένου χρόνου ολοκλη-

ρώθηκαν και οι εργασίες κατασκευής του

νέου σύγχρονου κτηρίου της S&B στην Κάτω

Κηφισιά, που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία

της. Το επί δεκαετίες ιστορικό «δέσιµο» της

έδρας της S&B µε την οδό Αµερικής κάνει

και αυτή την αλλαγή ένα ακόµα σηµαντικό

γεγονός του 2004 για εµάς.

Η πολύ ικανοποιητική από επιχειρηµατική

άποψη πορεία του Οµίλου S&B κατά το

2004 συνδυάστηκε και συµπληρώθηκε µε τη

συνέχιση της πολύπλευρης δραστηριότητάς

µας στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης, µε σειρά πρωτοβουλιών εντοπι-

σµένων, κυρίως, στη µέριµνα για τον άνθρω-

πο και το περιβάλλον και στη συνεργασία µε

τις τοπικές κοινωνίες. Πληρέστερη εικόνα

αυτής της δραστηριότητας δίνει ο Κοινωνι-

κός Απολογισµός της S&B που παρουσιάζε-

ται σε χωριστό τεύχος.

∆ιανύοντας ήδη την όγδοη δεκαετία της, η

S&B ατενίζει το µέλλον –και εργάζεται

µεθοδικά γι’ αυτό– µέσα από το πρίσµα του

εταιρικού οράµατός της, που πρόσφατα

µάλιστα επιβεβαιώθηκε και αναδιατυπώθη-

κε: «Μέχρι το 2010 να έχουµε αναδειχθεί σε

µία από τις κορυφαίες εταιρίες βιοµηχανι-

κών ορυκτών στον κόσµο, µε κριτήριο την

οικονοµική αξία της Εταιρίας».

Με οδηγό τις ακλόνητες παραδοσιακές

αρχές µας και µια στρατηγική ανταποκρινό-

µενη στις προοπτικές και τις προκλήσεις του

αύριο, µε πανίσχυρα «όπλα» τα επιτεύγµατα

και τις εµπειρίες του χθες και το άξιο ανθρώ-

πινο δυναµικό µας, πιστεύω ότι µπορούµε µε

αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση να προσβλέ-

πουµε στην υλοποίηση αυτού του οράµατος.

Στην υλοποίηση αυτή µας φέρνουν ολοένα

πιο κοντά οι σηµερινές προσπάθειες και

κατακτήσεις µας.

Κλείνοντας το µήνυµά µου, επιθυµώ να

εκφράσω εκ µέρους του ∆.Σ. ευχαριστίες σε

όλους τους συντελεστές της επιτυχούς πορεί-

ας της S&B κατά το 2004 –εργαζοµένους,

πελάτες, λοιπούς συνεργάτες– και στους

µετόχους µας για την τόσο πολύτιµη προς την

Εταιρία διαχρονική εµπιστοσύνη τους. 

Το ∆.Σ. προτείνει και ζητεί την έγκριση της

Γενικής Συνέλευσης για:

• Τη διανοµή στους µετόχους συνολικού

ποσού € 0,24 ανά µετοχή, το οποίο θα απο-

τελείται από € 0,06 µε τη µορφή µερίσµα-

τος και € 0,18 µέσω µείωσης κεφαλαίου.

• Αµοιβή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου

€400.000.

• ∆ιανοµή κερδών € 680.000 στους εργαζο-

µένους της Εταιρίας.

Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος
Πρόεδρος ∆.Σ.
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Για µια συνεχώς αναπτυσσόµενη επιχείρηση, όπως η S&B,
κάθε χρονιά έχει τη δική της σηµασία. Όµως το 2004
δικαιούται να έχει για ολόκληρη την οικογένεια της S&B 
µια ξεχωριστή θέση ως εταιρικό ορόσηµο.



Τ
ο 2004 αποτελεί έτος-ρεκόρ τόσο σε

επίπεδο πωλήσεων όσο και στα

κέρδη του οµίλου. 

Οι ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου αυξή-

θηκαν σε ποσοστό 39,6%, ξεπερνώντας για

πρώτη φορά τα €400 εκατ., (€404,3 εκατ.

έναντι €289,6 εκατ. το 2003), επίπεδο τετρα-

πλάσιο εκείνου του 1997 (πρώτο έτος λει-

τουργίας του Οµίλου σε ενιαία βάση). Η εντυ-

πωσιακή αυτή αύξηση οφείλεται σε µεγάλο

βαθµό στην ιδιαίτερα δυναµική ανάπτυξη

των δραστηριοτήτων Βιοµηχανικών Ορυ-

κτών, αλλά και στην σηµαντική αύξηση των

µεγεθών των εµπορικών δραστηριοτήτων,

ιδιαίτερα της Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε.

Aπό πλευράς κερδοφορίας, τα καθαρά ενο-

ποιηµένα κέρδη του Οµίλου έφτασαν στο

ιστορικά νέο επίπεδο των €19,76 εκατ. (σε

σύγκριση µε €17,44 εκατ. το 2003) σηµειώ-

νοντας αύξηση κατά 13,3%. Η απόδοση

µετριάστηκε σε σχέση µε την αύξηση των

πωλήσεων από την εκρηκτική αύξηση των

ναύλων, οι οποίοι παρέµειναν σε ιδιαίτερα

υψηλά επίπεδα καθ’όλο το έτος,  καθώς και

την αύξηση στις τιµές του πετρελαίου και

των πρώτων υλών διεθνώς.

Τα  κέρδη ανά µετοχή διαµορφώθηκαν σε

€0,67 έναντι €0,59 το 2003.

Στον τοµέα των Βιοµηχανικών Ορυκτών οι

πωλήσεις χωρίς τη STOLLBERG αυξήθηκαν

σε ποσοστό πάνω από 15%, αντανακλώντας

την ενοποίηση των πωλήσεων της εξαγορα-

σθείσας στο τέλος του 2003 βουλγαρικής

εταιρίας Bentonit AD, καθώς και την ενίσχυ-

ση των πωλήσεων των βασικών προϊόντων

του Οµίλου (µπεντονίτη, περλίτη, βωξίτη) και

ιδιαίτερα του διογκωµένου περλίτη.

Έκθεση ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου

«Παρέχουµε καινοτόµες βιοµηχανικές
λύσεις αναπτύσσοντας φυσικούς
πόρους και δηµιουργώντας προϊόντα
προστιθέµενης αξίας»

Σκοπός της S&B   

€404,3 εκατ.
ενοποιηµένες πωλήσεις 
το 2004

39,6% αύξηση
ενοποιηµένων πωλήσεων

€19,76 εκατ.
καθαρά κέρδη

13,3% αύξηση
καθαρών κερδών



Μαζί µε τη STOLLBERG (τα µεγέθη της

οποίας ενοποιούνται από 1/1/2004) η αύξη-

ση έφτασε το 44,7% ξεπερνώντας το επίπε-

δο των €300 εκατ. (€315,8 εκατ. από

€218,3 εκατ. το 2003), πενταπλάσιο του επι-

πέδου πωλήσεων των Βιοµηχανικών Ορυ-

κτών του 1997.

Την αύξηση των πωλήσεων δεν ακολούθη-

σε και αντίστοιχη αύξηση της κερδοφο-

ρίας, καθώς δεν επιδιώξαµε να ανακτή-

σουµε αµέσως την άνοδο του κόστους των

ναύλων η οποία µας επηρέασε. Τιµώντας

µακροχρόνια συµβόλαια και στοχεύοντας

σε οµαλή και όχι «χρηµατιστηριακή» τιµο-

λογιακή πολιτική, προχωρήσαµε σε σταδια-

κές αυξητικές αναπροσαρµογές τιµών, οι

οποίες εξελίσσονται σταθερά και κατά το

2005. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και

αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε

€57,8 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση κατά

14,9%, ενώ τα καθαρά κέρδη της δραστη-

ριότητας των βιοµηχανικών ορυκτών ανήλ-

θαν σε €16,1 εκατ. έναντι €14,75 το 2003

(αύξηση 9,2%).

Στον τοµέα των Εµπορικών ∆ραστηριο-
τήτων (Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε., Ergotrak

A.E.), οι πωλήσεις είχαν άνοδο 24,1% σε

σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, φτάνο-

ντας τα €88,5 εκατ., ενώ ακόµη µεγαλύτε-

ρη αύξηση είχαν τα καθαρά κέρδη αυτού

του τοµέα, κατά 35,6% ανερχόµενα σε

€3,46 εκατ.

Η Ergotrak συνέχισε την ανάπτυξή της µε

αύξηση πωλήσεων περίπου 6% µε νέα προϊ-

όντα και νέες συνεργασίες καθώς και δυνα-

µική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα και στις

Βαλκανικές Χώρες.

Ξεχωριστή ανάπτυξη είχε η Μοτοδυναµική

µε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων µε

ρυθµό 28,6% και κερδών προ φόρων κατά

49,6%. Αυτό αντανακλά τόσο την προ Ολυ-

µπιακή ευφορία και την επακόλουθη ανά-

πτυξη στην αγορά του δικύκλου όσο και την

επιτυχηµένη είσοδο της Μοτοδυναµικής

στο χώρο της λιανικής µε ιδιόκτητα κατα-

στήµατα, βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά τη

συνολική κερδοφορία της. Σηµειωτέον ότι η

Μοτοδυναµική έχει ήδη µπει στην τελική

ευθεία για την ανεξάρτητη είσοδό της στην

Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. 

Επιχειρηµατική κίνηση-σταθµό του περασµέ-

νου χρόνου αποτέλεσε η εξαγορά του Οµί-

λου Εταιριών STOLLBERG (ιδιοκτησία της

Degussa A.G.), αποτέλεσµα συντονισµένων

και προγραµµατισµένων προσπαθειών περί-

που δύο ετών. Η στρατηγική σηµασία αυτής

της εξαγοράς έγκειται: α) στην εξειδικευµένη

γνώση και τεχνολογία καθώς και στην ηγετι-

κή θέση που κατέχει η STOLLBERG στην

παγκόσµια αγορά-θύλακα (niche market) των

υψηλής προστιθέµενης αξίας «συλλιπασµά-

των χύτευσης», β) στη δηµιουργία µιας νέας

ολοκληρωµένης αλυσίδας «από την αγορά

στο ορυχείο», η οποία βασίζεται στο βιοµηχα-

νικό ορυκτό βολλαστονίτη αλλά και, γ) στη

γεωγραφική διασπορά των δραστηριοτήτων

της η οποία, εκτός από ανταγωνιστικά πλεο-

νεκτήµατα στην ίδια, προσφέρει ταυτόχρονα

ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης και ισχυ-

ροποίησης της διεθνούς παρουσίας της S&B

σε νέες, ταχύτατα αναπτυσσόµενες αγορές.

9

Για την S&B Bιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. το 2004 ήταν µια πολύ σηµαντική χρονιά.

Συνέπεσε µε τα εβδοµηκοστά γενέθλια της Εταιρίας. Όµως, πέρα από την εδραίωση 

και την καταξίωση που υποδηλώνουν τα 70 αυτά χρόνια επιχειρηµατικής ζωής και προόδου,

η περασµένη χρονιά ήταν και έτος έντονα αναπτυξιακό. Η εξαγορά της SΤΟLLBERG

αποτελεί στρατηγικό ορόσηµο στην αναπτυξιακή πορεία του Οµίλου S&B για επέκταση 

σε νέες γεωγραφικές περιοχές, νέες αγορές και νέα προϊόντα προστιθέµενης αξίας

βασισµένα στα βιοµηχανικά ορυκτά.



Η STOLLBERG ενσωµατώθηκε µε ραγδαί-

ους ρυθµούς στις διοικητικές και οικονοµι-

κές δοµές της S&B και, βοηθούµενη και

από την ισχυρή απόδοση της χαλυβουργίας

παγκοσµίως, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσ-

δοκίες µας τον πρώτο χρόνο στον Όµιλο.

Από την αρχή του 2005 έχει ενταχθεί σε

κοινό σχήµα µε την OTAVI, µε στόχο τη δηµι-

ουργία νέων συνεργιών και νέων αλυσίδων

«από την αγορά στο ορυχείο».

Άλλη, συνδυασµένη µε την εξαγορά της

STOLLBERG κίνηση του 2004 ήταν η πλειο-

ψηφική συµµετοχή της S&B στο µεγαλύτερο

ορυχείο και µονάδα επεξεργασίας βολλα-

στονίτη στο Jilin της Κίνας.

Επίσης, αποκτήσαµε µεταλλευτικά δικαιώ-

µατα για µπεντονίτη στο Μαρόκο, µε απώτε-

ρο στόχο την επέκταση των αποθεµάτων

µπεντονίτη σε µια περιοχή µε εφοδιαστικά

και κλιµατολογικά πλεονεκτήµατα.

Αντίθετα, τον περασµένο ∆εκέµβριο ολο-

κληρώθηκε η εστίασή µας στα βιοµηχανικά

ορυκτά µε την πώληση του µεριδίου µας στα

Χρυσωρυχεία Θράκης. 

O δρόµος της ανάπτυξης, όµως, δεν αποτε-

λείται µόνο από εξαγορές. Το 2004, σε

όλους µας τους κλάδους βιοµηχανικών

ορυκτών έγιναν σηµαντικές αναπτυξιακές

κινήσεις που ενδυνάµωσαν τις θέσεις µας

στις αγορές αλλά και θέτουν νέες προοπτι-

κές για το µέλλον.

• Ο Κλάδος  Μπεντονίτη αναπτύχθηκε γενικά

κατά 9% σε σχέση µε την προηγούµενη

χρονιά, ως αποτέλεσµα της αύξησης πωλή-

σεων στην αγορά των χυτηρίων της Κεντρι-

κής Ευρώπης, της ανάκαµψης πωλήσεων

στην αγορά χυτηρίων της Ν.Α. Αµερικής

και της αύξησης πωλήσεων στην αγορά του

χαρτιού. Επίσης, ενσωµάτωσε ταχύτατα

στο δίκτυό του τη δραστηριότητα της βουλ-

γαρικής Bentonit A.D. και  αναδιοργανώθη-

κε εσωτερικά για να δώσει το 2005 µεγάλη

έµφαση στη γεωγραφική ανάπτυξή του

πέραν της Ευρώπης. 

• Ο Κλάδος  Περλίτη που επηρεάστηκε ιδι-

αίτερα, για τις πωλήσεις του στις ΗΠΑ,

από το χαµηλό δολάριο και τα υψηλά

ναύλα, επικεντρώθηκε στη διατήρηση

των εκεί µεριδίων αγοράς του που έχουν

χτιστεί µε τόσο κόπο και χρόνο, ενίσχυσε

τη δυναµικότητα του εργοστασίου στην

Κίνα  και αύξησε τις  πωλήσεις του συνο-

λικά κατά 12%. Ιδιαίτερα δυναµική και

ελπιδοφόρο ανάπτυξη σηµείωσε ο διο-

γκωµένος περλίτης, µε άνοδο στις πωλή-

σεις κατά 42% κυρίως στην Ελλάδα αλλά

και την Βουλγαρία και την Ισπανία.

• Ο Κλάδος Βωξίτη διεύρυνε το πελατολό-

γιό του, απέκτησε πρόσβαση στα κοιτά-

σµατα Σαρδηνίας, αναπτύσσοντας µια

νέα διαφορετική ποιότητα βωξίτη, και

αύξησε τις πωλήσεις πάνω από 35%.

• Για τον Κλάδο Βιοµηχανικών Ορυκτών

OTAVI, το 2004 ήταν µια σηµαντική χρονιά

αύξησης των πωλήσεων κατά 35%. Πέραν

της συµµετοχής του στο ορυχείο βολλα-

στονίτη στην Κίνα, δηµιούργησε οµάδα

Κινέζων µηχανικών µε στόχο την εξασφά-

λιση της απρόσκοπτης προµήθειας και την

ανάπτυξη στενών σχέσεων µε σοβαρούς

εκεί προµηθευτές πρώτων υλών.
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Ανάµεσα σε πολλές στρατηγικές ενέργειες

και πρωτοβουλίες της περασµένης χρονιάς,

που αφορούν τη συνεχή βελτίωση των διοι-

κητικών µας υποδοµών, συστηµάτων και

διαδικασιών, θα ήθελα να σταθώ σε δύο

µοναδικά για το 2004 γεγονότα:

• Την οργάνωση και υλοποίηση µε µεγάλη

επιτυχία του προγράµµατος φιλοξενίας

«S&B at the Olympics», του οποίου η συµ-

βολή στην προσπάθειά µας να αναπτύσ-

σουµε και να καλλιεργούµε αµοιβαία

αποδοτικές σχέσεις µε τους πελάτες µας

σε κλίµα σεβασµού και εµπιστοσύνης,

ήταν ιδιαίτερα σηµαντική.

• Την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου

σύγχρονου κτιριακού συγκροτήµατος –σε

συνεργασία µε την τεχνική εταιρία  Γ.Ε.Κ.

µε την οποία είχαµε ιδρύσει κοινή εταιρία

για το σκοπό αυτό από το 2002– σηµαντικό

τµήµα του οποίου στεγάζει (από τον ∆εκέµ-

βριο) τις κεντρικές υπηρεσίες της Εταιρίας.

Η επένδυση σ’ ένα πιο φιλικό και συνεργα-

τικό περιβάλλον εργασίας  αναµένεται –και

η µέχρι τώρα εµπειρία το έχει ήδη αποδεί-

ξει– να συµβάλει σηµαντικά στην επιτάχυν-

ση της επικοινωνίας, την υποστήριξη της

ανοιχτής συνεργασίας, την αυξηµένη οµα-

δικότητα και παραγωγικότητα.

Το πολύπλευρο και ουσιαστικό έργο µας

στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης, το οποίο έχει να επιδείξει και για την

προηγούµενη χρονιά πολύ σηµαντικές δρά-

σεις και πρωτοβουλίες,  καλύπτεται εκτενώς

στον Κοινωνικό Απολογισµό µας.

Το έτος-ορόσηµο 2004 αποδεικνύει ότι η συλ-

λογική µας προσπάθεια αποδίδει και θέλω να

ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για

τη συµβολή τους στην επιτυχηµένη αναπτυ-

ξιακή πορεία της S&B. Καθώς διανύουµε το

2005, πρόκλησή µας είναι η επιτάχυνση των

προσπαθειών µας και η απελευθέρωση δηµι-

ουργικής ενέργειας για την περαιτέρω ανά-

πτυξη και για αύξηση της ανταγωνιστικότητας

και της κερδοφορίας του  Οµίλου µας. Είµαι

ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι όλοι εµείς οι άνθρω-

ποι της S&B µε την αφοσίωση, το δυναµισµό

και τη δηµιουργικότητά µας, στηριζόµενοι

στην εµπιστοσύνη  που µας δείχνουν κάθε

µέρα οι πελάτες και οι µέτοχοι και µε προσή-

λωση στις αρχές µας, θα συνεχίσουµε να

δηµιουργούµε το µέλλον µας και να αναπτυσ-

σόµαστε, φέρνοντας την S&B όλο και πιο

κοντά στην υλοποίηση του Οράµατός της.

Ευθύµιος Ο. Βιδάλης
∆ιευθύνων Σύµβουλος



12 Ετήσιος Απολογισµός 2004



Ε
τα

ιρίες του Ο
µίλου S

&
B



Γαλλία

Ισπανία

Καναδάς

Η.Π.Α.

Βραζιλία

Τουρκία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Μαρόκο

Βουλγαρία

Γερµανία

Ρωσία

Ουγγαρία

Κύπρος

Ινδία

Ην. Βασίλειο

Κίνα

Δηµ. της Κορέας

Πολωνία

Βέλγιο

23 ορυχεία 
µπεντονίτη, περλίτη, 
βωξίτη & βολλαστονίτη

48 εγκαταστάσεις 
& κέντρα επεξεργασίας

 

29 κέντρα διανοµής

σε 21 χώρες 
σε Ευρώπη, Ασία, Βόρεια 
& Λατινική Αµερική, Αφρική

 

2.500 
εξειδικευµένες 
βιοµηχανικές λύσεις

πωλήσεις σε περισσότερες 

από 50 χώρες

ηγετικές θέσεις διεθνώς

∆ιεθνής Παρουσία
του Οµίλου S&B
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Μπεντονίτης

€120
εκατ. πωλήσεις

σε 45 χώρες

No 1
παραγωγός µπεντονίτη
στην Ευρώπη

No 2
παραγωγός µπεντονίτη
παγκοσµίως

29
ορυχεία
και εργοστάσια

σε 9 χώρες

1.400 προϊόντα

Σηµαντικές εξελίξεις 2004

• 9% αύξηση πωλήσεων

• Πλήρης ενσωµάτωση της Bentonit AD στη στρατηγική οργάνωση
«από την αγορά στο ορυχείο»

• Νέα µονάδα επεξεργασίας στο Essen της Γερµανίας

• Σηµαντική αύξηση πωλήσεων στην αγορά για άµµο υγιεινής
κατοικίδιων ζώων και στις αγορές εξειδικευµένων εφαρµογών
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Το 2004, o Κλάδος Μπεντονίτη της

S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ενδυ-

νάµωσε την ανταγωνιστικότητά του

βελτιστοποιώντας και επεκτείνοντας την εφο-

διαστική του αλυσίδα, και δίνοντας ιδιαίτερη

έµφαση στην καινοτοµία. Οι ενοποιηµένες
πωλήσεις έφτασαν τα € 120 εκ., υπερβαίνο-

ντας τους 1,1 εκ. τόνους µπεντονίτη και ζεόλι-

θου παγκοσµίως.

Ο Κλάδος Μπεντονίτη κατάφερε να επιτύχει

αύξηση σε ενοποιηµένες πωλήσεις κατά  9%

σε σύγκριση µε το 2003, παρά το γεγονός

ότι οι πωλήσεις επηρεάστηκαν αρνητικά από

τη συνεχή αύξηση των θαλάσσιων ναύλων.

Μία από τις σηµαντικότερες εξελίξεις του

2004 ήταν η πλήρης ενσωµάτωση της
Bentonit AD στη στρατηγική οργάνωση του

Κλάδου «από την αγορά στο ορυχείο». Η

εταιρία είχε εξαγοραστεί το 2003 και διαθέ-

τει σηµαντικά αποθέµατα και µονάδες επε-

ξεργασίας µπεντονίτη και ζεόλιθου στο

Kardjali της Βουλγαρίας. Αποσκοπώντας

στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας

και του κόστους διακίνησης των προϊόντων,

η παραγωγή του ζεόλιθου και των τριµµέ-

νων προϊόντων µπεντονίτη µεταφέρθηκε

από τη Μήλο στη Βουλγαρία, ώστε να αξιο-

ποιηθούν ευκαιρίες για πωλήσεις σε νέες

γεωγραφικές περιοχές.

Επιπλέον, υλοποιήθηκε επένδυση σε µια

νέα µονάδα επεξεργασίας µπεντονίτη
στο Essen της Γερµανίας, µε στόχο την πιο

αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των πελατών

και την ενδυνάµωση της παραγωγικής και

εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κεντρική

Ευρώπη. 

Το 2004, ο Κλάδος Μπεντονίτη επιτάχυνε

τις επενδύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη
στο πλαίσιο µιας ευρύτερης στρατηγικής

κατεύθυνσης για καινοτοµία. Ιδιαίτερη

έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη νέων προϊό-

ντων προστιθέµενης αξίας και στην εφαρ-

µογή της ήδη υπάρχουσας παλέτας προϊό-

ντων και υπηρεσιών σε καινούριες χρήσεις. 

Οι πωλήσεις στην αγορά των χυτηρίων
αυξήθηκαν κατά 6% το 2004, αποτελώντας

σήµερα το 51% του Κλάδου Μπεντονίτη.

Κύριος λόγος ήταν η επιτυχής προώθηση

µειγµάτων για την άµµο καλουπιών χύτευσης

σιδήρου, µε το εµπορικό σήµα ΙΚΟ, ειδικό-

τερα στην Αµερική και τη Γαλλία. Ο Κλάδος

Μπεντονίτη σηµείωσε σηµαντική επιτυχία

στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων προ-

σαρµοσµένων στις ανάγκες των πελατών

του, προσφέροντας νέα προϊόντα που απευ-

θύνονται σε εξειδικευµένες διαδικασίες στα

χυτήρια, όπως είναι η παραγωγή του πυρή-

να των καλουπιών (core shop). 

Οι πωλήσεις των χύδην προϊόντων,
(συµπεριλαµβανοµένων και των πωλήσεων

για σφαιροποίηση σιδήρου), που αναλογούν

στο 28% των συνολικών, σηµείωσαν αύξη-

ση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.

Παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στις αγο-

ρές σφαιροποίησης σιδηροµεταλλεύµατος

στη Βόρεια Αµερική και τη Ρωσία επηρεά-

στηκαν αρνητικά από τη συνεχόµενη πτωτι-

κή τάση του δολαρίου έναντι του ευρώ, η

οικονοµική ανάκαµψη στην Ευρώπη και η

αυξηµένη δραστηριότητα στην εξόρυξη πε-

τρελαίου ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Κλά-

δου σε άλλες εφαρµογές και γεωγραφικές



περιοχές. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον εκ-

συγχρονισµό και στην πληρέστερη οργάνωση

της παραγωγής και της εξυπηρέτησης πελα-

τών από τις εγκαταστάσεις της Βουλγαρίας.

Η S&B προσφέρει ευρύτατη γκάµα προϊόντων

που χρησιµοποιούνται σε έργα πολιτικών
µηχανικών, µε το εµπορικό σήµα IBECO,
όπως η διάνοιξη σηράγγων και µικροσηράγ-

γων και η κατασκευή διαφραγµατικών τοιχίων,

καθώς και σε εφαρµογές όπως η εγκατά-

σταση υπόγειων δικτύων µε τη µέθοδο της

κατευθυνόµενης οριζόντιας διάτρησης και

η στεγανοποίηση χώρων υγειονοµικής

ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Το 2004, η

παρατεταµένη ύφεση στον κατασκευαστικό

κλάδο και στα έργα υποδοµής στην Κεντρι-

κή Ευρώπη έπληξε την αγορά για έργα πολι-

τικών µηχανικών. Ο Κλάδος Μπεντονίτη θα

εντείνει τις προσπάθειες για να ανακτήσει το

µερίδιο αγοράς σε αυτό τον τοµέα, προω-

θώντας τεχνογνωσία σε νέες εφαρµογές

και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα υψηλών

προδιαγραφών.

Η S&B ισχυροποίησε τη θέση της στην

ευρωπαϊκή αγορά µπεντονίτη για άµµο υγι-
εινής κατοικίδιων ζώων, αυξάνοντας τις

πωλήσεις της κατά 50%, κυρίως λόγω της

ενσωµάτωσης της παλέτας προϊόντων της

νέας µονάδας στη Βουλγαρία. Η στρατηγική

της Εταιρίας εντοπίζεται στον επιλεκτικό

εφοδιασµό ισχυρών διανοµέων και στην

ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων που

απευθύνονται σε πελάτες υψηλών απαιτήσεων.  

Στις εξειδικευµένες αγορές όπου ο Κλά-

δος Μπεντονίτη δραστηριοποιείται ενεργά

εξυπηρετώντας τις βιοµηχανίες χάρτου,

χηµικών, κεραµικών, αλλά και παραγωγής

οίνου, οι πωλήσεις σηµείωσαν εντυπωσιακή

αύξηση άνω του 25%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν

η δραστηριότητα της Εταιρίας στην αγορά

της βιοµηχανίας χάρτου. Η διευρυµένη

πελατειακή βάση, καθώς και η επέκταση της

Εταιρίας σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, συνέβαλαν σηµαντικά στη θετική

απόδοση του Κλάδου σε όλες τις αγορές

ειδικών εφαρµογών. 

ΣΤΟΧΟΙ

• Αυξηµένες επενδύσεις σε καινοτοµία
και ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
µε µακροπρόθεσµες προσδοκίες 
στην κερδοφορία.

• ∆ιεύρυνση της πελατειακής βάσης 
µε έµφαση σε γεωγραφικές περιοχές
όπως η Ασία, η Βόρεια και η Νότια
Αµερική, και οι χώρες της Κοινοπολι-
τείας Ανεξαρτήτων Κρατών.

• Περαιτέρω διεύρυνση της παλέτας
προϊόντων για την αγορά των χυτηρίων.

• Σηµαντική αύξηση στις πωλήσεις ζεό-
λιθου, µε εφαρµογές σε ζωοτροφές
και στο γεωργικό τοµέα. 

• Περαιτέρω βελτιστοποίηση παραγωγι-
κών δυνατοτήτων και ανάπτυξη προϊό-
ντων από τη µονάδα επεξεργασίας
της Βουλγαρίας.

1. Ορυχείο µπεντονίτη στη Μήλο (σελ. 16)

2. Μονάδα επεξεργασίας και πλατείες µπεντονίτη στη Μήλο (σελ. 16)

3. Μονάδα τήξης σιδήρου σε χυτήριο (σελ. 19)

4. Εξάρτηµα για οχήµατα που χυτεύτηκε µε προϊόντα ΙΚΟ (σελ. 19)



Η.Π.Α.

Καναδάς

l Eγκαταστάσεις Παραγωγής S&B και Θυγατρικών

l Eγκαταστάσεις Παραγωγής Συνδεδεµένων Eταιριών

l Γραφεία

l Aποθήκες - Kέντρα Διανοµής

Claymont, DE

Mobile, AL

Gros Cacuna
Belledune

Greenville, MS
Brunswick, GA

Περλίτης

Σηµαντικές εξελίξεις 2004

• 12% αύξηση αξίας πωλήσεων περλίτη

• 42% αύξηση αξίας πωλήσεων διογκωµένου περλίτη

• Νέα αποθήκη διανοµής στο Mississipi και επέκταση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας στις κεντρικές Η.Π.Α.

• ∆ιείσδυση σε νέες γεωγραφικές περιοχές

• Νέα εγκατάσταση διόγκωσης περλίτη στην Ισπανία  -  
ισχυρότερη παρουσία σε καθετοποιηµένη παραγωγή

• Αύξηση δυναµικότητας στην Κίνα

675 χιλ. τόνοι 
αδιόγκωτου περλίτη

339 χιλ. κυβικά µέτρα 
διογκωµένου περλίτη

Νο 1 προµηθευτής 
αδιόγκωτου διαβαθµισµένου 
περλίτη παγκοσµίως

36 ορυχεία, µονάδες 
παραγωγής και κέντρα διανοµής

σε 12 χώρες

105προϊόντα

σε περισσότερες

από 30 χώρες
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Βέλγιο

Γαλλία

Ισπανία

Βουλγαρία

Ιταλία

Τουρκία

Κίνα

Ελλάδα

Ηνωµένο 
Βασίλειο

Ρωσία

Γερµανία

Chalon
Lille

Seaham

Kurdzhali

Biga

Αθήνα
Μήλος

Ριτσώνα

St. Petersburg

Mannheim
Straubing

Oristano
AlmeriaMoron

Luenen

Grimbergen
Aschaffenburg
Nürnberg

Shanghai

Xinyang
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Τ ο 2004 οι πωλήσεις του Κλάδου
Περλίτη της S&B επηρεάστηκαν

από την υποτίµηση του δολαρίου,

το αυξηµένο ενεργειακό κόστος και τους ιδι-

αίτερα αυξηµένους θαλάσσιους ναύλους.

Οι αρνητικοί αυτοί παράγοντες δηµιούργη-

σαν την ανάγκη µετακύλισης µέρους του

κόστους σε πελάτες µέσω αναπροσαρµο-

γής τιµών. Ως αποτέλεσµα, µέρος της αύξη-

σης κατά 12% του κύκλου εργασιών σε

σχέση µε το 2003 οφείλεται στους αυξηµέ-

νους ναύλους που ενσωµατώθηκαν στην

τιµή πώλησης. Ένα άλλο σηµαντικό µέρος

της αύξησης του κύκλου εργασιών οφείλεται

στις αυξηµένες πωλήσεις διογκωµένου περ-

λίτη, ο οποίος συµµετείχε σε µεγάλο ποσο-

στό στα θετικά αποτελέσµατα του 2004 µε

αύξηση των εσόδων κατά  42%.

Το σύνολο των πωλήσεων σε αδιόγκωτο

διαβαθµισµένο περλίτη παγκοσµίως ανήλθε

σε 675.000 τόνους (έναντι 650.000 τόνων

την προηγούµενη χρονιά) και του διογκωµέ-

νου περλίτη σε 339.000 κυβικά µέτρα (ένα-

ντι 240.000).

Συνολικά, ο Κλάδος Περλίτη πέτυχε ενοποι-

ηµένες πωλήσεις άνω των €60 εκατ., αντι-

σταθµίζοντας τις επιπτώσεις των αντίξοων

εξωτερικών συνθηκών µε µερική αναπρο-

σαρµογή τιµών, αποδοτική διαχείριση του

µείγµατος προϊόντων και ενός αξιόπιστου

και ολοκληρωµένου δικτύου διανοµής. 

Όσον αφορά τον αδιόγκωτο διαβαθµισµέ-
νο περλίτη, οι πιο σηµαντικές εξελίξεις ήταν:

• Στην Ευρώπη, οι πωλήσεις αυξήθηκαν

κατά 10% σε µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική

αγορά και υπό στάσιµες οικονοµικές συν-

θήκες. Οι χρήσεις που κυρίως εξυπηρε-

τούνται στην Ευρώπη αφορούν τον κατα-

σκευαστικό κλάδο και τις γεωργικές

εφαρµογές.

• Στη Βόρεια Αµερική, οι δραστηριότητες

του Κλάδου Περλίτη επηρεάστηκαν από

τη δυσµενή εξέλιξη των θαλάσσιων ναύ-

λων (πάνω από 40% αύξηση των ναύλων

σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά)

καθώς και την αποδυνάµωση του δολαρί-

ου σε σχέση µε το ευρώ. Κατά συνέπεια,

αν και ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε

πάνω από 3% σε σχέση µε το προηγού-

µενο έτος, καταγράφηκε πτώση του

κύκλου εργασιών σε  ευρώ κατά 2,8%.

Επίσης, το 2004, προστέθηκε µια νέα

αποθήκη στο Mississippi των Η.Π.Α.

• Στην Κίνα ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις

στην παραγωγική δυναµικότητα των

εγκαταστάσεων της θυγατρικής S&B

Industrial Minerals (Henan) Co Ltd.  Απο-

τέλεσµα αυτών των επενδύσεων είναι η

υψηλότερη παραγωγικότητα, η ευελιξία

και η επέκταση της γκάµας των διαθέσι-

µων προϊόντων, δίνοντας νέες ευκαιρίες

στη διείσδυση των αγορών στην Κίνα και

στις γειτονικές χώρες (Ιαπωνία και Κορέα).

Το 2004 συνεχίστηκε η εξαιρετική απόδοση

σε πωλήσεις και κερδοφορία του διογκω-
µένου περλίτη. Η δυναµική ανάπτυξη

αυτού του τοµέα βασίζεται σε σειρά παρα-

γόντων όπως:

• Τη συνεχιζόµενη ζήτηση για τα προϊόντα

του Οµίλου και ειδικά για το προϊόν µε την

εµπορική ονοµασία PERLOBETON, που

παράγεται στις εγκαταστάσεις της Ριτσώ-

νας στην Ελλάδα, διατίθεται µέσω της

θυγατρικής εταιρίας ISOCON και έχει ιδι-

αίτερη ζήτηση στην εγχώρια αγορά.

• Την εξαγορά της βουλγαρικής Bentonit

AD στο τέλος του 2003, η οποία επέκτει-

νε την παρουσία της S&B στην αγορά των

Βαλκανίων. Η Bentonit AD διαθέτει ορυ-

χείο και µονάδα επεξεργασίας και διό-

γκωσης περλίτη στη Βουλγαρία.

• Τις επενδύσεις για αναβάθµιση και εκσυγ-

χρονισµό των εγκαταστάσεων του Κλά-

δου Περλίτη στην Ελλάδα και την Ισπανία.



Τέλος, υπογράφηκε µακροχρόνιο συµβό-

λαιο µε στρατηγικό πελάτη-πολυεθνική εται-

ρία στο χώρο των οικοδοµικών υλικών δρα-

στηριοποιούµενο στην ισπανική οικοδοµική

αγορά, και εγκαταστάθηκε µια νέα µονάδα

στην Ισπανία, που θα ξεκινήσει εργασίες στα

µέσα του 2005. Οι εξελίξεις αυτές θα συµ-

βάλουν περαιτέρω στην ενίσχυση των δρα-

στηριοτήτων του διογκωµένου περλίτη.

ΣΤΟΧΟΙ

• Αξιολόγηση των ευκαιριών για καθε-
τοποίηση και στρατηγική τοποθέτηση
στη συνεχώς αναπτυσσόµενη αγορά
της Βόρειας Αµερικής

• Επικέντρωση στην εξάπλωση σε γεω-
γραφικές περιοχές στις οποίες τέθη-
καν ισχυρές βάσεις για προώθηση
των προϊόντων κατά το 2004

• Ενδυνάµωση παρουσίας στην αγορά
της Άπω Ανατολής µέσω της
ανάπτυξης νέων προϊόντων σε συν-
δυασµό µε αύξηση της δυναµικότη-
τας των εγκαταστάσεων στην Κίνα 

• Ενδυνάµωση δραστηριότητας διογκω-
µένου περλίτη επιλεκτικά σε ευρωπαϊ-
κές χώρες µέσω ανάπτυξης νέων
στρατηγικών συνεργασιών

• Περαιτέρω αναβάθµιση της µονάδας
διόγκωσης περλίτη στην Ελλάδα για
µεγιστοποίηση της παραγωγικής της
δυναµικότητας

1. Ορυχείο περλίτη στη Μήλο (σελ. 20)

2. Μονάδα επεξεργασίας αδιόγκωτου περλίτη (σελ. 20)

3. Σιλό αποθήκευσης διαβαθµισµένου περλίτη (σελ. 23)

4. Χρήση περλίτη σε κατασκευές (σελ. 23)



l Eγκαταστάσεις Παραγωγής S&B και Θυγατρικών

l Eγκαταστάσεις Παραγωγής Συνδεδεµένων Eταιριών

l Γραφεία

Αθήνα

Παρνασσός
Ιτέα

Εύβοια

Βωξίτης

€46
εκατ. πωλήσεις

1,5
εκατ. τόνοι πωλήσεις

σε 22 χώρες

No 1
παραγωγός της Ε.Ε.

6 διαφορετικές 
χρήσεις βωξίτη

14 
προϊόντα βωξίτη

Σηµαντικές εξελίξεις 2004

• 35,5% αύξηση εσόδων πωλήσεων

• Ολοκλήρωση εκτεταµένων άυλων επενδύσεων για την 
προετοιµασία υπόγειων και επιφανειακών κοιτασµάτων 

• Σηµαντική αύξηση όγκου πωλήσεων και µεριδίου αγοράς 
στην αγορά της αλουµίνας

• Προσθήκη 9 νέων πελατών

• Έναρξη νέας εµπορικής δραστηριότητας – βωξίτης Σαρδηνίας
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Ελλάδα

Ιταλία

Ρωσία

St. Petersburg

Olmedo



Το 2004, οι πωλήσεις του Κλάδου
Βωξίτη της S&B Βιοµηχανικά Ορυ-

κτά Α.Ε. ανήλθαν σε €46 εκατ.,

παρουσιάζοντας αύξηση 35,5% σε σχέση µε

το 2003. Η άνοδος οφείλεται στη σηµαντική

αύξηση των πωλήσεων στην αγορά της αλου-

µίνας, κυρίως λόγω της απόκτησης δύο νέων

πελατών στη Ρουµανία και, της αύξησης των

CIF φορτίων προς τους πελάτες. 

Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών του Κλάδου

αυξήθηκε λόγω των πωλήσεων του βωξίτη

της Σαρδηνίας, µέσω της εµπορικής συµ-

φωνίας που σύναψε η S&B µε την εταιρία

Sardabauxiti στην Ιταλία.  

Η εµπορική συµφωνία αφορά την πώληση

και την προώθηση βωξίτη από τη Σαρδηνία.

Πρόκειται για βωξίτη βαιµητικού τύπου µε

υψηλή περιεκτικότητα σε αλουµίνα και

χαµηλή σε σίδηρο. Αυτός ο βωξίτης αποτε-

λεί συµπληρωµατικό προϊόν στο χαρτοφυ-

λάκιο των προϊόντων της S&B. Πέραν της

αποκλειστικής αυτής εµπορικής συµφω-

νίας, που τέθηκε σε ισχύ το 2004, η S&B

έχει προβεί και στη µεταφορά µεταλλευτι-

κής τεχνογνωσίας µε την εφαρµογή τεχνι-

κών εκλεκτικής εξόρυξης, µε στόχο την

παραγωγή υλικού υψηλής ποιότητας κατάλ-

ληλου για µεταλλουργικές και εξειδικευµέ-

νες εφαρµογές.

Παρά τη σηµαντική ενίσχυση του ευρώ σε

σχέση µε το αµερικανικό δολάριο, όπως επί-

σης την εντυπωσιακή αύξηση του κόστους

των ναύλων, ο Κλάδος Βωξίτη όχι µόνο δια-

τήρησε την ευρεία πελατειακή του βάση αλλά

κατόρθωσε να προσθέσει εννέα (9) νέους

πελάτες στις παραδοσιακές του αγορές. Οι

περισσότεροι από αυτούς τους πελάτες βρί-

σκονται στην Ευρώπη, ενώ επιτεύχθηκαν

πωλήσεις σε νέες γεωγραφικές περιοχές,

όπως η Βόρεια και η Νότια Αφρική.

Η παραγωγή βωξίτη διατηρήθηκε στα ίδια

υψηλά επίπεδα µε το 2003, γεγονός που σε

συνδυασµό µε την αξιοποίηση του υπάρχο-

ντος αποθέµατος (το οποίο µειώθηκε κατά

200.000 τόνους), επέτρεψε την ικανοποίηση

της ζήτησης των αγορών.

Η ικανοποίηση του πελάτη, παράλληλα µε τις

συνεχιζόµενες προσπάθειες ανάπτυξης και

τα επενδυτικά προγράµµατα στους τοµείς

της παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, πωλή-

σεων και τεχνικής υποστήριξης έχουν κατα-

στήσει τον Κλάδο Βωξίτη της S&B βασικό

παραγωγό και προµηθευτή βωξίτη υψηλής

ποιότητας στην παγκόσµια αγορά.

Ο µεταλλουργικός βωξίτης αντιπροσω-

πεύει το 45% των συνολικών πωλήσεων. Τα

έσοδα από τις πωλήσεις στην αγορά αυτή

εµφανίστηκαν αυξηµένα κατά 38%, κυρίως

λόγω της απόκτησης νέων πελατών στη

Ρουµανία. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα

από τις πωλήσεις µεταλλουργικού βωξίτη

στους παραδοσιακούς πελάτες παρέµειναν

στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2003. Έτσι, η

µείωση του όγκου των πωλήσεων που

σηµειώθηκε κατά την τελευταία περίοδο του

2003 –εξαιτίας της αλλαγής του νοµικού και

εµπορικού καθεστώτος της Ρωσίας– αντι-

σταθµίστηκε κατά το 2004.  

Η αγορά αλουµινούχων τσιµέντων ανα-

λογεί στο 27% των πωλήσεων. Τα έσοδα

των πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 68% εξαι-

τίας της αύξησης του όγκου των πωλήσεων,

καθώς επίσης την αύξηση των CIF φορτίων

προς τους πελάτες. Θα πρέπει να σηµειωθεί

ότι ο βωξίτης της S&B έχει ποιοτικά πλεονε-

κτήµατα (χηµική σύσταση και φυσικές ιδιό-

τητες) έναντι ανταγωνιστικών προϊόντων,

καθιστώντας τον καταλληλότερο για τη

συγκεκριµένη χρήση. Αποτέλεσµα αυτού

είναι όχι µόνο η διατήρηση της ισχυρής

θέσης του Κλάδου στη συγκεκριµένη αγορά

αλλά και η συνεχής ενίσχυση του µεριδίου

του στην αγορά.
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Η αγορά της βιοµηχανίας χυτοσιδήρου
αντιστοιχεί στο 14% των εσόδων των πωλή-

σεων βωξίτη. Ο όγκος πωλήσεων παρέµει-

νε στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2003, ενώ

τα έσοδα παρουσίασαν οριακή µείωση

λόγω της µη ευνοϊκής ισοτιµίας ευρώ-δολα-

ρίου. Η ποιότητα του βωξίτη της S&B επιτρέ-

πει τόσο τη βελτίωση της λειτουργίας της

υψικαµίνου κατά την παραγωγή χυτοσιδή-

ρου όσο και την αξιοποίηση της συµπαρα-

γόµενης σκωρίας. 

Στην αγορά των τσιµέντων Portland, οι

πωλήσεις αυξήθηκαν περίπου 37% κυρίως

λόγω της απόκτησης των νέων πελατών. Οι

προοπτικές για το 2005 είναι πολύ θετικές,

αφού ήδη υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέ-

ρω πωλήσεις σε καινούριους πελάτες σε

νέες γεωγραφικές περιοχές όπως η Βόρεια

Αµερική και η Νότια Αφρική.

Στην αγορά πετροβάµβακα, η οποία αντι-

στοιχεί στο 6% των συνολικών πωλήσεων

βωξίτη της Εταιρίας, ο βωξίτης χρησιµοποιεί-

ται στο µείγµα πρώτων υλών προκειµένου να

αυξηθεί η περιεκτικότητα του τελικού προϊό-

ντος σε αλουµίνα, έτσι ώστε να ανταποκρίνε-

ται στις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλει-

ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία

χρόνια, η Εταιρία έχει αναπτύξει µια νέα ποιό-

τητα ψιλόκοκκου βωξίτη, ο οποίος προσφέρει

σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην παραγωγική

διαδικασία του πετροβάµβακα.Αποτέλεσµα

αυτού είναι η συνεχής αύξηση του µεριδίου

αγοράς και η εξασφάλιση συνεργασίας µε

ένα σηµαντικό πολυεθνικό πελάτη. Κατά το

2004, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 9%

σε έσοδα πωλήσεων.

Η αγορά των λειαντικών αντιπροσωπεύει

το 1% των πωλήσεων βωξίτη. Η Εταιρία προ-

σφέρει µια ειδική ποιότητα βωξίτη προστιθέ-

µενης αξίας, η οποία παράγεται στις εγκα-

ταστάσεις εµπλουτισµού της S&Β στην Ιτέα.

Κατά το έτος 2004, οι πωλήσεις στην αγορά

αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση µε το 2003

λόγω υψηλότερου όγκου πωλήσεων στην

Ουκρανία. 

ΣΤΟΧΟΙ

• Αύξηση των πωλήσεων µεταλλουργι-
κού βωξίτη

• ∆ιατήρηση υψηλού µεριδίου αγοράς
αλουµινούχων τσιµέντων και διείσδυ-
ση στην αγορά αλουµινούχων τσιµέ-
ντων χαµηλού σιδήρου

• ∆ιατήρηση πωλήσεων στις αγορές της
χαλυβουργίας και του πετροβάµβακα

• Σηµαντική αύξηση των πωλήσεων
στην αγορά των τσιµέντων Portland
µε την απόκτηση καινούριων πελατών
σε νέες γεωγραφικές περιοχές 

• ∆ιεύρυνση του υπάρχοντος χαρτοφυ-
λακίου προϊόντων, µε την ανάπτυξη
νέων ποιοτήτων βωξίτη

• Απόκτηση νέων αποθεµάτων βωξίτη
1. Υπόγεια εκµετάλλευση βωξίτη στη Φωκίδα (σελ. 24)

2. Επεξεργασία - κοσκίνιση βωξίτη στην Ιτέα (σελ. 24)

3. Φόρτωση βωξίτη σε πλοίο (σελ. 27)

4. Κατασκευές από υλικά βασισµένα σε βωξίτη (σελ. 27)



Γερµανία

Πολωνία

Ισπανία

Ιταλία

Γαλλία

Βέλγιο

Neuss

Wertheim

Gdansk

Ravenna

Castellon

Antwerp

Courbevoie

l Eγκαταστάσεις Παραγωγής S&B και Θυγατρικών

l Γραφεία

l Aποθήκες - Kέντρα Διανοµής

Βιοµηχανικά
Ορυκτά Otavi 

Σηµαντικές εξελίξεις 2004

• 35% αύξηση πωλήσεων

• Ίδρυση της κοινής εταιρίας S&B Jilin Wollastonite Co. Ltd. 
στην Κίνα

• Καθιέρωση του νατριούχου αστρίου στην πολωνική 
αγορά κεραµικών

• Νέα γραµµή παραγωγής του SLS στο Neuss της Γερµανίας

• Βελτιστοποίηση της παλέτας προϊόντων

€27,5
εκατ. πωλήσεις

121.500
τόνοι ορυκτών

29 προϊόντα 
που βασίζονται σε ορυκτά

8 γραµµές παραγωγής

7 κέντρα διανοµής 
στην Ευρώπη

1 µονάδα βολλαστονίτη
στην Κίνα
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Κίνα

Jilin



Tο 2004 ήταν έτος ρεκόρ για τις εργα-

σίες των Βιοµηχανικών Oρυκτών
OTAVI στην Υαλουργία και τα

Κεραµικά. Ο όγκος πωλήσεων και ο κύκλος

εργασιών αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση

µε την προηγούµενη χρονιά, µε ταυτόχρονη

αύξηση της κερδοφορίας. Οι αυξανόµενες

πωλήσεις της OTAVI κατά τη διάρκεια των

τελευταίων 3 ετών επιβεβαιώνουν τη συνεχι-

ζόµενη ανάπτυξή της στην αγορά αυτή.

Νέοι πελάτες προστέθηκαν στο πελατολό-

γιο της OTAVI, ενώ διευρύνθηκε η µακρο-

χρόνια συνεργασία µε τους ήδη υπάρχο-

ντες. Οι πωλήσεις στις χώρες της Ανατολι-

κής Ευρώπης αυξήθηκαν περαιτέρω, ενώ

το εφοδιαστικό δίκτυο και οι εµπορικές υπη-

ρεσίες στην Πολωνία εκτιµήθηκαν ιδιαίτερα

από τους νέους εκεί πελάτες της OTAVI. Ο

υψηλής ποιότητας νατριούχος άστριος, που

εισήχθη στο χαρτοφυλάκιο της OTAVI προς

το τέλος του 2003, κατευθύνεται τώρα και

στην πολωνική κεραµική βιοµηχανία.

Σε στενή συνεργασία µε τους πελάτες, η

OTAVI διεύρυνε την εφαρµογή του σποδου-

µένιου και άλλων ειδικών ορυκτών στην

αγορά αυτή. Επίσης, δίνοντας ιδιαίτερη σηµα-

σία στην αξία κατά τη χρήση των ορυκτών-

προϊόντων της, η OTAVI παρείχε µεγάλη υπο-

στήριξη προς τους πελάτες της για βελτίωση

της παραγωγικότητάς τους, της ποιότητας των

προϊόντων και για ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Τέλος, εφαρµόστηκαν αναπτυξιακά προγράµ-

µατα µε ερευνητικά ιδρύµατα και πελάτες µε

εστίαση σε συγκεκριµένες εφαρµογές. 

Από την άλλη πλευρά, η δραστηριότητα της

OTAVI στην Υαλουργία και τα Κεραµικά

δοκιµάστηκε από γενικές συνθήκες της

αγοράς όπως τη σηµαντική επίπτωση των

ιδιαίτερα αυξηµένων ναύλων στην εισαγωγή

των πρώτων υλών και τη σχετική στασιµότη-

τα στις αγορές της υαλουργίας και των

κεραµικών της ∆υτικής Ευρώπης (µε µόνο

λίγες εφαρµογές, όπως η παραγωγή των

κεραµικών πλακιδίων πορσελάνης και των

ειδικευµένων γυαλιών, να παρουσιάζουν

µικρή αύξηση). Θετικές προοπτικές ανάπτυ-

ξης διαφαίνονται µόνο στα νέα κράτη µέλη

της Ε.Ε., όπως και στην Τουρκία και την

Αίγυπτο, όπου η OTAVI εστιάζει τις αναπτυ-

ξιακές της προσπάθειες.

Στην αγορά των Πυριµάχων, το 2004 η

OTAVI συνέχισε την εφαρµογή της στρατηγι-

κής της για τη µεταµόρφωση της δραστηριό-

τητάς της στον τοµέα αυτό, από προµηθευτή

αµιγώς πρώτων υλών σε συνεργάτη των πελα-

τών της, ισχυροποιώντας έτσι τη θέση της ως

σηµαντικού προµηθευτή εξειδικευµένων

προϊόντων στη βιοµηχανία πυρίµαχων υλικών.

Με την επικέντρωση σε λιγότερα αλλά

σηµαντικότερα προϊόντα, όπως βωξίτες,

τετηγµένη αλούµινα και Thermocarbon, οι

πωλήσεις στην αγορά των πυριµάχων αυξή-

θηκαν το 2004 κατά 20%.

Στον τοµέα της παραγωγής, το 2004, µία

νέα γραµµή παραγωγής του SLS σχεδιά-

στηκε και εγκαταστάθηκε στο Neuss της

Γερµανίας. Το SLS που παράγεται εκεί απο-

τελεί ένα «κρύο γυαλί» το οποίο µετά από

διόγκωση έχει παρόµοιες ιδιότητες µε το

διογκωµένο περλίτη. Το προϊόν αναπτύσσε-

ται και προωθείται από την SLS Baustoffe

GmbH, κοινοπραξία µεταξύ της S&B και της

Quartzwerke GmbH. Η νέα γραµµή παρα-

γωγής αυξάνει τη δυναµικότητα σε 2.000

µ.τ., µειώνει το κόστος παραγωγής κατά

50% και ταυτόχρονα βελτιώνει σηµαντικά το

περιβάλλον εργασίας.

Επίσης, το καλοκαίρι του 2004 η OTAVI ξεκί-

νησε, για λογαριασµό του Κλάδου Μπεντο-

νίτη, την επεξεργασία µπεντονίτη για ένα

σηµαντικό πελάτη στον τοµέα των χυτηρίων,

µε ζήτηση 10.000 µ.τ. το έτος, φτάνοντας

έτσι τη συνολική παραγωγή στο εργοστάσιο

του Neuss στους 53.000 µ.τ.
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Χάρη στη διαρκή έντονη ζήτηση για πρώτες

ύλες από την Κίνα, τα ναύλα και οι τιµές των

πρώτων υλών βιοµηχανικών ορυκτών διατη-

ρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα καθ’όλη τη

διάρκεια του 2004.

Ειδικότερα, οι τιµές των πρώτων υλών για

πυρίµαχα έφτασαν σε νέα επίπεδα-ρεκόρ,

καθώς η ζήτηση παρέµεινε στιβαρή και η προ-

σφορά περιορισµένη εξαιτίας ελλείψεων σε

βωξίτη και ενέργεια. Η OTAVI, όµως, κατάφε-

ρε να εξασφαλίσει οµαλή προµήθεια µε αξιο-

σηµείωτο έλεγχο ποιότητας. Για να το επιτύχει

αυτό, ανέπτυξε στενές σχέσεις µε τους Κινέ-

ζους προµηθευτές της, διαµορφώνοντας τις

προϋποθέσεις για ηγετική θέση τόσο από

πλευράς κόστους όσο και ποιότητας.

Ο ινώδης βολλαστονίτης αποτέλεσε µία από

τις κύριες προµηθευτικές δραστηριότητες,

παράλληλα µε την περαιτέρω ισχυροποίηση

της θέσης στον νατριούχο άστριο.

Ίδρυση της S&B Jilin
Wollastonite Co. Ltd. 

Έπειτα από µακρόχρονη εµπορική συνεργα-

σία, η S&B και η Hulan Wollastonite

Development Co. Ltd. ίδρυσαν από κοινού

την S&B Jilin Wollastonite Co. Ltd. Η κοινο-

πραξία ελέγχει το κοίτασµα “Grand Mine”

(Μεγάλο Μεταλλείο) κοκκώδους βολλαστο-

νίτη στην περιοχή Jilin της Κίνας και λειτουρ-

γεί επίσης µονάδα κοσκίνισης και λειοτρίβη-

σης για την επεξεργασία του ορυκτού

αυτού, για εφαρµογές που απευθύνονται

στην αγορά των Κεραµικών και της Μεταλ-

λουργίας. Η συνολική παραγωγή αυτής της

µονάδας το 2004 ήταν 30.000 µ.τ. 

Μέσω της S&B Jilin Wollastonite Co. Ltd.

αποκτάται προνοµιακή πρόσβαση σε βολλα-

στονίτη υψηλής ποιότητας για εφαρµογές στα

σώµατα των κεραµικών πλακιδίων και τα

σµάλτα, µε δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυ-

ξης των πωλήσεων εντός και εκτός Ευρώπης.

Σηµειωτέον ότι σε ολόκληρο τον κόσµο υπάρ-

χουν µερικά µόνο οικονοµικώς εκµεταλλεύσι-

µα κοιτάσµατα βολλαστονίτη, κυρίως στις

Η.Π.Α., στο Μεξικό, στην Ινδία και την Κίνα.

Στην Κίνα, η επαρχία Jilin είναι η κυριότερη

παραγωγός.

ΣΤΟΧΟΙ

• Περαιτέρω αύξηση πωλήσεων εξειδι-
κευµένων βιοµηχανικών ορυκτών,
όπως το σποδουµένιο και ο βολλα-
στονίτης για εφαρµογές στις αγορές
υαλουργίας και κεραµικών

• Ανάπτυξη νέων αγορών και γεωγρα-
φική εξάπλωση στα πυρίµαχα

• ∆ιατήρηση ηγετικής θέσης στην 
προµήθεια των ευρωπαϊκών αγορών
µε κινεζικές πρώτες ύλες

• Ενίσχυση της θέσης στο βολλαστονίτη

• Εµπλουτισµός παλέτας προϊόντων στις
αγορές πυριµάχων και κεραµικών

• Έναρξη νέας γραµµής θραύσης,
κοσκίνισης και λειοτρίβησης πρώτων
υλών για πυρίµαχα και αύξηση της
παραγωγικότητας του εργοστασίου
στο Neuss

1. Απόθεµα βολλαστονίτη στην Κίνα (σελ. 28)

2. Ενσάκκιση τριµµένου προϊόντος (σελ. 28)

3. Ηµι-αυτόµατη γραµµή ενσάκκισης & παλετοποίησης στο Neuss (σελ. 31)

4. Χρήση των ορυκτών της OTAVI για κεραµικά πλακίδια δαπέδου (σελ. 31)



STOLLBERG

€63,6 εκατ. 
πωλήσεις 

110 χιλ. τόνοι 
συλλιπασµάτων

σε 430 πελάτες 
ανά τον κόσµο

Νο1
παραγωγός συλλιπασµάτων
χύτευσης παγκοσµίως

εγκαταστάσεις παραγωγής

σε 7χώρες

1.000
εξειδικευµένες λύσεις

Λίγα Λόγια για τη STOLLBERG

Η STOLLBERG ξεκίνησε την παραγωγή υποβοηθητικών προϊντων
χύτευσης το 1926 στο Mülheim της Ρηνανίας στη Γερµανία. Από τότε
έγινε ηγέτιδα στην παγκόσµια αγορά των συλλιπασµάτων χύτευσης,
συναφών προϊόντων και υπηρεσιών για τη βιοµηχανία χάλυβα. Σήµερα
η STOLLBERG αποτελεί ηγετική δύναµη στη συγκεκριµένη αγορά, µε
πωλήσεις προς τις µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής χάλυβα παγκο-
σµίως. ∆ιαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στη Γερµανία, στις ΗΠΑ, στη
Γαλλία, τη Βραζιλία, την Ινδία, τη ∆ηµ. της Κορέας (µέσω 50% συµµετο-
χής σε κοινή εταιρία) και την Κίνα (µέσω της κοινής εταιρίας στην
Κορέα). Η STOLLBERG έχει εξαιρετική φήµη για την υψηλή ποιότητα
των προϊόντων της, την ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη των πελατών
της και την προσήλωση στην παροχή πρωτοποριακών και εξειδικευµέ-
νων λύσεων, ανάλογα µε τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη. 
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Το 2004, η S&B πραγµατοποίησε µια µεγάλη επιχειρηµατική
κίνηση εξαγοράζοντας τον όµιλο εταιριών STOLLBERG, ηγετική
δύναµη στην παγκόσµια αγορά συλλιπασµάτων χύτευσης.



Σηµαντικές εξελίξεις 2004

• 5% αύξηση πωλήσεων λόγω ευνοϊκών συνθηκών στην παγκόσµια αγορά χάλυβα

• σταθεροποίηση της θέσης της εταιρίας στις Η.Π.Α. µετά την εξαγορά σηµαντικού µεριδίου αγοράς 
από ανταγωνιστή

• αύξηση µεριδίου αγοράς στην Κίνα, εξυπηρετώντας νέες µονάδες συνεχούς χύτευσης 
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Η εξαγορά της STOLLBERG

Η συµφωνία της εξαγοράς του διεθνούς

Οµίλου Εταιριών STOLLBERG ανακοινώθη-

κε τον Απρίλιο του 2004 και η όλη διαδικα-

σία, µετά την εξασφάλιση των απαραίτητων

εγκρίσεων των εποπτικών αρχών, ολοκλη-

ρώθηκε τον Ιούνιο 2004. Βάσει της συµφω-

νίας, όµως, τα οικονοµικά µεγέθη της

STOLLBERG ενσωµατώθηκαν σε αυτά της

S&B για ολόκληρο το έτος 2004.

Η εξαγορά αυτή έδωσε τη δυνατότητα στον

Όµιλο της S&B να αναπτυχθεί διεθνώς, µε

µία ακόµη ολοκληρωµένη αλυσίδα «από την

αγορά στο ορυχείο», η οποία βασίζεται στο

εξειδικευµένο βιοµηχανικό ορυκτό του βολ-

λαστονίτη. Ο βολλαστονίτης αποτελεί βασικό

συστατικό των προϊόντων της STOLLBERG

και ήδη οι ευρωπαϊκές µονάδες της

STOLLBERG προµηθεύονταν  βολλαστονίτη

από τον Κλάδο Βιοµηχανικών Ορυκτών

OTAVI της S&B.  Επιπροσθέτως, η σηµαντική

παρουσία της STOLLBERG στη Βραζιλία,

την Ινδία, την Κορέα και την Κίνα αναµένεται

να συµβάλει στην επιτάχυνση της γεωγραφι-

κής επέκτασης και των άλλων βιοµηχανικών

ορυκτών της S&B σε νέες, ταχύτατα ανα-

πτυσσόµενες αγορές. 

Νέα Οργανωτική ∆οµή

Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας πλήρους

ενσωµάτωσης της STOLLBERG στον

Όµιλο της S&B, από την 1η Ιανουαρίου

2005 ο κλάδος Βιοµηχανικών Ορυκτών

OTAVI συγχωνεύθηκε µε τον κλάδο

STOLLBERG. Το όνοµα του νέου κλάδου

είναι Κλάδος Συλλιπασµάτων (Fluxes

Division) και εστιάζει στις εφαρµογές της

STOLLBERG που αφορούν τα συλλιπάσµα-

τα χύτευσης και τα Βιοµηχανικά Ορυκτά της

OTAVI. Η δοµή του νέου κλάδου αναµένεται

να διευκολύνει την εκµετάλλευση ήδη υφι-

στάµενων συνεργιών αλλά και την ανάπτυξη

νέων δραστηριοτήτων.

Οι εξελίξεις του 2004

Το 2004 ήταν έτος-ρεκόρ για την παγκόσµια

βιοµηχανία χάλυβα, που αποτελεί την

αγορά των προϊόντων της STOLLBERG. Η

παγκόσµια παραγωγή χάλυβα για πρώτη

φορά ξεπέρασε το 1 δισ. τόνους, µε ακόµη

και ώριµες αγορές όπως της Ευρώπης και

της Βόρειας Αµερικής να σηµειώνουν

σηµαντική αύξηση της τάξης του 5% σε

σύγκριση µε το 2003. Στην Ασία ιδιαίτερα η

παραγωγή χάλυβα αυξήθηκε κατά 13%,

κυρίως λόγω της εντυπωσιακής αύξησης

κατά 23% την οποία σηµείωσε η παραγωγή

χάλυβα στην Κίνα, που αποτελεί πλέον τη

µεγαλύτερη παραγωγό χώρα στην υφήλιο.

Οι µονάδες παραγωγής της STOLLBERG

κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις αυξηµένες

ανάγκες των πελατών τους και να ακολου-

θήσουν τη θετική τάση της χαλυβουργίας.



Στην Ευρώπη, οι µονάδες παραγωγής στη

Γερµανία και τη Γαλλία ανταποκρίθηκαν

στην αυξηµένη ζήτηση της Ευρώπης. Στις

Η.Π.Α., η θυγατρική STOLLBERG Inc.

αύξησε τόσο τις πωλήσεις όσο και την παρα-

γωγή, ακολουθώντας την τάση της αγοράς

αλλά προβαίνοντας και σε κινήσεις εξασφά-

λισης µεριδίου αγοράς από ανταγωνιστές.

Στην Ινδία και τη Βραζιλία, η STOLLBERG

σταθεροποίησε τη θέση της και αποτελεί

έναν από τους παίκτες-κλειδί στις περιοχές

αυτές. Στην Κίνα και την Κορέα, όπου η

STOLLBERG δραστηριοποιείται µέσω κοι-

νής εταιρίας µε τη Samil Co Ltd., η αυξηµέ-

νη ζήτηση για υποβοηθητικά προϊόντα χάλυ-

βα ικανοποιήθηκε πλήρως. Μέσω δε του

εργοστασίου παραγωγής στην Κίνα αναµέ-

νεται να εξυπηρετηθεί και στο µέλλον η

ταχύτατα αναπτυσσόµενη αγορά παραγω-

γής χάλυβα στη χώρα αυτή. 

Η STOLLBERG διαθέτει µονάδες παραγω-

γής στις ίδιες τις κύριες χώρες-αγορές τις

οποίες εξυπηρετεί πουλώντας τα προϊόντα

της.  Κατ’ αυτό τον τρόπο, διακυµάνσεις σε

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, όπως αυτή του

δολαρίου µε το ευρώ, δεν επηρεάζουν

σηµαντικά τη λειτουργία και τα αποτελέσµα-

τά της.  Όµως, σηµαντικός παράγοντας που

επηρεάζει τη STOLLBERG είναι το κόστος

των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί. Έτσι,

καθώς πολλές από τις πρώτες ύλες για τα

προϊόντα της STOLLBERG προέρχονται

από την Κίνα, τα αυξηµένα θαλάσσια ναύλα

και η αυξηµένη παγκόσµια ζήτηση για πρώ-

τες ύλες κατά το 2004 αύξησαν το κόστος

πρώτων υλών, η επίδραση του οποίου όµως

µετριάστηκε από την αποτελεσµατικότητα

στη διαχείριση πρώτων υλών και την ανά-

πτυξη νέων προϊόντων.

ΣΤΟΧΟΙ

• Αξιοποίηση της ανάπτυξης της
χαλυβουργίας στην Κίνα και 
της γενικότερης ανάπτυξης της
οικονοµίας, µε επακόλουθο την
περαιτέρω αύξηση του µεριδίου
αγοράς

• Σταθεροποίηση του ήδη υψηλού
µεριδίου αγοράς παγκοσµίως,
µέσω της προώθησης ολοκληρω-
µένων «πακέτων» και µακροχρό-
νιων συµβολαίων

1. Παραγωγική µονάδα STOLLBERG στο Oberhausen (σελ. 32)

2. Κατεργασία σκωρίας (σελ. 32)

3. Συνεχής χύτευση πλατέων χάλυβα (σελ. 35)

4. Ρολλοί χαλύβδινων ελασµάτων (σελ. 35)



Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε.
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€72,7 εκατ. 
συνολικός κύκλος εργασιών

€5,6 εκατ. 
κέρδη προ φόρων

Σηµαντικές εξελίξεις 2004 

• 28,6% αύξηση πωλήσεων και 49,6% κερδών προ φόρων  

• Υπογραφή Σύµβασης Συνεργασίας µε την TERMIGNONI S.r.l. 
για αποκλειστική διανοµή των εξατµίσεων Termignoni στην Ελλάδα,
τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία

• Ίδρυση µε ποσοστό συµµετοχής 51% της θυγατρικής εταιρίας
ΜΟΤΟ∆ΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται µέσω
ενός καταστήµατος στη Θεσσαλονίκη και διαθέτει όλα τα προϊόντα της
ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

• Μετεγκατάσταση της θυγατρικής στη Ρουµανία ΜOTODYNAMICS S.r.l.
σε ένα από τα εµπορικότερα σηµεία στο Βουκουρέστι 

• Πραγµατοποίηση στη Ρόδο του «Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου ΥΑΜΑΗΑ»
µε 700 συµµετέχοντες, Κεντρικούς ∆ιανοµείς και Αντιπροσώπους 
απ’ όλη την Ευρώπη

και στην είσοδό της στο χώρο της λιανικής µε

ιδιόκτητα καταστήµατα. 

Η συνολική αγορά δικύκλων («παπιά»,

scooters και µοτοσικλέτες) το 2004 παρου-

σίασε αύξηση 21,2%. Η ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

Α.Ε.Ε. εισάγει και εµπορεύεται δίκυκλα

όλων των κατηγοριών και τύπων από 50

έως 1.700 κυβικά εκατοστά. Με βάση τις

συνολικές ταξινοµήσεις δικύκλων µε κυβι-

σµό άνω των 50 κυβικών εκατοστών, το

2004 η Εταιρία ήταν στη 2η θέση µε µερίδιο

αγοράς 14,1%. Η συγκυριακή πτώση του

µεριδίου αγοράς το 2004 οφείλεται κατά

κύριο λόγο στην έλλειψη διαθεσιµότητας

Το 2004 ήταν µια ιδιαίτερα θετική

χρονιά για τη ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
Α.Ε.Ε. Ο συνολικός κύκλος εργα-

σιών της παρουσίασε αύξηση κατά 28,6%

και ανήλθε σε € 72,7 εκατ. (έναντι € 56,5

εκατ. το 2003), ενώ παράλληλα η κερδοφο-

ρία της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 49,6% µε

κέρδη προ φόρων € 5,6 εκατ., (έναντι € 3,7

εκατ. το 2003). Οι ιδιαίτερα θετικές αυτές

εξελίξεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στη

σηµαντική άνοδο της συνολικής αγοράς

δικύκλων που υποστηρίχτηκε από την επέ-

κταση της καταναλωτικής πίστης, στην ανά-

πτυξη του κλάδου των συµπληρωµατικών

προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας καθώς

στο «παπί» και σε ορισµένα από τα πιο δηµο-

φιλή µοντέλα µοτοσικλετών της. Οι πωλή-

σεις δικύκλων εκπροσωπούν το 67,4% του

συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρίας

και ανήλθαν σε € 49 εκατ.

Στην αγορά προϊόντων θάλασσας - «marine»

(εξωλέµβιοι κινητήρες, WaveRunner, φου-

σκωτά), παρατηρείται σταθερή στροφή

προς την τετράχρονη τεχνολογία εξωλέµ-

βιων κινητήρων µε ποσοστό 53% της συνο-

λικής αγοράς για το 2004. Στην αγορά εξω-

λέµβιων η ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ παρέµεινε ο

αδιαµφισβήτητος ηγέτης και το 2004, κατα-

κτώντας µερίδιο αγοράς 30,93%. Στην



αγορά των Jet θάλασσας (wave-runners) το

µερίδιο αγοράς 2004 έφτασε το 48,5%,

κυρίως λόγω  νέων 4-χρονων µοντέλων που

απευθύνονται στο ενοίκιο. Οι πωλήσεις

«marine» εκπροσωπούν το 16% του συνολι-

κού κύκλου εργασιών της Εταιρίας και ανήλ-

θαν σε € 11,7 εκ. 

Ως προς την αγορά συµπληρωµατικών
προϊόντων:

•Η σταθερή ανοδική τάση των τελευταίων

χρόνων ενισχύθηκε από την εισαγωγή πλή-

ρους σειράς κωδικών, απολύτως συµβα-

τών µε τα κύρια προϊόντα (π.χ. διαφορετικά

είδη τιµονιών για τα φουσκωτά σκάφη). Οι

πωλήσεις ανταλλακτικών εκπροσωπούν το

12% του συνολικού κύκλου εργασιών και

ανήλθαν στα € 8,7 εκ.

•Η Εταιρία εξακολουθεί να πρωτοστατεί

στην εξυπηρέτηση του πελάτη, ως η πρω-

τοπόρος εταιρία στον κλάδο που προσφέ-

ρει «ολοκληρωµένη πρόταση» µε ισχυρά

συµπληρωµατικά προϊόντα: αξεσουάρ

Yamaha, κράνη Shark, ένδυση Richa,

αναρτήσεις Öhlins, εξατµίσεις Termignoni. 

• Παράλληλα, οι καινοτόµες υπηρεσίες

«Yamaha System» (πρόγραµµα χρηµατο-

δότησης λιανικής, ασφάλισης αστικής

ευθύνης και κλοπής, δυνατότητα επιπλέον

χρόνου εγγύησης και οδική βοήθεια µοτο-

σικλετών) και το υψηλό επίπεδο τεχνικής

υποστήριξης µε εξουσιοδοτηµένα συνερ-

γεία σε όλη την Ελλάδα, έχουν καθιερώσει

την Εταιρία στην πρώτη θέση στη συνείδη-

ση του καταναλωτή.

• Μέσα από το σύνολο των διακινούµενων

σηµάτων της, εκτιµάται ότι η Εταιρία κατέ-

χει το 7% µιας εξαιρετικά διασπασµένης

αγοράς λιπαντικών, στην οποία διακινού-

νται τουλάχιστον 300 σήµατα.

Οι πωλήσεις λιπαντικών, αξεσουάρ και υπη-

ρεσιών τεχνικής υποστήριξης εκπροσω-

πούν το 4,6% του συνολικού κύκλου εργα-

σιών της Εταιρίας.

ΣΤΟΧΟΙ

• Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών

• Περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων,
µε σκοπό τη διατήρηση της ηγετικής
θέσης στις αγορές δικύκλων και
προϊόντων θάλασσας  

• Εµπλουτισµός της γκάµας των κύριων
και συµπληρωµατικών προϊόντων

• Συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω του
προγράµµατος «YAMAHA SYSTEM»

• Ενίσχυση της λιανικής δραστηριότητας
µε περαιτέρω δηµιουργία πρότυπων
καταστηµάτων σε στρατηγικά επιλεγ-
µένες περιοχές

• ∆ιείσδυση στην ευρύτερη αγορά των
βαλκανικών χωρών, µε ενίσχυση των
λειτουργιών των θυγατρικών στη Ρου-
µανία και τη Βουλγαρία για αύξηση
του µεριδίου αγοράς στις χώρες αυτές



Ergotrak A.Ε.
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€16,3 εκατ. 
ενοποιηµένες πωλήσεις*

€1 εκατ. 
κέρδη προ φόρων

σηµαντικών νέων οίκων: της CompAir που

δραστηριοποιείται στην αγορά των Αεροσυ-

µπιεστών και της Hitachi που αφορά Μηχα-

νήµατα Μεταλλείων (Ερπυστριοφόροι Εκσκα-

φείς 50 έως 800 τόνων και Ανατρεπόµενα

Φορτηγά 35 έως 340 τόνων).

Ο κλάδος των Ναυτικών Κινητήρων και
Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών παρουσίασε

αξιοσηµείωτη άνοδο των πωλήσεών του

κατά  27,6%. Ειδικότερα, η αγορά των Ηλε-

κτροπαραγωγών Ζευγών επηρεάστηκε θετι-

κά λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων, ενώ η

αγορά των Ναυτικών Κινητήρων παρέµεινε

συνολικά στάσιµη. 

Τ α αποτελέσµατα του 2004 ήταν ικα-

νοποιητικά για την Ergotrak Α.Ε.,
εµπορική θυγατρική της S&B Βιοµη-

χανικά Ορυκτά Α.Ε., αν και κατώτερα των

προσδοκιών καθώς η ολυµπιακή χρονιά δεν

έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Οι

ενοποιηµένες πωλήσεις έφτασαν τα €16,3

εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 5,9% σε

σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η βελτίωση

αυτή οφείλεται κυρίως στην εντατικοποίηση

της κατασκευαστικής δραστηριότητας ενό-

ψει της προετοιµασίας της χώρας για τους

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Παράλλη-

λα, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και η λειτουργία

της θυγατρικής στη Βουλγαρία, Ergotrak-

Bulgaria Ltd, οι πωλήσεις της οποίας τετρα-

πλασιάστηκαν σε τεµάχια και τριπλασιάστη-

καν σε αξία.

Όσον αφορά την κερδοφορία της εταιρίας, τα

προ φόρων οργανικά κέρδη ανήλθαν στο  1

εκατοµµύριο ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση

20,9% σε σύγκριση µε το 2003. Η αύξηση της

αποτελεσµατικότητας οφείλεται κατά κύριο

λόγο στην αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών

και ενοικίασης µηχανηµάτων.

Το 2004 συνέβαλε θετικά στην ανάπτυξη της

Ergotrak, µε την υπογραφή συµβολαίων αντι-

προσώπευσης στον ελληνικό χώρο δύο

Σηµαντικές εξελίξεις 2004

• 5,9% αύξηση ενοποιηµένων πωλήσεων

• 20,9% αύξηση προ φόρων κερδών

• Ένταξη δύο νέων δραστηριοτήτων: 
Αεροσυµπιεστές CompAir & Μηχανήµατα Μεταλλείων Hitachi

• Συνεχιζόµενη ανάπτυξη στις βαλκανικές χώρες

• Η ολυµπιακή χρονιά δεν έφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα

* αφορά και τα αποτελέσµατα της θυγατρικής
Ergotrak-Bulgaria Ltd.



ΣΤΟΧΟΙ

• Περαιτέρω γεωγραφική ανάπτυξη,
τόσο µε την επέκταση στην αναπ-
τυσσόµενη αγορά των Βαλκανίων
όσο και µε την προγραµµατιζόµενη
επένδυση στο υποκατάστηµα της
Βόρειας Ελλάδας

• Αύξηση πωλήσεων µέσω των νέων
κλάδων δραστηριότητας (Αερο-
συµπιεστές και Μηχανήµατα
Μεταλλείων)

• Αξιοποίηση της πιθανής σηµαντικής
αύξησης έργων στην περιφέρεια
και της αντίστοιχα αυξηµένης ζήτη-
σης σε βιοµηχανικό εξοπλισµό, ως
επακόλουθο του νέου αναπτυξιακού
νόµου

• Περαιτέρω προώθηση της ενοικίασης

Ο κλάδος Μηχανηµάτων Έργων, παρά την

αυξηµένη κατασκευαστική δραστηριότητα για

τους Ολυµπιακούς Αγώνες, παρουσίασε

αύξηση πωλήσεων µόνο κατά 4,9%, ενώ

µετά το πέρας των εργασιών για τους Αγώνες

η ζήτηση µηχανηµάτων µειώθηκε αισθητά, εν

αναµονή και της προκήρυξης νέων έργων.

Στην αγορά των Μηχανηµάτων Έργων, οι

τάσεις που εξακολουθούν να επικρατούν δεί-

χνουν αύξηση της προτίµησης για µικροµε-

σαία µηχανήµατα. Η συνολική αγορά παρου-

σίασε αύξηση της τάξης του 6%. 

Οι πωλήσεις Μηχανηµάτων ∆ιακίνησης
Φορτίων παρουσίασαν κάµψη κατά 5,4%,

λόγω των συνθηκών που επικράτησαν στον

κλάδο της βιοµηχανίας και της αύξησης του

ανταγωνισµού. Στα Μηχανήµατα ∆ιακίνησης

Φορτίων αυξηµένη παρουσιάζεται η τάση για

ενοικίαση. 



Βασική επιδίωξη της S&B αποτελεί

η καλλιέργεια και η διατήρηση µιας

αµοιβαία επωφελούς σχέσης

συνεργασίας και εµπιστοσύνης µε τους

πελάτες της, βασισµένης στη σε βάθος

γνώση και ικανοποίηση των αναγκών τους, σε

κλίµα αλληλοσεβασµού και εµπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό και µε την ευκαιρία της επι-

στροφής των Ολυµπιακών Αγώνων στη

γενέτειρά τους, αλλά και µε τη συγκυρία

συµπλήρωσης των 70 ετών από την ίδρυση

της Εταιρίας, τον Αύγουστο του 2004 διορ-

γανώθηκε και υλοποιήθηκε ένα µεγάλο

πρόγραµµα φιλοξενίας πελατών µε τον τίτλο

«H S&B στους Ολυµπιακούς» (S&B at the

Olympics).  

Οι στόχοι του προγράµµατος φιλοξενίας

ήταν πολλαπλοί:

• η αναγνώριση της εκτίµησης της Εταιρίας

προς τους συνεργάτες της, οι οποίοι µε

την εµπιστοσύνη τους έχουν συνεισφέρει

στη δυναµική πορεία της S&B για 70 ολό-

κληρα χρόνια,

• η σύσφιξη των σχέσεων µε συνεργάτες

και πελάτες της παγκόσµιας αγοράς βιο-

µηχανικών ορυκτών,

• η συµβολή της Εταιρίας στην προβολή της

Ελλάδας και του κορυφαίου αθλητικού και

πολιτιστικού γεγονότος που αποτελούν οι

Ολυµπιακοί Αγώνες σε παγκόσµιο επίπεδο.

Περισσότερα από 200 άτοµα, από 106 εταιρίες-

πελάτες και από 22 χώρες ανταποκρίθηκαν

στην πρόσκληση της S&B και συµµετείχαν στο

πρόγραµµα φιλοξενίας που διήρκεσε συνολικά

12 ηµέρες, χωρισµένο σε τρεις περιόδους που

αντιστοιχούσαν σε διάρκεια παραµονής 4 ηµε-

ρών για καθεµία από τις τρεις οµάδες πελατών.

Πρόγραµµα
Φιλοξενίας Πελατών



Στη διοργάνωση του όλου προγράµµατος

καθώς και στην επιτυχηµένη φιλοξενία

καθοριστική ήταν η ενεργός ανάµειξη και

συµµετοχή τόσο της ∆ιοίκησης όσο και πολ-

λών στελεχών ανωτάτου επιπέδου της S&B

από την Ελλάδα και από τις θυγατρικές εται-

ρίες του Οµίλου στο εξωτερικό, οι οποίοι

έπαιξαν το ρόλο του οικοδεσπότη και συνό-

δευαν τους πελάτες µε τους οποίους

συνεργάζονται σε όλες τις εκδηλώσεις του

προγράµµατος.

Το πρόγραµµα περιλάµβανε, µεταξύ άλλων:

• παρακολούθηση ολυµπιακών αθληµάτων

σε καθηµερινή βάση,

• ξενάγηση σε ιστορικά µνηµεία της Αθήνας,

• ηµερήσια εκδροµή και ξενάγηση στους

χώρους εγκαταστάσεων της S&B (κατ’

επιλογήν, είτε στη Μήλο είτε στη Φωκίδα)

και επίσκεψη στα αξιοθέατα της κάθε

περιοχής (Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου

και Συνεδριακό Κέντρο «Γεώργιος Ηλιό-

πουλος» για τους επισκέπτες της Μήλου,

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας και αρχαι-

ολογικός χώρος ∆ελφών για τους επισκέ-

πτες της Φωκίδας).  

Το πρόγραµµα φιλοξενίας πελατών, που

απορρόφησε σηµαντικούς οικονοµικούς και

ανθρώπινους πόρους, αποτελεί τη συνέχεια

σειράς ενεργειών που στόχο έχουν την ανά-

πτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης και αµφίδρο-

µης επικοινωνίας µε τους πελάτες.  Χαρα-

κτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η διε-

ξαγωγή της Έρευνας Ικανοποίησης Πελα-

τών το 2002, µε τη συµµετοχή πελατών του

Οµίλου S&B από 26 χώρες, καθώς και  η

πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ISO

9001 για τη διασφάλιση της ποιότητας των

παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων.

41

«Επιδιώκουµε την σε βάθος κατανόηση
και ικανοποίηση των αναγκών 
των πελατών µας και ενστερνιζόµαστε
τις επιδιώξεις τους για το µέλλον»

από τις αξίες της S&B     



Το Σύστηµα Εταιρικής ∆ιακυβέρ-
νησης, ή απλώς «Εταιρική ∆ιακυ-

βέρνηση», περιλαµβάνει τις εν γένει

νοµικές υποχρεώσεις, αλλά και αυτοδε-

σµεύσεις της Εταιρίας οι οποίες πηγάζουν

από τις αρχές και αξίες της Επιχείρησης. Η

πρώτη συστηµατική διεθνής προσπάθεια κωδι-

κοποίησης των αρχών εταιρικής διακυβέρνη-

σης έγινε από τον Οργανισµό Οικονοµικής

Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 1999, οι

οποίες αποτυπώθηκαν στην έκδοση του

«OECD Principles of Corporate Governance». Το

κείµενο αυτό είναι σαφώς επηρεασµένο από

προηγούµενες προσπάθειες κωδικοποίησης

της δεοντολογικής συµπεριφοράς των επιχει-

ρήσεων, κυρίως αγγλοσαξονικής προέλευσης. 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση είναι ένα σύστηµα

το οποίο πρέπει να εξελίσσεται, ώστε να

ανταποκρίνεται στην εκάστοτε περιρρέουσα

κοινωνικο-οικονοµική ατµόσφαιρα. Για το

λόγο αυτό και ο ΟΟΣΑ προέβη πέρυσι σε

αναθεώρηση του αρχικού κειµένου Αρχών

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (OECD Principles

of Corporate Governance – Revision 2004).

Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., από τα

τέλη της δεκαετίας του ’80, µε την προοπτική

της εισόδου της στο Χρηµατιστήριο, είχε προ-

χωρήσει στη δηµιουργία συστήµατος γρα-

πτών πολιτικών, κανονισµών και διαδικασιών,

το οποίο αντικατέστησε τον παραδοσιακό

οικογενειακό τρόπο διοίκησης της Επιχείρη-

σης. Μεταξύ των στόχων του νέου αυτού

συστήµατος ήταν η αποκέντρωση της διοίκη-

σης µε σταδιακό διαχωρισµό της διαχείρισης

των εταιρικών πραγµάτων από την ιδιοκτησία

και τα συµφέροντα των αρχικών µετόχων. 

Έτσι ο Όµιλος S&B βρέθηκε έτοιµος να υιο-

θετήσει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης

του ΟΟΣΑ, όπως αυτές µπορούσαν να εφαρ-

µοστούν στο ελληνικό οικονοµικό - επιχειρη-

µατικό περιβάλλον. Το 2000 οι γραπτές διαδι-

κασίες και πολιτικές προσαρµόστηκαν και

συµπληρώθηκαν και το 2001 οι «Αρχές Εται-

ρικής ∆ιακυβέρνησης» του Οµίλου κωδικο-

ποιήθηκαν και δηµοσιεύτηκαν σε ειδικό φυλ-

λάδιο, αποτελώντας το πρώτο τέτοιο παρά-

δειγµα στη χώρα µας. Το 2002 έγινε η πρώτη

αναθεώρηση αυτών των Αρχών και νέα

έκδοση του σχετικού φυλλαδίου.

Εταιρική
∆ιακυβέρνηση



Mε τη νέα δε έκδοση του ΟΟΣΑ «OECD

Principles of Corporate Governance –

Revision 2004», οι Αρχές Εταιρικής ∆ιακυ-

βέρνησης του Οµίλου S&B αναθεωρήθηκαν

για δεύτερη φορά και δίνονται στη δηµοσιό-

τητα κατά την ετήσια γενική συνέλευση των

Μετόχων την 22/6/2005.

Κεντρικός στόχος του Συστήµατος Εταιρικής

∆ιακυβέρνησης της S&B είναι η χρηστή και

αποτελεσµατική διοίκηση προς επίτευξη

µακροχρόνιας ανάπτυξης της επιχείρησης,

µε γνώµονα την ισότιµη και ακριβοδίκαιη

προάσπιση των συµφερόντων όλων ανεξαι-

ρέτως των µετόχων και την ευρύτερη κοινω-

νική υπευθυνότητα. 

Στην επίτευξη αυτού του στόχου συντελούν

οι εξής παράγοντες στους οποίους η S&B

αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία:

• η αποσαφήνιση της δικαιοδοσίας και των

υποχρεώσεων των διάφορων φορέων

που εµπλέκονται στη διακυβέρνηση του

Οµίλου,

• η αποδοτική χρησιµοποίηση όλων των δια-

θέσιµων παραγωγικών πόρων,

• η παρακολούθηση και ο αποτελεσµατικός

έλεγχος των δραστηριοτήτων της εκτελε-

στικής διοίκησης, 

• η διαφάνεια των δραστηριοτήτων της επιχεί-

ρησης,

• η προστασία και η διευκόλυνση άσκησης

των δικαιωµάτων των Μετόχων,

• η εκδήλωση της Εταιρικής Κοινωνικής

Ευθύνης, όπως παραδοσιακά την αντιλαµ-

βάνεται η S&B, 

• η αποτελεσµατική εφαρµογή της περιβαλ-

λοντικής της πολιτικής,

• η προστασία των δικαιωµάτων των συµµε-

τόχων (stakeholders), 

• η µεγιστοποίηση της εµπιστοσύνης του

κοινού στη µετοχή της Εταιρίας.

Οι ανωτέρω επιδιώξεις επιτυγχάνονται µε

τους εξής τρόπους:

• Η σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας του

∆.Σ. διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα

των αποφάσεων του ανωτάτου αυτού

οργάνου διοίκησης της Εταιρίας και τη δια-

φάνεια των δραστηριοτήτων του Οµίλου.

Από τα 15 µέλη του, τα 11 είναι µη εκτελεστι-

κά και, από αυτά, τα 7 είναι «ανεξάρτητα»

σύµφωνα µε τα κριτήρια τα οποία θέτει η

ελληνική νοµοθεσία. 

• Η διαχείριση - διεύθυνση των εταιριών του

Οµίλου έχει ανατεθεί σε στελέχη επαγγελ-

µατίες, που κατά κανόνα δεν έχουν οικογε-

νειακούς δεσµούς µε τους ελέγχοντες την

πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου.

• Σε επίπεδο ∆.Σ. έχουν συσταθεί τέσσερις

επιτροπές, αποτελούµενες κυρίως από µη

εκτελεστικά µέλη του, αποστολή των οποί-

ων είναι να εποπτεύουν τον έλεγχο των

πράξεων της Εκτελεστικής ∆ιοίκησης της

Επιχείρησης και να εισηγούνται στο ∆.Σ. τη

λήψη αποφάσεων.

• Η εύρυθµη λειτουργία της Επιχείρησης

εξασφαλίζεται µέσω ανεξάρτητου µηχανι-

σµού αποτελεσµατικού εσωτερικού και

εξωτερικού επιχειρησιακού ελέγχου, ο

οποίος εποπτεύεται από την Ελεγκτική Επι-

τροπή του ∆.Σ.
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Κύρια αποστολή της επιχείρησης είναι το «επιχειρείν». 
Το Σύστηµα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σκοπό έχει την άσκηση
του επιχειρείν µέσω χρηστής και αποτελεσµατικής διοίκησης
προς το µακροχρόνιο συµφέρον των µετόχων αλλά 
και των υπόλοιπων «συµµετόχων- stakeholders».



44 Ετήσιος Απολογισµός 2004

∆ιευθυντική Οµάδα 

Οδυσσέας Κυριακόπουλος Πρόεδρος ∆.Σ.
Ευθύµιος Βιδάλης ∆ιευθύνων Σύµβουλος �

Σωτήρης Χατζίκος Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου �
Κρίτων Αναβλαβής Γενικός ∆ιευθυντής Μπεντονίτη �
Θωµάς Ανδρουλάκης Γενικός ∆ιευθυντής Περλίτη �
∆ηµήτρης Κονταρούδας Γενικός ∆ιευθιυντής Βωξίτη �
Jürgen Sardemann Γενικός ∆ιευθυντής Συλλιπασµάτων �
Εύα Βαλαβάνη ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου 
Ρένα Κουµάντου ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας
∆ανάη Βούλγαρη Προϊσταµένη Νοµικών Υπηρεσιών 
Νίκος Παγιασλής ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου �
Στρατής Παπαευστρατίου ∆ιευθυντής Κτηµατικών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων 
Κώστας Καπαγιαννίδης ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 
Μάνθος Τσίχλας ∆ιευθύνων Σύµβουλος ERGOTRAK A.E.

� µέλη του Management Committee � αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ελεγκτική Επιτροπή
Μέλη: Εµµ. Βούλγαρης, Ι. Γεωργάνας, Αλ. Σαρρηγεωργίου, Ι. Καρκαλέµης

Παρέχει βοήθεια στην εκπλήρωση της αποστολής του ∆. Σ. στους τοµείς που σχετίζονται  µε:

- τη διασφάλιση της καταλληλότητας και της πληρότητας των λογιστικών και οικονοµικών συστη-

µάτων του Οµίλου, καθώς και της εύρυθµης λειτουργίας αποτελεσµατικών ελεγκτικών µηχα-

νισµών και συστηµάτων προσδιορισµού και συνετής διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων, 

- τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πληρότητας των δηµοσιευόµενων οικονοµικών

καταστάσεων,

- τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του Οµίλου προς τους νόµους και τις διατάξεις της Πολι-

τείας καθώς και της αποτελεσµατικής εφαρµογής των Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

του Οµίλου.

Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων
Μέλη: Κ. Κυριακοπούλου, Οδ. Κυριακόπουλος, Ι. Οικονοµόπουλος, Στ. Αργυρός,
Ρ. Μωυσής

Εξασφαλίζει τη συνέχεια και την οµαλή διαδοχή στη ∆ιοίκηση της Εταιρίας. Εισηγείται προς

το ∆.Σ. υποψήφια νέα ανώτατα στελέχη της Εταιρίας και νέα µέλη του ∆.Σ

Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου



∆ιοικητικό Συµβούλιο

Kαίτη Κυριακοπούλου Επίτιµη Πρόεδρος �
Οδυσσέας Κυριακόπουλος Πρόεδρος �
Εµµανουήλ Βούλγαρης Αντιπρόεδρος �
Ευθύµιος Βιδάλης ∆ιευθύνων Σύµβουλος �
Μιχάλης Καραµίχας Εντεταλµένος Σύµβουλος �
Στέλιος Αργυρός Μέλος �
Ιάκωβος Γεωργάνας Μέλος �
Γιάννης Καρκαλέµης Μέλος �
Φλωρίκα Κυριακοπούλου Μέλος �
Ραφαήλ Μωυσής Μέλος �
Νίκος Νανόπουλος Μέλος �
Καλυψώ-Μαρία Νοµικού Μέλος �
Γιάννης Οικονοµόπουλος Μέλος �
Ελένη Παπακωνσταντίνου Μέλος �
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου Μέλος �

� Εκτελεστικά Μέλη �Μη Εκτελεστικά Μέλη � Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων
Μέλη: Κ. Κυριακοπούλου, Στ. Αργυρός, Ρ. Μωυσής, Κ. Νοµικού

- Αξιολογεί την απόδοση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και των ανώτερων διευθυντικών στε-

λεχών της Εταιρίας και εισηγείται προς το ∆.Σ. τον καθορισµό των αµοιβών τους. Επίσης,

εισηγείται στο ∆.Σ. επί της γενικής πολιτικής αποδοχών του προσωπικού του Οµίλου.

- Εισηγείται στο ∆.Σ. µέτρα για την επαγγελµατική εξέλιξη των στελεχών, καθώς και την

εφαρµογή αποδοτικών συστηµάτων αµοιβών και παροχών του προσωπικού.

Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος
Μέλη: Κ. Κυριακοπούλου, Οδ. Κυριακόπουλος, Ελ. Παπακωνσταντίνου, 
Ι. Γεωργάνας

Αξιολογεί τις δυνατότητες και την επιλογή του τρόπου µε τον οποίο τοποθετούνται τα διαθέσιµα

κεφάλαια του συνταξιοδοτικού προγράµµατος του προσωπικού του Οµίλου.



Μετοχική Σύνθεση

Οικογένεια Ιδρυτών

60%

Λοιποί Μέτοχοι

40%

Πληροφορίες για
τους Μετόχους

Η µετοχή της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. διαπραγµατεύεται 
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από τις 16 ∆εκεµβρίου 1994.

Είναι µέρος του Γενικού δείκτη, του Βιοµηχανικού δείκτη, 

του δείκτη Μη Μεταλλικών Ορυκτών & Τσιµέντων, 

καθώς και των δεικτών FTSE/ΧΑΑ Mid 40 και FTSE/Med 100.

Κωδικοί (Tickers) 

ΟΑΣΗΣ: ΑΡΒΑ

Bloomberg: ARBA

Reuters: BARr.AT
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Πορεία Mετοχής από τη Δηµόσια Eγγραφή

Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. έχει ανα-

πτύξει σειρά επικοινωνιακών εργαλείων για

να κρατά τους µετόχους και το ευρύτερο

επενδυτικό κοινό ενήµερους για την οικονο-

µική και λοιπή δραστηριότητα του Οµίλου. Σε

αυτά περιλαµβάνονται:

• Ετήσιο ∆ελτίο το οποίο κατατίθεται στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηµατιστη-

ρίου Αθηνών,

• Ετήσιος Εταιρικός και Κοινωνικός Απο-

λογισµός,

• Ιστοσελίδα στο Internet 

http://www.sandb.com
η οποία ενηµερώνεται συνεχώς µε τα

τελευταία οικονοµικά στοιχεία που αφο-

ρούν την Εταιρία,

• Επενδυτικές ηµερίδες,

• ∆ελτία Τύπου,

• ∆ιαδικτυακός Φάκελος Επενδυτών.

Για τη διευκόλυνση των οικονοµικών συναλ-

λαγών των µετόχων µε την S&B Βιοµηχανικά

Ορυκτά Α.Ε. λειτουργεί Γραφείο Εξυπηρέτη-

σης Μετόχων. 

Το σύνολο των Μετόχων έχει δυνατότητα

άµεσης επικοινωνίας µε το Γραφείο:

Tηλ.: +30 210 6296153

Fax: +30 210 6296077

E-mail: I.Bardani@sandb.com
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Οικονοµικές
Καταστάσεις 2004
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S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 - 70η  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 110/06/Β/86/11

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2004 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2003

Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία

Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & α΄εγκ/σης 149.150,96 149.150,96 0,00 149.150,96 147.150,47 2.000,49
4. Λοιπά έξοδα Εγκ/σεως 8.736.299,63 6.602.160,86 2.134.138,77 8.055.952,26 5.554.496,59 2.501.455,67

8.885.450,59 6.751.311,82 2.134.138,77 8.205.103,22 5.701.647,06 2.503.456,16
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 4.555.100,57 3.424.175,15 1.130.925,42 4.110.111,03 3.021.475,47 1.088.635,56
2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 585.263,29 359.397,21 225.866,08 537.354,64 296.416,57 240.938,07
3. Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill) 30.946.456,86 7.334.120,96 23.612.335,90 30.946.456,86 5.786.798,12 25.159.658,74
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 14.614.846,27 12.811.997,22 1.802.849,05 13.637.045,46 11.640.334,85 1.996.710,61

5α. Προπαρασκευαστικές εργασίες εκµετάλλευσης 56.866.341,10 41.165.903,76 15.700.437,34 47.289.528,08 33.319.618,30 13.969.909,78
107.568.008,09 65.095.594,30 42.472.413,79 96.520.496.07 54.064.643,31 42.455.852,76

ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 21.897.603,70 0,00 21.897.603,70 12.170.449,90 0,00 12.170.449,90
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατοµεία - Αγροί 13.537.049,84 7.293.002,32 6.244.047,52 12.812.540,25 6.677.191,94 6.135.348,31
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 49.848.430,07 21.394.785,11 28.453.644,96 45.627.969,86 19.842.933,52 25.785.036,34
4. Μηχ/τα - Τεχν.εγκ/σεις & λοιπός µηχ.εξοπλ. 51.717.083,20 32.851.397,78 18.865.685,42 49.202.869,20 29.677.988,23 19.524.880,97
5. Μεταφορικά µέσα 10.784.441,62 8.478.408,14 2.306.033,48 10.497.199,37 7.936.029,66 2.561.169,71
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 9.544.383,31 7.833.471,49 1.710.911,82 8.403.563,18 7.210.697,82 1.192.865,36
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 1.874.434,82 0,00 1.874.434,82 2.449.520,27 0,00 2.449.520,27

159.203.426,56 77.851.064,84 81.352.361,72 141.164.112,03 71.344.841,17 69.819.270,86
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 266.771.434,65 142.946.659,14 123.824.775,51 237.684.608,10 125.409.484,48 112.275.123,62

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχ/σεις 104.568.924,72 106.824.597,60
6. Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 391.234,77 383.343,12
7. Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις 402.768,21 156.038,15

105.362.927,70 107.363.978,87
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 229.187.703,21 219.639.102,49

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Ι. Αποθέµατα

1. Εµπορεύµατα 198.669,45 0,00
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 22.856.083,50 24.424.533,27
4. Αναλώσιµα υλικά  - ανταλλακτικά 4.334.787,33 4.444.920,59

Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση ανταλλακτικών 413.243,64 3.921.543,69 413.243,64 4.031.676,95
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 606.479,36 804.034,25

27.582.776,00 29.260.244,47
II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 16.291.322,33 14.403.795,64
Μείον: Προβλέψεις 69.218,74 16.222.103.59 434.120,08 13.969.675,56

2. Γραµµάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου 19.450,00 34.398,00

3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 30.608,82 30.608,82
3α. Επιταγές εισπρακτέες 1.874.146,33 1.088.630,08
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 215.867,42 215.867,42

5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχ. 1.196.215,86 1.605.539,72
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 529.852,04 353.376,46

Μείον: Προβλέψεις 529.852,04 0,00 353.376,46 0,00
11. Χρεώστες διάφοροι 8.275.334,42 15.136.615,99
12. Λογ/σµοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων 91.982,06 116.176,41

27.925.708,50 32.197.512,00
III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές 0,00 2.944.592,05
3. Λοιπά χρεόγραφα 370.609,31 609,31
4. Ίδιες µετοχές 4.768.558,40 4.768.558,40

5.139.167,71 7.713.759,76
Μείον: προβλέψεις για υποτιµήσεις 830.884,40 830.884,40 4.308.283,31 1.744.982,14 1.744.982,14 5.968.777,62

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο 31.333,15 18.418,04
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 376.917,52 1.181.326,78

408.250,67 1.199.744,82
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 60.225.018,48 68.626.278,91

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 256.299,53 227.830,23
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 984.857,88 268.960,34
3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί 2.024,13 55.828,27

1.243.181,54 552.618,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 292.790.042,00 291.321.456,40

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 347.298,09 347.298,09
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων 94.994.163,42 8.038.640,98
3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 29.347,03 29.347,03

95.370.808,54 8.415.286,10
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειόµ. χρήσ. 2004 Ποσά Προηγ. χρήσ. 2003

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο (Μετοχές 30.154.130 x 1ευρώ )

1. Καταβληµένο 30.154.130,00 30.151.190,00
ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 30.426.352,38 30.412.377,18
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής -  Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
συµµετοχών & χρεογράφων 2.824.705,15 2.824.705,15

2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων 10.726.124,08 0,00

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 1.648.842,51 1.975.932,46
15.199.671,74 4.800.637,61

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό 7.398.567,91 7.165.601,78

Μείον: Ζηµία από υποτίµ. συµµ.& χρεογρ.προς συµψηφισµό 0,00 7.398.567,91 1.117.624,86 6.047.976,92
3. Ειδικά αποθεµατικά 5.754.074,64 5.754.074,64
4. Έκτακτα αποθεµατικά 1.416.628,97 1.416.628,97
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά

ειδικών διατάξεων νόµων 54.970.296,53 52.727.048,59
6. Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 4.768.558,40 4.768.558,40

74.308.126,45 70.714.287,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 150.088.280,57 136.078.492,31

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.471.747,00 6.434.054,27
2. Λοιπές προβλέψεις 2.412.736,61 2.412.819,02

7.884.483,61 8.846.873,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών 53.079.467,86 51.461.450,73
8. Λοιπές µακρ/σµες υποχρεώσεις 612.097,63 118.930,14

53.691.565,49 51.580.380,87
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1. Προµηθευτές 8.210.670,14 6.546.410,88
3. Τράπεζες λογαριασµοί

βραχ/σµων υποχρεώσεων 60.514.269,03 33.145.702,76
4. Προκαταβολές πελατών 748.924,21 307.202,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 1.946.069,73 5.581.860,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 913.107,72 1.113.450,52
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 3.317.466,74 33.877.144,16

10. Μερίσµατα πληρωτέα 1.854.800,47 6.828.976,88
11. Πιστωτές διάφοροι 3.112.780,61 6.905.288,93

80.618.088,65 94.306.037,35
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 134.309.654,14 145.886.418,22

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 507.623,68 509.672,58

507.623,68 509.672,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 292.790.042,00 291.321.456,40

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 347.298,09 347.298,09
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων 94.994.163,42 8.038.640,98
3. Υποχρεώσεις από αµφτερ/ρείς συµβάσεις 29.347,03 29.347,03

95.370.808,54 8.415.286,10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι αποσβέσεις του λογαριασµού του Ενεργητικού Γ.Ι.3. «Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill)» υπολογίστηκαν (όπως και στις προηγούµενες χρήσεις) µε συντελεστή 5%.Αν οι αποσβέσεις

αυτές είχαν υπολογισθεί µε συντελεστή 20%, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον κωδ. Ν. 2190/20 (άρθρο 43 παρ.4 περ.β), θα ήταν µεγαλύτερες κατά € 17.360.394,39 τις προηγούµενες
χρήσεις και κατά € 4.641.968,52 την παρούσα χρήση, µε συνέπεια η καθαρή θέση να εµφανίζεται αυξηµένη κατά ποσό € 22.002.362,91.

2. Στη χρήση 2004 αναπροσαρµόστηκε η αξία κτήσεως ακινήτων µε βάση τα ∆.Λ.Π. και τις διατάξεις του Ν.3229/04 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3296/04. Από την αναπροσαρµογή προέ-
κυψε υπεραξία ποσού € 12.258,241 η οποία κατά ποσό € 1.532.116,92 συµψήφισε ζηµίες αποτίµησης συµµετοχών και χρεογράφων και κατά ποσό € 10.726.124,08 καταχωρήθηκε στα
Ίδια Κεφάλαια – «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» .

3. Με την από 2.6.2004 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε έκδοση 2.940 ονοµαστικών µετοχών .
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Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2004 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 135.207.677,08 114.488.442,68
Μείον: Κόστος πωλήσεων 102.158.195,67 74.724.153,37
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως 33.049.481,41 39.764.289,31
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 4.180.444,67 5.306.301,33
Σύνολο 37.229.926,08 45.070.590,64
Μείον: 1. Έξοδα δικοικητικής λειτουργίας 23.325.643,55 22.268.377,31

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.350.224,40 26.675.867,95 3.698.929,48 25.967.306,79
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως 10.554.058,13 19.103.283,85
Πλέον: 1. Έσοδα συµµετοχών 2.384.338,88 2.394.081,23

2. Έσοδα χρεογράφων 518.070,99 0,00
3. Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων 21.136,26 0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 15.706,88 17.324,11

2.939.253,01 2.411.405,34

Μείον: 2. Έξοδα & ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 18.046,44
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 4.640.186,81 -1.700.933,80 4.140.990,58 -1.747.631,68

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως 8.853.124,33 17.355.652,17

II.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.350.907,34 2.493.603,77
2. Έκτακτα κέρδη 351.141,22 14.364,74
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 181.538,41 56.429,81
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 1.032.696,18 0,00

3.916.283,15 2.564.398,32
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 1.654.478,84 2.020.518,32

2. Έκτακτες ζηµίες 24.878,16 0,08
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 81.245,21 1.760.602,21 2.155.680,94 142.223,89 2.162.742,29 401.656,03

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 11.008.805,27 17.757.308,20
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 18.617.868,52 17.416.706,99

Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες 
στο λειτουργικό κόστος 17.070.545,68 1.547.322,84 15.869.384,15 1.547.322,84

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 9.461.482,43 16.209.985,36

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004)
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Πίνακας ∆ιαθέσεως
Αποτελεσµάτων

Ποσά Κλειόµ. Ποσά Προηγ.
χρήσ. 2004 χρήσ. 2003

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 9.461.482,43 16.209.985,36
(-): ∆ιαφορές φορολογ.ελέγχου προηγούµενων χρήσεων 810.775,32 151.049,20
(+): Αποθεµατικά προς διάθεση 0,00 722.766,79
Σύνολο 8.650.707,11 16.781.702,95
Μείον 1. Φόρος Εισοδήµατος 2.534.679,82 5.689.713,86

2. Λοιποί µή ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 679.865,42 167.264,46
3.214.545,24 5.856.978,32

Κέρδη προς διάθεση 5.436.161,87 10.924.724,63

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό 232.966,13 510.909,19
2. Μέρισµα από κέρδη χρήσης 1.809.247,80 6.053.104,38
2α. Μέρισµα από κέρδη προηγούµ.χρήσεων 0,00 722.766,79
5. Ειδικά & έκτακτα αποθεµατικά
Αποθεµατικά αγοράς ιδίων µετοχών 0,00 1.191.264,00
6. Αφορολόγητα αποθεµατικά - Αφορολόγητη έκπτωση Ν.2601/98 2.232.284,59 1.389.680,27
6α. Αποθεµατικά από απαλ/να της φορολ.έσοδα 10.963,35 0,00
7. Αµοιβές µελών ∆.Σ. 400.000,00 390.000,00
7α. Συµµετοχή προσωπικού στα κέρδη 680.000,00 667.000,00
7β. ∆ιανοµή δωρεάν µετοχών στο προσωπικό 70.700,00 0,00

5.436.161,87 10.924.724,63

Αθήνα, 3 Μαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ  Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΡ.ΒΙ∆ΑΛΗΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΙΩΑΚΕΙΜ
Α.∆.Τ.    Ξ   164488 Α.∆.Τ.    Σ   237368 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 0002714

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της «S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.»

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της «S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Ο έλεγχός
µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν.
2190/1920 “περί Ανωνύµων Εταιρειών” και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-
Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες
για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προη-
γούµενη χρήση, και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του
περιεχοµένου της εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει
τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Ο λογαριασµός του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1
«Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» απεικονίζει την αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών του εσωτερικού (ευρώ 13.071.071,76) και µετοχών και µεριδίων επιχειρήσεων του εξωτερι-
κού (ευρώ 93.753.525,84). Η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών έγινε στην αξία κτήσεώς τους (άρθρο 28 Κ.Β.Σ.).  Αν η αποτίµηση γινόταν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν.
2190/1920 (άρθρο 43 παρ.6) οι «Συµµετοχές» αυτές θα ήταν µικρότερες κατά ευρώ 1.355.734,40, ποσό για το οποίο δεν σχηµατίστηκε σχετική πρόβλεψη. 2. Η εταιρεία  έχει ελεγχθεί  από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2001 και 2002 χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι τελικές φορολογικές υποχρεώσεις της. Οι χρήσεις 2003 και 2004 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Κατά συνέ-
πεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοι-
χεία της εταιρείας απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω σηµειώσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον ισολογισµό Νο 1 (σχετικά µε την
απόσβεση της υπεραξίας) και Νο 2 (σχετικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων), την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές
και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ν.ΦΙΛΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12471

“ΣΟΛ” Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, τα Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων της εταιρίας για το 2004, θα διαµορφώνονταν
σε 3.463.779,51 ευρώ, ενώ τα Ίδια κεφάλαια για την ίδια περίοδο θα διαµορφώνονταν σε 126.730.183,26 ευρώ.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ “S&B  Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.” ΤΗΣ 31-12-2004
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 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 31-12-2004.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων
-Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετή-
σιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της § 2 του
άρθρου αυτού.

(β) Άρθρο 42β § 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής
εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού “αποτελέσµατα χρήσεως”.

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου
µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς.

(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν  σε
αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της διατάξεως αυτής.

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να κατα-
στούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.

Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων.

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολο-
γισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους.

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις µετατροπής σε δραχµές περιουσιακών στοιχείων εκφρα-
σµένων σε ξένο νόµισµα και λογιστικός χειρισµός των συναλ/κών διαφορών.

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως.

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών.

(ε)   Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των απο-
θεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους.

(στ) Άρθρο 43 § 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”.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως.

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως.

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Πρόσθετες αποσβέσεις.

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσωµάτων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

∆εν έγινε.

∆εν έγινε.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

∆εν έγιναν.

∆εν έγιναν.

• Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως ή ιδιοκατασκευής τους
πλέον της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικούς νόµους αξία τους, πλέον αξίας βελ-
τιώσεων-προσθηκών, µείον οι προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. ∆εν συνέτρεξε
περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.

• Τα χρεόγραφα αποτιµήθηκαν στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας
τιµής τους . Βλ.συνηµ. Πίνακα Νο1.

• Οι συµµετοχές εξωτερικού αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεώς τους σύµφωνα µε το άρθρο
28 του Π.∆. 186/92. (Βλ.συνηµ. Πίνακα Νο 1).

• Οι συµµετοχές εσωτερικού αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, η οποία είναι µικρό-
τερη από την τρέχουσα αξία. (Βλ. συνηµ. Πίνακα Νο 1).

• Τα αποθέµατα (προϊόντα, υλικά,  ανταλ/κά) αποτιµήθηκαν στην κατ’ είδος χαµηλότερη
τιµή µεταξύ τιµής κτήσεως και τρέχουσας τιµής αγοράς ή του κόστους παραγωγής τους
κατά την 31-12-2004. Για τα προϊόντα,  υλικά, ανταλ/κά στην κλειόµενη χρήση, η τιµή κτή-
σεως προσδιορίσθηκε (όπως και στην προηγούµενη χρήση) µε τη µέθοδο της ετήσιας
µέσης σταθµικής τιµής.

Τα ∆ιαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στις επίσηµες τιµές της 31/12/2004 και οι συναλλαγ-
µατικές διαφορές που προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα Αποτελέσµατα Χρήσεως :

- Χρεωστικές συν/κές διαφορές € 34.734,94

Οι Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις σε Ξ.Ν., αποτιµήθηκαν στις επίσηµες τιµές της 31/12/2004.
Προέκυψαν Χρεωστικές συν/κές διαφορές ευρώ 9.122,75 οι οποίες καταχωρήθηκαν στα
Αποτελέσµατα χρήσης ενώ Πιστωτικές συν/κές διαφορές δεν προέκυψαν.

∆εν έγινε.

∆εν έγινε.

• Αποθέµατα : ∆εν είναι αξιόλογη.
• Κινητές αξίες: Επισυνάπτεται ο πίνακας Νο1 µε την Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεογράφων. 

Την 31/12/2004 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των Ακινήτων (Γήπεδα-Οικόπεδα
και Κτίρια) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3229/04 όπως ισχύει µε βάση εκτίµηση ειδικού
εκτιµητή. Αναπροσαρµόστηκε η αξία κτήσεως των Γηπέδων κατά ποσό € 9.657.833,58 και των
Κτιρίων κατά ποσό € 2.600.407,36. Η διαφορά αναπροσαρµογής ποσού € 12.258.240,94
µειώθηκε, µε συµψηφισµό ζηµιών από αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων κατά ποσό
€ 1.532.116,92 και το υπόλοιπο από € 10.726.124,08 απεικονίζεται στα Ίδια Κεφάλαια
«∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».

Σχετικά επισυνάπτεται πίνακας µεταβολών.
Πίνακας Νο2.

∆εν έγιναν.

∆εν σχηµατίσθηκαν.
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(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκατάστασης
(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλ/κών 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 παγίων στοιχείων.

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδάφ. α΄ και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων “ Έξοδα
ερευνών και αναπτύξεως”, και “Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)”, «Λοιπές
Ασώµατες    Ακινητοποιήσεις» και «Προπαρασκευαστικές Εργασίες Εκµετάλλευσης»

Παρ. 4. Συµµετοχές

(α) Άρθρο 43α § 1-β: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγα-
λύτερο από 10%.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

Παρ. 5. Αποθέµατα

(α) Άρθρο 43α § 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες
αποτιµήσεως του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

(β) Άρθρο 43α Λ 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητι-
κού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Παρ. 6. Mετοχικό Kεφάλαιο

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο.

Ποσοστό απόσβεσης
α. € 112.730,00 Προγράµµατα Η/Υ 100%
β. € 104.945,31 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 20%
γ. € 85.000,00 Προσθήκες σε µηχανογραφικό σύστηµα S.A.P
δ. € 129.429,95 Πρόγραµµα µισθοδοσίας S.A.P
ε. € 248.242,11 Έρευνες - Mελέτες

Σύνολο € 680.347,37

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως:
Ερευνητικά Περλίτη € 16.602,65
Ερευνητικά Μπεντονίτη € 112.447,31
Ερευνητικά Βωξίτη € 315.939,58
Σύνολο € 444.989,54

3. GOODWILL από την απορρόφηση (µε βάση τον Ν. 2166/93) των εταιριών:
ΜΥΚΟΜΠΑΡ Α.Ε. € 22.896.592,02
ΟΡΥΧΕΙΑ ΟΤΑΒΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. € 8.014.113,61
ΣΙΑΜΙΤΗΣ Α.Ε. € 35.751,23
Σύνολο € 30.946.456,86
µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/93.
- Η απόσβεση της υπεραξίας αυτής, η οποία βάρυνε τα αποτελέσµατα χρήσεως, έγινε µε

συντελεστή 5% ετήσια και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.547.322,84. Εάν η απόσβεση
γινόταν µε συντελεστή 20% ετήσια, όπως ορίζει το άρθρ.43 παρ. 4 περ. β του Κ.Ν.
2190/20, θα ανερχόταν ετησίως σε ευρώ 6.189.291,37. Η αναπόσβεστη αξία του
GOODWILL κατά την 31/12/2004 θα ήταν µειωµένη κατά ευρώ 22.002.362,91 και ισό-
ποσα µειωµένη η Καθαρή Θέση της Εταιρείας. Ποσό ευρώ 17.360.394,39 θα βάρυνε τα
Αποτελέσµατα των Προηγούµενων Χρήσεων και ποσό ευρώ 4.641.968,52 τα
Αποτελέσµατα της Κλειόµενης Χρήσης.

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις:
- Έξοδα αποκατάστασης περιβάλλοντος € 977.800,81

5α. Κύριες Προπ/κές Εργασίες Εκµ/σης:
- Μπεντονίτη € 1.311.679,76
- Περλίτη € 227.747,86
- Βωξίτη € 8.037.385,40

Σύνολο € 9.576.813,02

Κατά πάγια τακτική της εταιρείας:
• Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης αποσβένονται ισόποσα σε 4 χρήσεις.
• Τα έξοδα αποκατάστασης περιβάλλοντος αποσβένονται ισόποσα σε 5 χρήσεις.
• Τα προπαρασκευαστικά εκµετάλλευσης αναλογικά µε τον όγκο του ορυκτού που εξορύ-

χθηκε µέσα στη χρήση.

Επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας Νο3.

Συντάσσει η εταιρεία.

∆εν έγινε παρέκκλιση.

∆εν υπάρχουν.

Αριθµός Ον. αξία Συν. αξία
ευρώ ευρώ

Ονοµαστικές Κοινές 30.154.130 1 30.154.130
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(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς
δικαιώµατα.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση.

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις.

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού “Λοιπές προβλέψεις”.

(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οικονοµικές δεσµεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εµφα-
νίζονται στον Ισολογισµό.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και
των προηγούµενων χρήσεων.

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί.

(α) Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών.

Παρ. 9. Λογαριασµοί τάξεως.

(α) Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως.

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.

(α) Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

(β) Άρθρο 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθή-
µατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύν-
σεως της εταιρείας.

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
(µέλη διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές).

Εξεδόθησαν 2.940 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε µία οι οποίες αποκτή-
θηκαν από τα στελέχη της εταιρείας σύµφωνα µε την από 2/6/2004 απόφαση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης (STOCK OPTIONS).

∆εν εξεδόθησαν.

Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων (6/6/2001, 7/11/2001, 12/6/2002, 11/6/2003 και
2/6/2004) θα αποκτηθούν κατ΄ ανώτατο αριθµό 2.323.276 ΄Ιδιες Μετοχές µέχρι την
14/6/2004 (ποσοστό 10% του Μετοχικού Κεφαλαίου).  Μέχρι την 31/12/2003 είχαν απο-
κτηθεί 690.820 ΄Ιδιες Μετοχές (ποσοστό 2,29% περίπου του Μετοχικού Κεφαλαίου) και
έχει καταβληθεί για την απόκτηση τους ποσό ευρώ 4.768.558,40. Στη χρήση 2004 δεν απο-
κτήθηκαν Ίδιες Μετοχές.

• Πρόβλεψη Αποκατάστασης Περιβάλλοντος € 2.412.736,61

∆εν υπάρχουν.

• Με ∆ηµοτικό Φόρο-Τέλος υπέρ του ∆ήµου Μήλου ύψους ευρώ 254.358,36, η εταιρεία
κατά πάγια τακτική στηριζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 περ. ε Ν. 2238/94 θα
βαρύνει τα αποτελέσµατα της επόµενης χρήσεως, δηλαδή κατά την πληρωµή του τέλους.

∆εν υπάρχουν.

∆εν υπάρχουν.

«ΕΞΟ∆Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» € 256.299,53
Μισθώµατα € 55.683,27
Συνδροµές € 66.225,88
Τέλη κυκλοφορίας € 47.379,00
Ασφάλιστρα € 43.444,57
∆ιάφορα έξοδα-Nαύλοι € 3.540,62
Συντήρηση µηχανηµάτων € 13.960,36
Λοιπές αµοιβές € 26.065,83

«ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ»
Απαίτηση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Καυσίµων € 984.857,88

«ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ»
Αγορές υπό παραλαβή € 2.024,13

«ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ» € 507.623,68
Nαύλοι € 435.787,87
OTE, ∆EH, Kινητή τηλεφωνία € 28.887,12
Φωταέριο € 18.682,99
Προµ. πωλήσεων €  20.984,00
Λοιπά έξοδα €     3.281,70

Η υποχρέωση καλύπτεται από τις πληροφορίες της επόµενης  παρ.10.

Α. Καµµιά εµπράγµατος ασφάλεια δεν έχει χορηγηθεί.
Β. Έχουν παρασχεθεί οι παρακάτω εγγυήσεις:

• Προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού και διάφορους τρί-
τους, έχουν χορηγηθεί τραπεζικές εγγυητικές επιστολές ύψους ευρώ  3.865.377,91.

• Προς εµάς έχουν χορηγηθεί τραπεζικές εγγυητικές επιστολές υπέρ προµηθευτών -κατα-
σκευαστών για την καλή εκτέλεση συµβάσεων, ύψους  ευρώ 488.223,68.  

• Εταιρικές εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών ευρώ 90.250.000,00.
• Έχουν παρασχεθεί  εγγυήσεις µε comfort letter υπέρ της θυγατρικής S & B Holding ευρώ

7.669.378,22(αόριστης διάρκειας)
• Άνοιγµα πίστωσης πελατών ευρώ 419.908,86.

Από 1/1/2004 έως 31/12/2004 κατεβλήθησαν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Μισθοί και Λοιπές Αµοιβές ποσού ευρώ 1.685.976,58.

∆εν υπάρχουν.

∆εν υπάρχουν.
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Παρ. 12. Αποτελέσµατα χρήσεως.

(α) Άρθρο 43α § 1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεω-
γραφικές αγορές. 

(β) Άρθρο 43α § 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 αµοιβό-
µενο προσωπικό και στο “εργατοτεχνικό προσωπικό” οι αµοιβόµενοι µε ηµεροµίσθιο.

(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.

(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών “ Έσοδα προηγούµενων χρήσεων”,
“ Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων” και “ Έξοδα προηγούµενων χρήσεων”.

Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση 
και εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Άρθρο 43α § 1-ιζ:

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  3 ΠΙΝΑΚΕΣ

Πωλήσεις εσωτερικού: € 18.195.801,26
Πωλήσεις εξωτερικού: € 117.011.875,82

€ 135.207.677,08
I. Μέσος όρος προσωπικού: 743
II. Κατηγορίες προσωπικού:

Υπάλληλοι: 587
Εργάτες: 156

III. Αµοιβές-Έξοδα προσωπικού
α) Μισθοί € 18.501.738,68
β) Ηµεροµίσθια € 2.578.652,38
γ) Εργοδοτικές Εισφορές € 4.708.945,49

€ 25.789.336,55
Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

• Πρόστιµα - Προσαυξήσεις € 18.663,91
• Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

από αποτίµηση την 31.12.2004 των υποχρεώσεων
και απαιτήσεων σε Ξ.Ν. € 43.857,69

• Χρεωστικές Συν/κές ∆ιαφορές που προέκυψαν
στη διάρκεια της χρήσεως € 1.138.819,81

• Αποσβέσεις εξοφληµένων ορυχείων € 152.532,00
• Eλλείµατα εµπ/των-υλ.ανταλ.-προϊόντ. € 248.593,54
• ∆ιάφορα Έκτακτα Έξοδα € 52.011,89

€ 1.654.478,84
Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

• Πιστωτικές  Συν/κές ∆ιαφορές
που προέκυψαν στη διάρκεια της χρήσεως € 1.802.090,02

• Πιστωτικές  Συν/κές ∆ιαφορές από αποτίµηση την
31.12.2004 των υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε Ξ.N. € 82,41 

• Έσοδα από επιχορηγήσεις  επενδύσεων Χρήσεως € 327.089,95 
• ∆ιάφορα Έκτακτα  Έσοδα € 221.644,96 

€ 2.350.907,34
Έκτακτα Κέρδη

• Κέρδη από Εκποίηση Παγίων € 323.473,57
• Λοιπά έκτακτα κέρδη € 27.667,65

€ 351.141,22
Έκτακτες Ζηµιές

• Ζηµιές από Εκποίηση Παγίων € 24.878,16

1. Έξοδα προηγ. Χρήσεων: € 81.245,21
• Φόροι–Τέλη, ασφ. εισφορές προηγ. χρήσ. € 4.616,81 
• Λοιπά έξοδα (έξοδα ταξιδίων, ναύλοι, έξοδα

καθυστέρησης φορτώσεως, κλπ) € 76.628,40 

2. Έσοδα προηγ. Χρήσεων € 181.538,41
• Λοιπά έσοδα από διαγραφές προµηθευτών

& προκατ/λές πελατών €155.238,13
• Mισθώµατα ορυχ.-µεταλ. 26.300,28

Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων
•Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού €1.032.696,18

Ενόψει της εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης συντά-
χθηκε αναλογιστική µελέτη µε την οποία προσδιορίστηκε η υποχρέωση αποζηµίωσης του προ-
σωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Η διαφορά µεταξύ του ποσού
πρόβλεψης αποζηµίωσης του προσωπικού για συνταξιοδότηση που προσδιορίστηκε την
31/12/2004 µε βάση τις διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920 και του ποσού που προσδιορίστηκε
µε βάση την αναλογιστική µελέτη καταχωρήθηκε στα έσοδα της κλειόµενης χρήσεως (ποσό
€ 1.032.696,18). Την 31/12/2004 το κονδύλι του ισολογισµού Β1. «Πρόβλεψη για αποζηµίω-
ση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» ποσού € 5.471.747,00 απεικονίζει την πρό-
βλεψη βάση αναλογιστικής µελέτης η οποία υπερκαλύπτει την υποχρέωση της εταιρίας µε
βάση την υπ’αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων
∆ιοίκησης και το άρθρο 31, παρ.1, περ.ιε του Ν.2238/94.

∆εν υπάρχουν.

Αθήνα, 3 Μαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο∆ΥΣ. Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘ. ΟΡ. ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΙΩΑΚΕΙΜ

Α.∆.Τ.  Ξ  164488 Α.∆.Τ.  Σ 237368 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 0002714

Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω προσάρτηµα που αποτελείται από 9 σελίδες και 3 πίνακες είναι αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 13  Μαϊου 2005.

Αθήνα, 13 Μαΐου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΩTHPIOΣ N. ΦIΛOΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12471

"ΣΟΛ" ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
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(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2004 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2003

Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσ. Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα ιδρύσεως & α΄εγκ/σης 392.559,60 392.559,60 0,00 410.488,33 408.487,84 2.000,49
4. Λοιπά έξοδα Εγκ/σεως 9.578.352,70 7.305.227,23 2.273.125,47 8.819.789,14 6.180.532,55 2.639.256,59

9.970.912,30 7.697.786,83 2.273.125,47 9.230.277,47 6.589.020,39 2.641.257,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 4.555.100,57 3.424.175,15 1.130.925,42 13.346.124,73 12.257.489,17 1.088.635,56
2. Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 7.962.675,88 3.278.398,16 4.684.277,72 3.605.750,83 1.283.477,59 2.322.273,24
3. Υπεραξία επιχείρησης (Goodwill) 102.368.397,62 18.169.911,00 84.198.486,62 67.258.651,58 13.000.663,59 54.257.987,99
4. Προκαταβολές κτήσεως ασώµατων ακινητοποιήσεων 12.672,39 0,00 12.672,39 0,00 0,00 0,00
5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 16.255.779,24 14.314.875,50 1.940.903,74 19.202.254,38 16.765.615,42 2.436.638,96

5α. Προπαρασκευαστικές εργασίες εκµετάλλευσης 56.866.341,10 41.165.903,76 15.700.437,34 47.289.528,08 33.319.618,30 13.969.909,78
188.020.966,80 80.353.263,57 107.667.703,23 150.702.309.60 76.626.864,07 74.075.445,53

ΙΙ.  Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα 31.687.061,47 586.567,07 31.100.494,40 18.523.843,26 170.300,00 18.353.543,26
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατοµεία - Αγροί 13.537.049,84 7.293.002,32 6.244.047,52 12.812.540,25 6.677.191,94 6.135.348,31
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 90.895.850,92 36.168.555,56 54.727.295,36 68.315.370,45 30.887.189,62 37.428.180,83
4. Μηχ/τα - Τεχν.εγκ/σεις & λοιπός µηχ.εξοπλ. 117.669.549,93 75.289.910,31 42.379.639,62 90.054.185,18 57.358.757,40 32.695.427,78
5. Μεταφορικά µέσα 13.725.941,08 10.147.302,18 3.578.638,90 12.484.637,76 8.940.853,48 3.543.784,28
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 18.691.148,45 14.036.456,41 4.654.692,04 16.923.536,84 13.109.019,94 3.814.516,90
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές 4.613.541,02 0,00 4.613.541,02 7.446.200,58 0,00 7.446.200,58

290.820.142,71 143.521.793,85 147.298.348,86 226.560.314,32 117.143.312,38 109.417.001,94
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 478.841.109,51 223.875.057,42 254.966.052,09 377.262.623,92 193.770.176,45 183.492.447,47

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακρ/σµες
χρηµατοποικονοµικές απαιτήσεις

1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχ/σεις 14.933.742,13 25.672.818,68
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχ/σεις 3.117.468,46 511.414,50

18.051.210,59 26.184.233,18
Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις 612.961,13 612.961,13 17.438.249,46 0,00 0,00 26.184.233,18

3. Μακρ.απαιτ.κατά λοιπών συνδεµένων επιχειρήσεων 320.000,22 1.100.000,00
4. Μακρ.απαιτ.κατά λοιπών συµ/κού ενδιαφ.επιχειρ. 100.000,23 82.100,60
5. Γραµµάτια εισπρ.µακρ/σµης λήξης 216.479,84 500.755,84
6. Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 391.234,77 383.343,12
7. Λοιπές µακρ/σµες απαιτήσεις 1.085.324,32 934.590,84

19.551.288,84 29.185.023,58
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 274.517.340,93 212.677.471,05

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Ι. Αποθέµατα

1. Εµπορεύµατα 11.978.559,48 12.947.272,61
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 31.577.320,88 29.595.676,01
4. Αναλώσιµα υλικά  - ανταλλακτικά 23.886.249,29 12.311.730,16

Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση ανταλλακτικών 939.757,84 22.946.491,45 573.159,62 11.738.570,54
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 5.695.496,40 2.914.185,45

72.197.868,21 57.195.704,61
II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 48.912.807,22 34.139.398,51
Μείον: Προβλέψεις 1.687.098,63 47.225.708,59 1.457.615,95 32.681.782,56

2. Γραµµάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου 1.025.400,58 1.011.011,73
- Στις τράπεζες για είσπραξη 730.382,49 584.181,78

1.755.783,07 1.595.193,51
Μείον: Μη δουλευµένοι τόκοι 19.249,00 1.736.534,07 14.085,10 1.581.108,41

3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση 453.337,60 191.093,41
3α.  Επιταγές εισπρακτέες

- Χαρτοφυλακίου 8.384.846,35 7.595.102,14
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση 1.151.584,64 9.536.430,99 928.449,72 8.523.551,86

5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 1.227.987,63 826.966,29
6. Βραχ.απαιτ.κατά λοιπών συµµ.ενδ.επιχ. 59.906,79 38.055,94
8. ∆εσµευµένοι λογ/σµοί καταθέσεων 1.647,94 1.298,00

10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 670.328,22 529.589,06
Μείον: Προβλέψεις 607.279,65 63.048,57 415.782,52 113.806,54

11. Χρεώστες διάφοροι 13.492.158,08 19.123.167,95
12. Λογ/σµοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων 161.329,64 318.864,64

73.958.089,90 63.399.695,60
III. Χρεόγραφα

1. Μετοχές 601,01 2.945.704,35
3. Λοιπά χρεόγραφα 370.694,68 1.059,31
4. Ίδιες µετοχές 4.768.558,40 4.768.558,40

5.139.854,09 7.715.322,06
Μείον: προβλέψεις για υποτιµήσεις 830.884,40 830.884,40 4.308.969,69 1.744.982,14 1.744.982,14 5.970.339,92

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο 504.230,30 1.427.882,34
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 7.714.426,40 10.530.052,70

8.218.656,70 11.957.935,04
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 158.683.584,50 138.523.675,17

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 802.770,44 653.217,62
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 984.857,88 268.960,34
3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 3.964.871,06 99.843,32

5.752.499,38 1.022.021,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 441.226.550,28 354.864.424,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 685.949,11 2.288.150,32
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων 10.099.437,88 12.725.275,76
3. Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις 29.347,03 29.347,03
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί 261.260,80

11.075.994,82 15.042.773,11
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Κεφάλαιο

1. Καταβληµένο 30.154.130,00 30.151.190,00
II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 30.426.352,38 30.412.377,18
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών & χρεογράφων 2.824.705,15 2.824.705,15
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 10.726.124,08 0,00
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού 1.685.599,73 2.017.432,20

15.236.428,96 4.842.137,35

IV. Aποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό 8.318.646,44 7.891.844,87

Μείον: Ζηµία από υποτίµ. συµµ.
& χρεογρ.προς συµψηφισµό 0,00 8.318.646,44 1.117.624,86 6.774.220,01

3. Ειδικά αποθεµατικά 7.810.373,67 7.886.647,57
4. Έκτακτα αποθεµατικά 1.803.569,07 1.905.276,20
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 55.386.129,83 52.752.961,89
6. Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 4.768.558,40 4.768.558,40

78.087.277,41 74.087.664,07
V. Αποτελέσµατα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 12.190.607,03 1.097.066,30

VII. Συναλ/κή διαφορά µετατροπής ισολ.θυγατρικών εξωτερικού -2.487.937,61 -1.207.599,70
VIII. ∆ιαφορές ενοποίησης -1.059.688,73 -432.324,19
IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 2.399.858,02 1.699.613,91

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI µέχρι AIX) 164.947.027,46 140.650.124,92

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α
1. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 12.551.900,09 11.301.476,16
2. Λοιπές προβλέψεις 12.712.881,72 6.512.812,72

25.264.781,81 17.814.288,88

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

2. ∆άνειαΤραπεζών 66.370.939,09 64.464.438,73
8. Λοιπές µακρ/θεσµες υποχρεώσεις 755.754,08 380.549,48

67.126.693,17 64.844.988,21
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

1. Προµηθευτές 19.877.945,62 15.605.726,95
2. Γραµµάτια πληρωτέα 7.289.947,29 2.882.332,42

2α. Επιταγές πληρωτέες 49.998,58 119.000,00
3. Τράπεζες λογαριασµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων 131.899.423,84 50.824.018,88
4. Προκαταβολές πελατών 1.237.631,95 754.186,17
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 8.871.812,77 8.750.679,42
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2.151.825,01 1.835.266,30
7. Μακροπρόθεσµες υποχρ.πληρωτέες στην επόµενη χρήση 3.329.090,90 33.883.442,51
8. Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 1.472.145,67 0,00

10. Μερίσµατα πληρωτέα 1.854.800,47 6.828.976,88
11. Πιστωτές διάφοροι 5.170.178,13 7.423.147,81

181.732.654,56 128.906.777,34
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 248.859.347,73 193.751.765,55

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 76.578,51 69.818,70
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1.542.561,21 1.907.223,34
3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 536.253,56 671.203,19

2.155.393,28 2.648.245,23

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 441.226.550,28 354.864.424,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 685.949,11 2.288.150,32
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων 10.099.437,88 12.725.275,76
3. Υποχρεώσεις από αµφoτερ/ρείς συµβάσεις 29.347,03 29.347,03
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί 261.260,80 0,00

11.075.994,82 15.042.773,11

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις είναι: Α) Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης: 1)«S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.», 2)«SARDA PERLITE s.r.l.»,

3)«SIBIMIN OVERSEAS Ltd» (σε ενοποιηµένη βάση), 4)«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε.», 5)«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε.»,
6)«ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», 7)«ISOCON Α.Ε.», 8)«S&B HOLDING GmbH» και οι θυγατρικές της : α) «S&B Industrial Minerals GmbH» (σε ενοποιηµένη βάση), β) «OTAVI MINEN AG» γ) «S&B
Industrial Minerals North America Inc» (σε ενοποιηµένη βάση), δ) «S&B Industrial Minerals KFT» ε) «OTAVI IBERICA S.L.u.», στ) «BENTONITE A.D.» . Β) Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης:
9)«LAVIOSA CHIMICA MIN S.p.A.», 10)«LAVIOSA PROMASA S.A.», 11)«BENTEC S.p.A.», 12)«Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε.».

2. Κατά την παρούσα χρήση η θυγατρική S&B HOLDING GmbH ενοποίησε για πρώτη φορά τον Όµιλο Stollberg και την εταιρεία BENTONITE A.D. (Ολική Ενοποίηση). Κατά συνέπεια τα κον-
δύλια της κλειόµενης χρήσης δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης.

3. Η µετατροπή των Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού του Οµίλου σε ευρώ, έγινε όπως και στις προηγούµενες χρήσεις για το Ενεργητικό και το Παθητικό µε την ισοτιµία
31/12/2004 και για τα Αποτελέσµατα Χρήσεως µε τη µέση τιµή συναλλάγµατος περιόδου.

4. Οι αποσβέσεις του λογ/µού του Ενεργητικού Γ.Ι.3. «Υπεραξία επιχείρησης  (Goodwill)», υπολογίστηκαν όπως και στην προηγούµενη χρήση: α)µε συντελεστή 5% και β)σύµφωνα µε τους
ισχύοντες συντελεστές στις χώρες όπου έχουν έδρα οι εταιρείες εξωτερικού. Αν οι αποσβέσεις αυτές είχαν υπολογισθεί µε συντελεστή 20% σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον κωδ. Ν.
2190/20 (άρθρ.43 παρ.4 περ.β), θα ήταν µεγαλύτερες κατά € 37.512.838,88 τις προηγούµενες χρήσεις και κατά € 14.559.366,40 την παρούσα χρήση.

5. Την 31/12/2004 έγινε αναπροσαρµογή: α)αξίας κτήσης των Ακινήτων (Γήπεδα-Οικόπεδα και Κτίρια) της Μητρικής Εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3229/04 όπως ισχύει µε βάση την
εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή, β)της αξίας κτήσης των Ακινήτων (Γήπεδα-Οικόπεδα) της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92.
Από την αναπροσαρµογή προέκυψε ∆ιαφορά Αναπροσαρµογής συνολικού ποσού  € 12.418.899,11( Γηπέδων  ποσό € 9.818.491,75 και  Κτιρίων  ποσό € 2.600.407,36), η οποία συµψήφισε
ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων (της µητρικής ποσό € 1.532.116,92) και µέρος της ζηµίας προηγούµενων χρήσεων θυγατρικής ποσό € 160.658,17). Το υπόλοιπο ποσό
από € 10.726.124,08 απεικονίζεται στα Ίδια Κεφάλαια  «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων».
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Ποσά Κλειόµενης Χρήσεως 2004 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2003

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 404.256.744,35 289.550.327,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων 302.480.831,49 206.770.987,04
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως 101.775.912,86 82.779.340,76
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 5.751.825,16 5.908.248,28
Σύνολο 107.527.738,02 88.687.589,04
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 40.403.356,79 35.194.005,69

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 27.540.400,53 67.943.757,32 20.342.361,50 55.536.367,19
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως 39.583.980,70 33.151.221,85
Πλέον: 1. Έσοδα συµµετοχών 1.297.678,40 1.193.145,07

2. Έσοδα χρεογράφων 518.070,99 0,00
3. Κέρδη πωλήσεως

συµµετοχών & χρεογράφων 28.296,41 0,00
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 462.750,88 309.031,67

2.306.796,68 1.502.176,74
Μείον: 1. ∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών

& χρεογράφων 601.703,13 20.371,00
2. Έξοδα και ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων 790,77 44.650,00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7.257.257,25 -5.552.954,47 5.141.587,93 -3.704.432,19

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµ/σεως 34.031.026,23 29.446.789,66

II. ΠΛΕΟΝ:ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 2.640.333,75 4.238.080,25
2. Έκτακτα κέρδη 529.248,49 60.518,38
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 236.120,36 118.150,41
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 2.549.727,80 0,00

5.955.430,40 4.416.749,04
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 3.634.047,61 3.421.226,42

2. Έκτακτες ζηµίες 954.882,78 164.660,00
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 355.368,52 179.480,21
4. Προβλέψεις για έκτακτα έξοδα 714.118,56 5.658.417,47 297.012,93 0,00 3.765.366,63 651.382,41

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 34.328.039,16 30.098.172,07
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 30.992.813,12 25.503.615,64

Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες 
στο λειτουργικό κόστος 26.132.358,75 4.860.454,37 22.114.875,57 3.388.740,07

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 29.467.584,79 26.709.432,00
Μείον: Φόρος εισοδήµατος και λοιποί µη ενσωµατωµένοι

στο λειτουργικό κόστος φόροι 8.859.981,07 8.730.854,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ύστερα από φόρους 20.607.603,72 17.978.577,43
Αναλογία µετοχών - µεριδίων µειοψηφίας 850.802,50 534.340,90
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΟΜΙΛΟΥ 19.756.801,22 17.444.236,53

Αθήνα, 5 Mαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ  Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΡ.ΒΙ∆ΑΛΗΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΙΩΑΚΕΙΜ
Α.∆.Τ.    Ξ 164488 Α.∆.Τ.    Σ 237368 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 0002714

Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της «S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.» και των θυγατρικών της

Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. N. 2190/1920, «περί ανώνυµων εταιρειών», τον ένατο Ενοποιηµένο Ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταστη Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχε-
τικό Προσάρτηµα της S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.  και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του
ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης
Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων του εξωτερικού που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,00% και 51,27% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους
ελεγκτές, στις εκθέσεις των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχει-
ρήσεων. Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής : 1) Οι συµµετοχές σε συνδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις  ποσού  € 17.438.249,46 αποτιµήθηκαν άλλες στην τρέχουσα αξία τους,  µερικές δε στην
αξία  κτήσεώς τους. Αν όλες είχαν αποτιµηθεί στην τρέχουσα αξία τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 (άρθρο 43 παρ.6) η αξία τους  θα ήταν µικρότερη κατά € 2.851.303,
ποσό για το οποίο δεν σχηµατίστηκε πρόβλεψη. 2) Η µητρική  εταιρεία και µία θυγατρική εσωτερικού έχουν ελεγχθεί  από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2001 και 2002, χωρίς να έχουν οριστικο-
ποιηθεί οι τελικές φορολογικές υποχρεώσεις τους. Οι χρήσεις 2003 και 2004 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά, κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί
οριστικές. Επίσης από τις εταιρείες του εσωτερικού που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, τρεις δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 και 2004 και µία για την χρήση 2004. 3) Για καθυστε-
ρηµένες επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στις εν γένει απαιτήσεις  θυγατρικής εταιρείας  δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για τυχόν απώλειες, ποσού € 275.000. Κατά τη γνώµη
µας και αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό Νο 4 (σχετικά µε τις αποσβέσεις της υπεραξίας), Νο 5 (σχετικά µε την ανα-
προσαρµογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων), οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών
διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προη-
γούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2004.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2005
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΩΤ. Ν. ΦΙΛΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12471

“ΣΟΛ” Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Σύµφωνα µε τις σηµειώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, τα Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων του Οµίλου για το 2004,
θα διαµορφώνονταν σε 11.891.915,39 ευρώ, ενώ τα Ίδια κεφάλαια για την ίδια περίοδο θα διαµορφώνονταν σε 109.858.519,18 ευρώ.
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Προσάρτηµα Eνοποιηµένου
Iσολογισµού 2004

1. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής
εικόνας.

1.1. Άρθρο 101, § 1: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµο-
ειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως.

2. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις εταιρείες που ενοπoιήθηκαν.

2.1. Άρθρο 107, § 1β: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο
της "Ολικής Ενσωµάτωσης".

2.2. Άρθρο 107, § 1δ: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη µέθο-
δο της "Καθαρής Θέσεως".

2.3. Άρθρο 107, § 1γ & 97: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν.

∆εν έγιναν.

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε.
Α.Μ.Α.Ε. 943/04/Β/86/291Λ 
Ε∆ΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%

• SARDA PERLITE S.r.l.
ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 61%

• ISOCON A.E.
A.M.A.E. 35360/02/B/96/24
Ε∆ΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 60%

• SIBIMIN OVERSEAS Ltd.
Ε∆ΡΑ ΚΥΠΡΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 99,99%
Η ανωτέρω εταιρεία ενοποίησε µε τη µέθοδο της «Ολικής ενσωµάτωσης» την εταιρεία 
- S&B Industrial Minerals (HENAN) CO., Ltd

Ε∆ΡΑ ΚΙΝΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%

• ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
A.M.A.E. 28211/01/B/93/002
Ε∆ΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 84,98%

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε.
A.M.A.E. 28903/01/Β/93/203
Ε∆ΡΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%

• S&B HOLDING GmbH
XΩΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%
Η ανωτέρω εταιρεία ενοποίησε µε τη µέθοδο της «Ολικής ενσωµάτωσης» τις εταιρείες:
- OTAVI ΜΙΝΕΝ A.G.

ΧΩΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%

- S&B Industrial Minerals NORTH AMERICA INC
ΧΩΡΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%
H ανωτέρω εταιρεία ενοποίησε για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της «Oλικής
ενσωµάτωσης» την εταιρεία “Stollberg Inc”
ΧΩΡΑ H.Π.A.
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%

- S&B Industrial Minerals GmbH
(πρώην IKO MINERALS Gmbh Group)
ΧΩΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%
H ανωτέρω εταιρεία ενοποίησε για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της «Oλικής
ενσωµάτωσης» τον όµιλο Stollberg Gmbh

- OTAVI IBERICA S.L.u.
ΧΩΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%

- S&B Industrial Minerals KFT
(πρώην Bentonit Hungaria KFT)
ΧΩΡΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%

- BENTONITE A.D.
ΧΩΡΑ BOYΛΓAPIA
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 98,6%
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά.

Οι κατωτέρω εταιρείες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης:
• LAVIOSA CHIMICA MIN. S.p.A.

ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 35%

• LAVIOSA PROMASA S.A.
ΧΩΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20,1%

• BENTEC S.p.A.
ΧΩΡΑ ΙΤΑΛΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 23% 

• Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε.
ΧΩΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 45%
Eπίσης η θυγατρική S&B Holding Gmbh  ενοποιεί µε τη µέθοδο της Kαθαρής Θέσης για
πρώτη φορά στην εταιρεία:

• Stollberg & Samil CO.,Ltd
ΧΩΡΑ KOPEA
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 50%

Σχετικά στοιχεία αναγράφονται στον συνηµ.Πίνακα.

Ως συνηµ. Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ «S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε.», και των θυγατρικών, συγγενών της εταιρειών «SARDA PERLITE s.r.l.», «SIBIMIN OVERSEAS
Ltd»  (σε ενοποιηµένη βάση), «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε.», «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε.», «ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», «ISOCON Α.Ε.», «S&B HOLDING GROUP», «LAVIOSA CHIMICA MIN
S.p.A.», «LAVIOSA PROMASA S.A.», «BENTEC S.p.A.», «Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε.». της 31ης ∆εκεµβρίου 2004

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 107 και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρο-
νται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
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2.4. Άρθρο 107, § 1γ & 98: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν,
επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρείες του Οµίλου.

2.5. Άρθρο 107, § 1ε: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι ενοποιηµένες
εταιρείες (ανωτέρω παρ. 1.1) και αυτές που εξαιρέθηκαν της ενοποιήσεως (ανωτέρω παρ. 1.4)
κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους.

2.6. Άρθρο 104, § 7: Ηµεροµηνία κλεισίµατος.

2.7. Άρθρο 104, § 9: Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιηµένων επιχειρήσεων
στη χρήση.

3. Πληροφορίες σχετικές µε τα στοιχεία του Ενεργητικού &
Παθητικού.

3.1. Άρθρο 105, § 3 & Άρθρο 107, παρ. 1: Αποτίµηση στοιχείων Ενεργητικού των επιχειρή-
σεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση.

3.2. Άρθρο 103, § 4, περ. 1: ∆ιαφορές ενοποίησης.

4. Πληροφορίες σχετικές µε τις υποχρεώσεις και προβλέψεις.

4.1. Άρθρο 107, § 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

4.2. Άρθρο 107, § 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες.

4.3. Άρθρο 107, § 1ζ: Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενο-
ποιηµένο ισολογισµό.

4.4. Άρθρο 107, § 1ια: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειοµένης και των προηγουµένων χρήσε-
ων που δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.

4.5. Άρθρο 104, § 7: Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλει-
σίµατος των ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρ-
τίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

5. Πληροφορίες σχετικές µε τα αποτελέσµατα.

5.1. Άρθρο 107, § 1η: 

5.2. Άρθρο 107, § 1θ:

5.3. Άρθρο 105, § 5:Υπολογισµός πρόσθετων αποσβέσεων ή εκτάκτων προβλέψεων για
στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση χρήσεως 2004.

5.4. Άρθρο 107, § 1ιβ: Ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση για αµοιβές στα µέλη
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης για την
άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις
της όσο και υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για τους ίδιους
λόγους για συντάξεις σε αποχωρήσαντα µέλη των προαναφεροµένων οργάνων. 

5.5. Άρθρο 107, § 1, περ. 1γ: Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα
µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης
από αυτή ή από µια από τις θυγατρικές επιχειρήσεις και υποχρεώσεις που έχουν ανα-
ληφθεί για λογαριασµό των παραπάνω µελών υπό µορφήν οποιασδήποτε εγγύησης.

Ως συνηµ. Πίνακας.

∆εν υπάρχουν.

Όλες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής (31-
12-2004).

∆εν υπάρχουν.

Τα στοιχεία του Ενεργητικού των ελληνικών επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση έχουν
αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/20 και δεν έγινε
παρέκκλιση πλην των συµµετοχών καθώς και της αποθήκης αδρανών υλικών της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙ-
ΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ Α.Β.Ε.Μ.Ε. αξίας κτήσεως € 1.526.333,10 και αναπόσβεστης αξίας
κατά την 31/12/2004 € 1.404.226,45 η οποία δεν αποσβένεται από το 1995 επειδή δεν χρησιµο-
ποιείται. Ορισµένες από τις εταιρείες του Οµίλου αποτίµησαν τις συµµετοχές τους στην τιµή κτήσε-
ως, άλλες δε στην τρέχουσα λογιστική αξία τους.
Για τις Συµµετοχές σε συνδεµένες και λοιπές επιχειρήσεις ΕΥΡΩ 17.438.249,46 σηµειώνεται:

•ΕΥΡΩ 10.941.674,98 αφορά την αξία κτήσεως εταιρειών εξωτερικού οι οποίες ενοποιήθηκαν
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.

•ΕΥΡΩ 107.962,04 αφορά την αξία κτήσεως εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού που βρίσκο-
νται στο στάδιο της έρευνας.

•ΕΥΡΩ 1.163.125,75 αφορά την αξία κτήσεως εταιρείας εξωτερικού που κατέχει η µητρική, απο-
τιµάται δε στην αξία κτήσεως και δεν ενοποιείται διότι η ενοποίησή της θα επέφερε αδικαιολό-
γητες καθυστερήσεις.

•ΕΥΡΩ 3.373.882,96 αφορά την αξία κτήσεως εταιρειών εξωτερικού και εσωτερικού, αποτι-
µούνται δε στην αξία κτήσεως και δεν ενοποιούνται.

•ΕΥΡΩ 822.338,05 αφορά την τρέχουσα αξία εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού που δεν
ενοποιήθηκαν.

•Εταιρείες αξίας κτήσεως ΕΥΡΩ 942.543,60 διανύουν την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει την
31/12/2005.

•ΕΥΡΩ 86.722,08 αφορά την αξία κτήσεως εταιρειών εσωτερικού που κατέχει η µητρική και η
θυγατρική της ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. και οι οποίες έχουν διαφορετική δραστηριότητα από
αυτήν της µητρικής.

Οι διαφορές ενοποίησης µε βάση τις λογιστικές αξίες των ισολογισµών των ενοποιηµένων εταιρει-
ών διαχειριστικής χρήσεως 31-12-2004 ανέρχονται σε ΕΥΡΩ (1.059.688,73) (ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α.V.ΙΙΙ) και
αναλύεται ως εξής:

ΕΛ.ΒΩΞ.ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γ.Λ.ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΒΕΜΕ € 1.489.589,82
S&B HOLDING GmbH € 77.625,88
SARDA PERLITE S.r.l. € (810.524,72)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε. € (3.219.520,36)
LAVIOSA CHIMICA MIN. S.p.A. € 1.320.521,63
LAVIOSA PROMASA S.A. € 116.024,56
BENTEC S.p.A. € (9.875,35)
Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε. € (23.530,19)
Σύνολο € (1.059.688,73)

∆εν υπάρχουν.

∆εν υπάρχουν.

∆εν υπάρχουν. 

Η Μητρική εταιρία  καθώς και η θυγατρική της ISOCON Α.Ε. έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και
τη χρήση 2002,  η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.Ε. µέχρι τη
χρήση 2000, η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Γ.Λ. ΜΠΑΡΛΟΣ  Α.Β.Ε.Μ.Ε. µέχρι και τη
χρήση 2001, ενώ η ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ.Ε. µέχρι και τη χρήση 2003.

∆εν υπάρχουν.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 
ΕΥΡΩ 404.256.744,35 και αναλύεται ως εξής:

Ενοποιηµένες Πωλήσεις Μεταλλευτικού Κλάδου € 316.087.226,36
Ενοποιηµένες Πωλήσεις Εµπορικού Κλάδου € 88.169.517,99
Σύνολο € 404.256.744,35

Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσεως 2004 από τις ενο-
ποιηµένες επιχειρήσεις κατά κατηγορίες έχει ως εξής:

Έµµισθοι 1.177
Ηµεροµίσθιοι 890
Σύνολο 2.067

Μέσα στη χρήση δεν έχουν υπολογισθεί πρόσθετες αποσβέσεις επί των παγίων. ∆εν διενεργήθη-
καν έκτακτες προβλέψεις για διόρθωση αξίας στοιχείων του Ενεργητικού.

Από 1/1/2004 έως 31/12/2004 κατεβλήθησαν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής
εταιρείας Μισθοί και Λοιπές Αµοιβές ποσού ΕΥΡΩ 1.685.976,58.

∆εν υπάρχουν.
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6. Παρεκκλίσεις από την κείµενη Νοµοθεσία.

6.1. Άρθρο 100, § 5: Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 101 έως και 107, παρ.1 και 2.

6.2. Άρθρο 104, § 4: Απάλειψη των αποτελεσµάτων (κερδών και ζηµιών) που προέκυψαν
από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που ενοποιήθηκαν.

Συνηµµένα: 1 Πίνακας.

Η εταιρεία υπολόγισε αποσβέσεις στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.Ι.3. «ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Goodwill)» ΕΥΡΩ 102.368.397,62 ως εξής:

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 30.946.456,86) που προέκυψε κατά την απορρόφηση των εταιρειών «ΜΥΚΟ-
ΜΠΑΡ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», «ΟΡΥΧΕΙΑ ΟΤΑΒΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛ-
ΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΑΜΙΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» αποσβέσθηκε όπως και στις προηγούµενες χρήσεις µε ποσοστό 5%. 

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 1.835.401,22) προέκυψε από την ενοποίηση της εταιρείας «S&B NORTH AMERICA
INC» µε τη θυγατρική «S & B HOLDING GmbH» που εδρεύει στη Γερµανία. Από τη χρήση 2002, δεν
πραγµατοποιούνται αποσβέσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στις Η.Π.Α.

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 3.943.316,68) προέκυψε από την εξαγορά και ενοποίηση της εταιρείας «Stollberg
Inc» τη χρήση 2004. Για το ποσό αυτό δεν πραγµατοποιούνται αποσβέσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και την ισχύουσα νοµοθεσία στις Η.Π.Α.

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 2.205.943,10) που προέκυψε από την εξαγορά και ενοποίηση της εταιρείας
«BENTONITE A.D.» αποσβέσθηκε µε ποσοστό 5%.

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 27.228.326,74) που προέκυψε από την εξαγορά και απορρόφηση της εταιρείας
«Stollberg GmbH» αποσβέσθηκε µε ποσοστό 5%.

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 1.878.544,78) που προέκυψε από την εξαγορά και ενοποίηση της εταιρείας
«DAMET». Για ποσό ΕΥΡΩ 1.601.981,32 δεν διενεργούνται αποσβέσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα.

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 29.800.880,10) που προέκυψε από την εξαγορά και απορρόφηση της εταιρείας
«IKO ERBSLOEH GmbH» αποσβέσθηκε όπως και στις προηγούµενες χρήσεις µε ποσοστό 5%. 

•Υπεραξία (ΕΥΡΩ 4.529.528,14) που προέκυψε από την εξαγορά και ενοποίηση της εταιρείας  «OTAVI
ΜINEN AG» αποσβέσθηκε µε ποσοστό 9,83%,  

•Αν ο όµιλος λόγιζε τις αποσβέσεις µε βάση το άρθρο 43, παρ.4, περ.β. του κωδ.Ν.2190/1920, θα
ήταν µεγαλύτερες κατά ΕΥΡΩ 14.559.366,40.

Στα αποτελέσµατα χρήσεως δεν περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα που προκύψανε από τις συναλ-
λαγές µεταξύ των εταιρειών που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο ολικής ενσωµάτωσης.

Αθήνα, 5 Mαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο∆ΥΣΣΕΑΣ  Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΟΡ. ΒΙ∆ΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Χ. ΙΩΑΚΕΙΜ
Α.∆.Τ.  Ξ  164488 Α.∆.Τ.  Σ 237368 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 0002714

Βεβαιώνεται ότι το παραπάνω προσάρτηµα που αποτελείται από 7 σελίδες και ένα πίνακα είναι αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 17 Μαΐου 2005.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΩTHPIOΣ N. ΦIΛOΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12471

"ΣΟΛ" Α.Ε.  ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 107, §1δ KAI § 1γ, 97 & 98
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ  2004

Α/Α Ε∆ΡΑ Α.Μ.Α.Ε. 31/12/2004 31/12/2004 ΣΥΝΟΛΟ
ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Άρθρο 107, §1δ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
1 LAVIOSA CHIM.MIN. SPA ΙΤΑΛΙΑ 3.163.716,93 5.704.722,45
2 LAVIOSA PROMASA S.A. ΙΣΠΑΝΙΑ 208.667,52 624.792,74
3 BENTEC S.p.A. ΙΤΑΛΙΑ 401.079,13 437.925,29
4 Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 20524/01/Β/89/578 1.646.276,82 1.594.111,55

5.419.740,40 8.361.552,03 8.361.552,03
Ενοποίηση µέσω της S&B Holding GmbH:

1 STOLLBERG & SAMIL CO.,Ltd ΚΟΡΕΑ 519.421,75 2.580.122,95 2.580.122,95
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ: 5.939.162,15 10.941.674,98

Άρθρο 107, § 1γ & 98
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ
∆ΕΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ Ε∆ΡΑ Α.Μ.Α.Ε ΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 31/12/2004 31/12/2004 31/12/2004 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

1 ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 13022/05/Β/86/202 Άρθρο 98, §1 Κ.Ν.2190/1920 41.722,08 155.784,62 41.722,08

2 ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ A.E. ΑΘΗΝΑ 54728/05/Β/03/07 Άρθρο 98, §1 Κ.Ν.2190/1920 45.000,00 60.000,00 45.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 86.722,08 86.722,08

Άρθρο 107, § 1γ & 97
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 31884/01/Β/94/767 Άρθρο 97, §3γ Κ.Ν.2190/1920 30.304,03 30.304,03
2 ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 221/01/Β/86/221 Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 0,01 0,01
3 ΣΥΝΘΕΣΙΣ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ) ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 097748761 Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 0,01 0,01
4 GRAMEX  BULG. LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 68.829,20 68.829,20
5 GRAMEX  ROM. S.R.L. ΡΟΥΜΑΝΙΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 8.828,81 8.828,81
6 EXPRESS TRAIDING ΒΕΛΓΙΟ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 0,01 0,01
7 ΜΟΤΟ∆ΙΚΤΥΟ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 53305/01ΑΤ/Β/02/440 Άρθρο 97, §3γ Κ.Ν.2190/1920 41.820,00 13.066,99 13.066,99
8 ΜΟΤΟ∆ΙΚΤΥΟ BOPEIOY EΛΛA∆OΣ ΑΘΗΝΑ H 1η εταιρική χρήση λήγει 31/12/2005 76.500,00 76.500,00
9 ASKANA  LLC LTD ΓΕΩΡΓΙΑ Άρθρο 97, §3β Κ.Ν.2190/1920 1.163.125,75 285.082,74 1.163.125,75

10 ERGOTRAK BULGARIA LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 100.214,00 108.814,83 100.214,00
11 ERGOTRAK YU LTD ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 97.434,00 93.595,65 93.595,65
12 XINYANG ATHENIAN MIN. Ltd ΚΙΝΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 537.345,50 526.087,50 526.087,50
13 S&B JILIN WOLLASTONITE CO.,Ltd ΚΙΝΑ Η 1η εταιρική χρήση λήγει 31/12/2005 866.043,60 866.043,60
14 ELIOPOULOS BROTHERS

INT.TRAD.SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 321.842,41 103.675,96 103.675,96
15 ELIOPOULOS BROS. Ltd. SOFIA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 436.856,72 85.911,40 85.911,40
16 PABALK ΤΟΥΡΚΙΑ Άρθρο 97, §3β Κ.Ν.2190/1920 840.472,00 35.091,62 840.472,00
17 SABA ΤΟΥΡΚΙΑ Άρθρο 97, §3β Κ.Ν.2190/1920 1.870.902,67 810.985,51 1.870.902,67
18 O.R. HOLDING ΝΑΜΙΜΠΙΑ Άρθρο 97, §3β Κ.Ν.2190/1920 0,52 0,52
19 NAIMEX SARL ΜΑΡΟΚΟ Άρθρο 97, §3β Κ.Ν.2190/1920 9.514,29 9.514,29 9.514,29
21 SLS BAUSTOFFE GmbH ΓΕΡΜΑΝΙΑ Άρθρο 97, §1 Κ.Ν.2190/1920 552.780,00 552.780,00

ΣΥΝΟΛΟ : 7.022.813,53 6.409.852,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ: 7.109.535,61 6.496.574,48
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 13.048.697,76 17.438.249,46
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ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1
31/12/2004 31/12/2004 31/12/2004

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ
ΜΕΡΙ∆ΙΑ TΙΤΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΜΗ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

α Α.Β.Γ.ΚΑΛYΦΤΑΚΙ Α.Ε. 164.655,00 9,998 1.646.276,82 164.655,00 9,682 1.594.111,55 164.655,00 9,998 1.646.276,82
β ΣΥΝΘΕΣΙΣ 0,01 0,01
γ ΕΛΛΗΝ. ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ  ΑΒΕΜΕ(1) 880.102,00 1,128 1.005.579,47 880.102,00 1,843 1.621.672,64 880.102,00 1,143 1.005.579,47
δ ΓΕΩΛ/ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 20.000,00 1,510 30.304,03 20.000,00 -137,966 -2.759.312,03 20.000,00 1,515 30.304,03
ε ISOCON A.E.(1) 30.000,00 3,000 90.000,00 30.000,00 11,570 347.093,50 30.000,00 3,000 90.000,00

στ ΧΡΥΣOΡΥΧΕΙΑ ΒΟΡ. ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 0,01 0,01
ζ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.(1) 665.625,00 12,611 6.093.751,49 665.625,00 11,371 7.568.492,70 665.625,00 9,155 6.093.751,49
η ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.(1) 3.233.500,00 0,590 1.907.764,97 3.233.500,00 1,772 5.728.282,40 3.233.500,00 0,590 1.907.764,97
θ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. 1.180,00 35,358 41.722,08 1.180,00 77,892 91.912,93 1.180,00 35,358 41.722,08

10.815.398,88 14.192.253,68 10.815.398,88
2 ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
α S&B  HOLDING GMBH (1)-(2) 1,00 83.889.909,720 83.889.909,72 1,00 86.356.234,91 86.356.234,91 1,00 83.889.909,720 83.889.909,72
β GRAMEX  BULG. LTD (1) 7.076,00 9,727 68.829,20 7.076,00 0,373 2.636,22 7.076,00 9,727 68.829,20
γ ARISEIZE S.A. 472.500,00 6,329 2.990.221,28 472.500,00 5,820 2.749.741,00 472.500,00 6,329 2.990.221,28
δ SIBIMIN  OV. LTD (1) 549.999,00 1,611 886.244,79 549.999,00 16,900 9.295.071,79 549.999,00 1,611 886.244,79
ε SARDA PERLITE S.R.L (1) 178.500,00 5,445 971.879,70 178.500,00 3,455 616.678,70 178.500,00 5,445 971.879,70

στ LAVIOSA CHIM.MIN. SPA (1) 6.557.429,00 0,482 3.163.716,93 6.557.429,00 0,849 5.566.111,95 6.557.429,00 0,482 3.163.716,93
ζ LAVIOSA PROMASA S.A. (1) 14.070,00 14,831 208.667,52 14.070,00 34,923 491.368,70 14.070,00 14,831 208.667,52
η EXPRESS TRAIDING 0,01 0,01
θ GRAMEX  ROM. S.R.L. (1) 8.828,81 -14.601,00 8.828,81
ι BENTEC S.p.A. (1) 401.079,13 437.925,29 401.079,13

κ ASKANA  LLC LTD (1) 1.163.125,75 205.242,86 1.163.125,75
λ ERGOTRAK BULGARIA LTD 2,00 1.023,00 2,00 554,956 1.109,91 1.023,00

93.753.525,84 105.707.520,33 93.753.525,84
104.568.924,72 119.899.774,01 104.568.924,72

3 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡ/ΡΑ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ
α DANUBE 437,00 761,643 332.838,07 25,00 13.840,063 346.001,58 437,00 761,643 332.838,07
β ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ 200,00 40,00 8.000,00 200,00 40,00 8.000,00 200,00 40,00 8.000,00
γ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ A.E. 465,00 108,38 50.396,70 465,00 108,38 50.396,70 465,00 108,380 50.396,70

391.234,77 404.398,28 391.234,77
4 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
α ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROBANK 126.137,797 2,93 370.000,00 126.137,80 2,93 370.000,00 126.137,80 2,933 370.000,00
β Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 690.820,00 6,90 4.768.558,40 690.820,00 5,70 3.937.674,00 690.820,00 5,700 3.937.674,00
γ E-VENTURES GROUP INC 4.069,00 0,15 609,31 4.069,00 0,15 609,31 4.069,00 0,1497 609,31

5.139.167.71 4.308.283,31 4.308.283,31

(1) Η εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές-Ελεγκτές
(2) Ποσό ευρώ 83.163.181,77 που έχει καταβληθεί σε θυγατρική εταιρεία της Γερµανίας έναντι µελλοντικής αυξήσεως του µετοχικού της κεφαλαίου  απεικονίζεται στις "Συµµετοχές σε συνδ/νες επιχειρήσεις"

γιατί σύµφωνα µε το Γερµανικό ∆ίκαιο θεωρούνται Κεφάλαιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ
31/12/03 2004 2004 2004 31/12/04 2004 2004 31/12/04 31/12/04

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης 

εγκαταστάσεως 149.150,96 0,00 0,00 149.150,96 2.000,49 149.150,96 0,00
2. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 8.055.952,26 680.347,37 0,00 8.736.299,63 1.047.664,27 6.602.160,86 2.134.138,77

ΣΥΝΟΛΟ Β: 8.205.103,22 680.347,37 0,00 8.885.450,59 1.049.664,76 0,00 6.751.311,82 2.134.138,77

Γ1. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 4.110.111,03 444.989,54 0,00 4.555.100,57 402.699,68 3.424.175,15 1.130.925,42
Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
Βιοµηχ. ιδιοκτησίας 537.354,64 47.908,65 0,00 585.263,29 62.980,64 359.397,21 225.866,08
Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 13.637.045,46 977.800,81 0,00 14.614.846,27 1.171.662,37 12.811.997,22 1.802.849,05
Kύριες προπ/κές εργασίες εκµ. 47.289.528,08 9.576.813.02 0,00 56.866.341,10 7.846.285,46 41.165.903,76 15.700.437,34
Υπεραξία επιχείρησης 30.946.456,86 0,00 0,00 30.946.456,86 1.547.322,84 7.334.120,96 23.612.335,90
ΣΥΝΟΛΟ Γ1: 96.520.496,07 11.047.512,02 0,00 107.568.008,09 11.030.950,99 0,00 65.095.594,30 42.472.413,79

Γ2. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γήπεδα - Οικόπεδα 12.170.449,90 9.657.833,58 104.810,81 35.490,59 21.897.603,70 21.897.603,70

Ορυχεία - Μεταλλεία 12.812.540,25 724.852,27 342,68 13.537.049,84 616.153,06 342,68 7.293.002,32 6.244.047,52
Κτίρια - Τεχνικά έργα 45.627.969,86 2.600.407,36 1.944.898,04 324.845,19 49.848.430,07 1.609.745,62 57.894,03 21.394.785,11 28.453.644,96
Μηχανήµατα και Εγκαταστάσεις 49.202.869,20 2.600.032,79 85.818,79 51.717.083,20 3.244.252,02 70.842,47 32.851.397,78 18.865.685,42
Μεταφορικά Μέσα 10.497.199,37 378.943,77 91.701,52 10.784.441,62 607.970,75 65.592,27 8.478.408,14 2.306.033,48
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισµός 8.403.563,18 1.155.394,40 14.888,33 9.544.383,31 637.661,57 14.887,90 7.833.471,49 1.710.911,82
Ακίνητα υπό Εκτέλ. - Προκ. Παγίων 2.449.520,27 2.698.144,31 2.698.144,31
ΣΥΝΟΛΟ Γ2: 141.164.112,03 12.258.240,94 6.908.932,08 553.087,10 160.027.136,05 6.715.783,02 209.559,35 77.851.064,84 82.176.071,21

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ1+Γ2): 237.684.608,10 12.258.240,94 17.956.444,10 553.087,10 267.595.144,14   17.746.734,01 209.559,35 142.946.659,14 124.648.485,00

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ   31/12/2004

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡ.Μ.Α.Ε. Ε∆ΡΑ Ι∆ΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

1 ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 84,98% 28211/01AT/B/93/002 ΚΗΦΙΣΙΑ 7.780.911,82 5.567.369,02 2004
2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 100% 28903/01ΑΤ/Β/93/2039 ΚΗΦΙΣΙΑ 7.568.492,70 956.434,34 2004
3 ΓΕΩΛ/ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 100% 31884/01ΑΤ/Β/94/391/98 ΑΘΗΝΑ -2.759.312,03 588.333,12 2004
4 ISOCON A.E 60% 35360/02/B/96/24 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 578.489,16 930.958,11 2004
5 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΣΦ. Α.Ε. 59% 13022/05/Β/86/202 ΚΗΦΙΣΙΑ 155.784,62 34.480,18 2004
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ Α.B.E.M.Ε. 36,19% 943/04/Β/86/2911 ΑΘΗΝΑ 4.480.996,53 -251.661,77 2004
7 Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε. 45% 20524/01/N/89/578 ΑΘΗΝΑ 3.542.470,10 -1.757,27 2004
8 ASCANA LTD 97,7% ΓΕΩΡΓΙΑ 210.074,58 -67.357,31 2004
9 S&B HOLDING GMBH 100% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 86.356.234,91 1.109.210,72 2004

10 GRAMEX LTD 50% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5.272,44 239,28 2004
11 ARISEIZE S.A. 100% ΓΑΛΛΙΑ 2.749.741,00 102.422,00 2003
12 SIBIMIN OVERSEAS LTD 99,99% ΚΥΠΡΟΣ 9.296.001,39 628.562,72 2004
13 SARDA PERLITE S.R.L. 61% ΙΤΑΛΙΑ 1.010.948,69 380.325,53 2004
14 LAVIOSA PROMASA S.A. 20,1% ΙΣΠΑΝΙΑ 2.444.620,38 874.125,72 2004
15 LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA 35% ΙΤΑΛΙΑ 15.903.177,00 2.222.282,00 2004
16 GRAMEX S.R.L. 45% ΡΟΥΜΑΝΙΑ -32.446,67 -1.006,84 2003
17 ERGOTRAK BULGARIA LTD 1,02% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 108.814,83 40.811,51 2004
18 BENTEC S.p.A. 23,00% ΙΤΑΛΙΑ 1.904.023,00 338.784,00 2004






