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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 
(ποσά σε ευρώ) 
 
 
  Περίοδος

 Σηµειώσεις
01.01-

31.03.07  
01.01-

31.03.06
Κύκλος εργασιών 9 3.826.913,04  3.415.932,68
Κόστος πωληθέντων 11 2.603.605,69  2.366.824,73
Μικτό κέρδος  1.223.307,35  1.049.107,95
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 10 99.987,36  23.844,81
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11 193.094,60  138.242,13
Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων 11 713.347,21  561.686,06
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  21.537,83  21.604,43
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  395.315,07  351.420,14
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   991,05  801,60
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  11 14.773,27  18.157,76
Κέρδη προ φόρων  381.532,85  334.063,98
Φόρος εισοδήµατος  103.777,65  99.841,31
Κέρδη µετά από φόρους  277.755,20  234.222,67

 
Κατανέµονται σε :     
Μετόχους  εταιρείας                    277.755,20  234.222,67 
     
      
Βασικά κέρδη ανά µετοχή  0,037  0,031
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση Ισολογισµού    
        (ποσά σε ευρώ) 
 
 

          Υπόλοιπα 
 Σηµ. 31.03.07  31.12.06  
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώµατα πάγια 1 6.776.108,05  6.703.431,55  
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2 36.520,60  35.182,66  
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  29.793,78  24.834,41  
      
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 3 1.673.189,59  1.119.217,20  
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 4 7.349.232,41  7.842.836,13  
Λοιπές απαιτήσεις 4 356.922,68  370.555,33  
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 5 578.137,94  563.373,69  
Σύνολο ενεργητικού  16.799.905,05  16.659.430,97  
      
Μετοχικό κεφάλαιο  3.825.000,00  3.825.000,00  
Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο  3.293.857,69  3.293.857,69  
∆ιαφορές αναπροσαρµογής  89.524,90  89.524,90  
Λοιπά αποθεµατικά  622.965,18  622.965,18  
Υπόλοιπο κερδών εις νέον  4.546.889,06  4.269.133,86  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6 12.378.236,83  12.100.481,63  
      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεων  80.000,00  80.000,00  
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  24.699,25  16.304,60  
Λοιπές προβλέψεις  60.000,00  60.000,00  
      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8 3.232.642,49  3.167.475,26  
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 7 400.000,00  700.080,00  
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  624.326,48  535.089,48  
Σύνολο υποχρεώσεων  4.421.668,22  4.558.949,34  
Σύνολο παθητικού  16.799.905,05  16.659.430,97  

 
 

 
(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 
 

  Μετοχικό 
Υπέρ το 
άρτιο Τακτικό Λοιπά ∆ιαφορές Υπόλοιπο  

  Κεφάλαιο διαφορά αποθεµατικό αποθεµατικά αναπρ/γής εις νέον Σύνολο
         

    
                
Υπόλοιπα την 01.01.06 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ  1.875.000,00 3.293.857,69 371.000,00     199.965,18 2.039.524,90 3.549.180,84 11.328.528,61
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου         
 Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου                                           
01.01.06 έως 31.03.2006            234.222,67 

  
        234.222,67 

      
    

         

 
Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.2006  1.875.000,00 3.293.857,69 371.000,00 199.965,18 2.039.524,90 3.783.403,51 11.562.751,28

Υπόλοιπo ιδίων κεφαλαίων την 01.01.2007  3.825.000,00 3.293.857,69 423.000,00 199.965,18 89.524,90 4.269.133,86 12.100.481,63 
         Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 
01.01.07 έως 31.03.2007         
        

     

277.755,20
 

277.755,20

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.03.2007  3.825.000,00 3.293.857,69 423.000,00 199.965,18 89.524,90 4.546.889,06 12.378.236,83
 
 
 
(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Κατάσταση ταµιακών ροών 
  (ποσά σε ευρώ)     

 
 01.01-31.03.2007 01.01-31.03.2006

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων 381.532,85 334.063,98 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 65.268,63 51.077,09 
Προβλέψεις 20.000,00 20.000,00 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.773,27 18.157,76 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -553.972,39 269.454,23 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 482.277,00 470.967,39 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 59.021,23 -282.034,21 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -9.359,68 -12.459,96 
Καταβεβληµένοι φόροι   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 459.540,91 869.226,28
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -139.283,07 -171.870,29 
Τόκοι εισπραχθέντες 991,05 801,60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -138.292,02 -171.068,69
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εξοφλήσεις δανείων -306.484,64 -152.692,42 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -306.484,64 -152.692,42
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 
14.764,25 

 
545.465,17 

 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 563.373,69 84.660,09
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 

 
578.137,94

 
630.125,26

 
 

 
 
 
 
 
 

(το προσάρτηµα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων) 
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Γενικές πληροφορίες 
 
Η εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε» είναι µία αµιγώς εµπορική εταιρεία, η οποία 
δραστηριοποιείται  στον τοµέα των πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής αρτοποιίας και 
παγωτού. Το σύνολο των προϊόντων που αντιπροσωπεύει , διανέµει και  διακινεί 
εισάγονται από χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και κυρίως από την Γαλλία, Βέλγιο, Γερµανία, 
∆ανία και Ιταλία. Οι εγκαταστάσεις και η έδρα της Εταιρείας  ευρίσκονται. στο ∆ήµο 
Αχαρνών, οδός Ανεµώνης 4, Τ.Κ. 136 71. Η εταιρεία έχει την νοµική µορφή της 
Ανωνύµου Εταιρείας. O διαδικτυακός της τόπος (site)- είναι www.stelioskanakis.gr και 
είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για το α΄ τρίµηνο της εταιρείας έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής 
∆.Π.Χ.Π), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες 
οικονοµικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν προς δηµοσίευση,  από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 15/05/2007. 

Σηµαντική σηµείωση: Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις 
γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιµοποίηση υπολογισµών και 
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων 
κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. 

 

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές 
Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ακίνητα (οικόπεδα και κτίρια) αποτιµώνται στην εύλογη αξία των, η οποία διενεργείται 
κάθε τρία τουλάχιστον χρόνια και γίνεται από ανεξάρτητους εκτιµητές. Τα λοιπά ενσώµατα 
πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµιές 
αποµείωσης. Αυξήσεις στην λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων που προκύπτουν από 
αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. 
Μειώσεις στη λογιστική αξία φέρονται σε µείωση του αποθεµατικού εφόσον στο παρελθόν 
είχε σχηµατισθεί τέτοιο αποθεµατικό για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο Μειώσεις της αξίας 
πέραν του αποθεµατικού καθώς και µειώσεις στην λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων 
για τα οποία δεν υπάρχει αποθεµατικό αναπροσαρµογής, καταχωρείται στ’ αποτελέσµατα 
ως έξοδο. 
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Η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων που διενεργούνται επί της αναπροσαρµοσµένης αξίας 
των ενσωµάτων παγίων και οι οποίες καταχωρούνται στα έξοδα και των αποσβέσεων που 
βασίζονται στο κόστος κτήσεως των ενσωµάτων παγίων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής στα κέρδη εις νέο, µε την πλήρη απόσβεση ή την πώληση αυτών. 
 
 
Η αξία των γηπέδων-οικοπέδων δεν αποσβένεται, οι δε αποσβέσεις των άλλων στοιχείων 
των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της  
ωφέλιµης ζωής τους που έχει ως εξής: 
 

Κτίρια 45 – 55 Έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 6-8 Έτη 
Αυτοκίνητα 8-10 Έτη 
Λοιπός εξοπλισµός 4-6 Έτη 

  
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 
 
Η καταχώρηση των προσθηκών, στα βιβλία της εταιρείας, γίνεται στο κόστος κτήσης, το 
οποίο περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 
ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 
επισκευές και οι συντηρήσεις, όταν γίνονται, καταχωρούνται σε βάρος των  
αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 
των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 4 έως 5 χρόνια. 

 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 
οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 
διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και της 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του 
µέσου σταθµικού όρου. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των 
αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές 
πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας, αφαιρουµένων και 
των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  
 
 
Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Οι ζηµιές 
αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 
αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 
 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας 
και χαµηλού ρίσκου. 

 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 
 
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε ευρώ, βάση 
της συναλλαγµατικής ισοτιµίας η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά 
στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι  εκπεφρασµένες σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε 
ευρώ, µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή αυτή επιβαρύνουν τα 
αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. 

 
 

Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 
µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 
του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται.  
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Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 
περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικός των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι 
ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών 
καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 
περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

  
 

Μερίσµατα 
 
Τα πληρωτέα µερίσµατα, απεικονίζονται ως υποχρέωση, κατά τον χρόνο έγκρισης αυτών 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
Παροχές στο προσωπικό 
 
Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που µισθοδοτούνται από αυτήν, για την 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε τον χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 
δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.     

 
 

Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, κόστη αναδιάρθρωσης και 
αποζηµιώσεις, καταχωρούνται όταν: 
 
Υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του 
παρελθόντος. 
Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης  
Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
 
Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία 
 
Βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της εταιρείας, αποτελούν τα µετρητά οι τραπεζικές 
καταθέσεις και τέλος οι  βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδοµένης της 
βραχυπρόθεσµης φύσης των στοιχείων αυτών, η ∆ιοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι η 
εύλογη αξία αυτών ταυτίζεται µε την αξία που απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία.   

 

Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης 
 
Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές που µπορούν να προκαλέσουν 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στα 
αµέσως επόµενα έτη αφορούν κυρίως τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
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Οι υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχο, αναγνωρίζονται βάση εκτιµήσεων 
που στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους. Όταν το τελικό αποτέλεσµα του ελέγχου 
είναι διαφορετικό από το αρχικό αναγνωρισθέν, η διαφορά βαρύνει  το φόρο εισοδήµατος 
της περιόδου καταλογισµού. 
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: πρόκειται για τις χρήσεις 2005-2006,  και  για την 
τρέχουσα περίοδο 2007. Ο προσδιορισµός του φόρου που ενδεχοµένως θα προκύψει από 
τον φορολογικό έλεγχο, αν και είναι αβέβαιος, εκτιµάται ότι θα είναι ασήµαντος για τα 
µεγέθη της εταιρείας. Έχει γίνει πρόβλεψη φόρου 60.000,00 ευρώ. 

 
 
Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των 
εσόδων γίνεται ως εξής: 

 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 
εξασφαλισµένη.  
 (β) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 

Πληροφόρηση κατά τοµέα – Γεωγραφική Περιοχή 
 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. ∆ιαθέτει τα εµπορεύµατά της 
µέσω δικού της δικτύου διανοµής στον Νοµό Αττικής και µέσω αντιπροσώπων στην 
υπόλοιπη Ελλάδα. Οι πωλήσεις της εταιρείας µέσω ιδίου δικτύου και αντιπροσώπων έχουν 
ως εξής : 
 

  31/03/2007       
  Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος %

Χονδρέµποροι 1.304.086,74 889.700,19 414.386,55 31,8%
∆ίκτυo 2.522.826,30 1.713.905,50 808.920,80 32,1%
Σύνολα 3.826.913,04 2.603.605,69 1.223.307,35 32,0%

 
  31/03/2006       

  Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος %
Χονδρέµποροι 1.114.697,51 776.121,14 338.576,37 30,4%
∆ίκτυo 2.301.235,17 1.590.703,59 710.531,58 30,9%
Σύνολα 3.415.932,68 2.366.824,73 1.049.107,95 30,7%
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Οι πωλήσεις κατά γεωγραφική περιφέρεια έχουν ως εξής : 
 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 31/3/2007 31/03/2006
1 ΑΤΤΙΚΗ 1.997.877,22 1.852.471,55 
2 ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ 334.007,03 312.670,06 
3 ΣΤΕΡΕΑ 192.131,81 155.802,96 
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 203.431,20 148.847,80 
5 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 598.177,66 498.669,37 
6 ΘΡΑΚΗ 80.223,18 70.168,72 
7 ΗΠΕΙΡΟΣ 75.903,78 63.549,83 
8 ΚΡΗΤΗ 122.807,82 111.193,29 
9 ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 149.174,12 126.330,86 

10 ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 17.523,37 19.631,65 
11 ΚΥΠΡΟΣ 55.655,85 56.596,59 

  ΣΥΝΟΛΟ 3.826.913,04 3.415.932,68 

 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

1. Ακίνητα βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός  
Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των παγίων την περίοδο από 01.01.07 έως 31.03.07 
και κατά την αντίστοιχη περίοδο από  01.01.06 έως 31.03.06 
 

 Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/κός Λοιπά Ακιν/σεις  
Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης οικόπεδα εγκατ/σεις εξοπλισµός πάγια υπό εκτέλεση Σύνολο 

Απογραφή 
01.01.2007 2.716.099,00 1.800.925,11 457.121,34 1.015.647,49 1.736.891,07 7.726.684,01 
Προσθήκες  

 1.650.024,45 65.532,72 147.076,13 
 

-1.729.350,23 133.283,07 
Μειώσεις       
Υπόλοιπο 
31.03.2007 2.716.099,00 3.450.949,56 522.654,06 1.162.723,62 7.540,84 7.859.967,08 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 
01.01.2007 0,00 108.033,50 322.968,56 592.250,40 0,00 1.023.252,46 
Προσθήκες  

0,00 12.283,14 19.187,95 29.135,48 0,00 60.606,57 
Μειώσεις       
Υπόλοιπο 
31.03.2007 0,00 120.316,64 342.156,51 621.385,88 0,00 1.083.859,03 
       
Αναπόσβεστη 
αξία 2.716.099,00 3.330.632,92 180.497,55 541.337,74 7.540,84 6.776.108,05 
 
       
Κατά την 
01.01.2007 2.716.099,00 1.692.891,61 134.152,78 423.397,09 1.736.891,07 6.703.431,55 
Κατά την 
31.03.2007 2.716.099,00 3.330.632,92 180.497,55 541.337,74 7.540,84 6.776.108,05 
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 Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/κός Λοιπά Ακιν/σεις  

Αξία κτήσεως ή 
αποτίµησης οικόπεδα εγκατ/σεις εξοπλισµός πάγια υπό εκτέλεση Σύνολο 

Απογραφή 
01.01.2006 2.716.099,00 1.800.925,11 448.598,52 749.619,95 1.002.618,18 6.717.860,76 
Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 64.926,55 106.943,74 171.870,29 
Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 
31.03.2006 2.716.099,00 1.800.925,11 448.598,52 814.546,50 1.109.561,92 6.889.731,05 
       
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις       
Απογραφή 
01.01.2006 0,00 72.015,00 268.310,02 522.119,70 0,00 862.444,72 
Προσθήκες  0,00 9.004,63 16.354,56 20.651,82 0,00 46.011,01 
Μειώσεις 0,00   0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 
31.03.2006 0,00 81.019,63 284.664,58 542.771,52 0,00 908.455,73 
       
Αναπόσβεστη 
αξία       
Κατά την 
01.01.2006 2.716.099,00 1.728.910,11 180.288,50 227.500,25 1.002.618,18 5.855.416,04 
Κατά την 
31.03.2006 2.716.099,00 1.719.905,48 163.933,94 271.774,98 1.109.561,92 5.981.275,32 

 
Τα οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την 
01.01.2004 από ανεξάρτητους Ορκωτούς Εκτιµητές. Η υπεραξία αναπροσαρµογής που 
προέκυψε καταχωρήθηκε σε αντίστοιχο λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων. 
Οι αποσβέσεις της περιόδου 01.01.07 έως 31.03.07 ανήλθαν στο ποσό των  65.268,63 ευρώ 
( ενσωµάτων 60.606,57 ευρώ και αϋλων 4.662.06 ευρώ )  και επιβάρυναν κατά ευρώ 
2.424,95 τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και κατά ευρώ 62.843,68 τα έξοδα λειτουργίας 
διάθεσης.  
 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
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2. Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Κατωτέρω παρατίθενται οι µεταβολές των αϋλων περιουσιακών στοιχείων, το υπόλοιπο 
των οποίων αφορά εξ ολοκλήρου λογισµικά προγράµµατα που χρησιµοποιούνται,  την 
περίοδο από 01.01.07 έως 31.03.07 και από 01.01.06 έως 31.03.06 αντίστοιχα.  

  Λογισµικά 
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  προγράµµατα 
Απογραφή 01.01.2007  94.356,43 
Προσθήκες   6.000,00 
Μειώσεις  0,00
Υπόλοιπο 31.03.2007  100.356,43 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
Απογραφή 01.01.2007  59.173,77 
Προσθήκες   4.662,06 
Μειώσεις  0,00 
Υπόλοιπο 31.03.2007  63.835,83 
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 01.01.2007  35.182,66 
Κατά την 31.03.2007  36.520,60 
   

   
Αξία κτήσεως ή αποτίµησης   
Απογραφή 01.01.2006  94.356,43 
Προσθήκες   0,00 
Μειώσεις  0,00 
Υπόλοιπο 31.03.2006  94.356,43 
   
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   
Απογραφή 01.01.2006  40.393,46 
Προσθήκες   5.066,08 
Μειώσεις  0,00 
Υπόλοιπο 31.03.2006  45.459,54 
Αναπόσβεστη αξία   
Κατά την 01.01.2006  53.962,97 
Κατά την 31.03.2006  48.896,89 

 

3. Αποθέµατα 
 

Κατωτέρω παρατίθενται τα υπόλοιπα των αποθεµάτων τις περιόδους 31.03.07 και 31.12.06 
αντίστοιχα  
 

       Υπόλοιπα 
Αποθέµατα  31.03.07 31.12.06 
Εµπορεύµατα  1.673.189,59  1.119.217,20 
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Σηµειώνεται ότι το κόστος των αποθεµάτων, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος 
πωληθέντων, την περίοδο 01.01.07 έως 31.03.07 ανήρχετο στο ποσό των ευρώ 
2.582.718,40 πλέον ποσού ευρώ 20.887,29 το οποίο αφορά άµεσα έξοδα πωλήσεων 
(συνολικό κόστος πωληθέντων περιόδου 2.603.605,69).  
 

4. Άλλοι λογαριασµοί εισπρακτέοι 
 
Τα υπόλοιπα των λοιπών λογαριασµών εισπρακτέων  αναλύονται ως εξής. 

 
        Υπόλοιπα 
Απαιτήσεις  31.03.07 31.12.06 
Πελάτες  3.797.176,68  3.841.929,47 
Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες 3.832.646,51  4.261.497,44 
Χρεώστες διάφοροι  356.922,68  352.875,08 
Μεταβατικοί λογαριασµοί  0,00  17.680,25 
Προβλέψεις αποµείωσης  -280.590,78  -260.590,78 
Σύνολα  7.706.155,09  8.213.391,46 

 
 

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν διατρέχει  πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου του µεγάλου 
πλήθους του αριθµού και της διασποράς των πελατών αυτής . 
 

5. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  
 
Τα υπόλοιπα των Ταµιακών  διαθεσίµων και ισοδύναµων αυτών αναλύονται ως εξής. 
 

  Υπόλοιπα 
∆ιαθέσιµα  31.03.07 31.12.06 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  18.295,99  21.267,01 
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες  559.841,95  542.106,68 
Σύνολα  578.137,94  563.373,69 

6.  Λογαριασµοί καθαρής θέσης 
 

Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της καθαρής θέσης την 31.03.07 και την 31.12.06 
αντίστοιχα έχουν ως εξής. 
                   Υπόλοιπα 

               31.03.07     31.12.06 
Μετοχικό κεφάλαιο  3.825.000,00  3.825.000,00
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  3.293.857,69  3.293.857,69
Αποθεµατικά  622.965,18  622.965,18
Κέρδη εις νέο  4.546.889,06  4.269.133,86
∆ιαφορές αναπροσαρµογής  89.524,90  89.524,90
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  12.378.236,83  12.100.481,63
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Το σύνολο των εκδοθέντων και ολοσχερώς αποπληρωµένων µετοχών ανέρχεται σε 
7.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,51 ευρώ εκάστης. Με την από 
20.06.2006 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, 
αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000 , µε 
κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού «αποθεµατικά εύλογης αξίας» , η οποία αύξηση 
υλοποιήθηκε συνδυαστικά και ειδικότερα αφενός µεν µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας 
του συνόλου των µετοχών της Εταιρίας από Ευρώ 0,30 σε Ευρώ 0,51 και αφετέρου µε 
έκδοση 1.250.000 νέων µετοχών , ονοµαστικής αξίας 0,51 Ευρώ εκάστης. Η αύξηση αυτή 
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµόν K2-18141/22-12-2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
η οποία και έτυχε των νοµίµων διατυπώσεων δηµοσιότητας . Όλες οι µετοχές είναι πλήρως 
εξοφληµένες και δεν υπάρχουν δικαιώµατα προαίρεσης. 

 
 

7. Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
 

Τα υπόλοιπα των βραχυπροθέσµων δανείων αναλύονται ως εξής. 
 

  Υπόλοιπα 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  31.03.07 31.12.06 
    
∆άνεια τραπεζών  400.000,00  700.080,00 
Σύνολα  400.000,00  700.080,00 

 

8. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Τα υπόλοιπα των πληρωτέων λογαριασµών αναλύονται ως εξής. 

 
  Υπόλοιπα 
Άλλοι πληρωτέοι 
λογαριασµοί  31.03.07 31.12.06 
   
Προµηθευτές  571.776,89 617.360,60 
Επιταγές πληρωτέες  2.345.623,00  2.216.861,14 
Μερίσµατα πληρωτέα  1.151,70  1.194,00 
Λοιποί Φόροι  117.488,57  134.823,71 
Ασφαλιστικοί 
οργανισµοί  39.492,49  73.080,78 
Μεταβατικοί 
λογαριασµοί  81.425,00  3.422,00 
Λοιποί πιστωτές  75.684,84  120.733,03 
Σύνολα  3.232.642,49  3.167.475,26 
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9. Πωλήσεις 

 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, ανά κύρια κατηγορία εµπορεύµατος την 31.03.2007 και 
31.03.2006 αναλύεται ως εξής. 

   
 31.03.2007 31.03.2006 
Περιγραφή Οµάδας Είδους                          Αξία             Αξία 
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ                      493.094,30 498.669,36 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΕΟΚ ΚΑΝ.2571/97       502.113,96 468.588,09 
ΜΙΓΜΑΤΑ                        535.411,55 451.839,21 
DELIFRUIT                      389.236,55 332.534,00 
ΚΡΕΜΕΣ                         350.194,50 310.975,44 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΓΩΤΟΥ               214.168,17 222.071,12 
ΤΕΧΝΗTO ΑΦΡΟΓΑΛA               200.031,18 167.890,65 
ΤΖΕΛΥ                          184.529,85 158.918,12 
ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ                   247.857,16 261.776,53 
ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η 710.275,82 542.670,16
Σύνολο 3.826.913,04 3.415.932,68 
Κόστος 2.603.605,69 2.366.824,73 
Μικτό κέρδος 1.223.307,35 1.049.107,95 

 
 

 
Σηµειώνεται ότι στο κόστος πωληθέντων περιόδου 01/01/-31/03/07 συµπεριλαµβάνεται 
ποσό ευρώ 20.887,29  και  αντίστοιχα 19.369,27 ευρώ το 2006 τα οποία αφορούν άµεσα 
έξοδα πωλήσεων. 
 
 

10. Άλλα έσοδα 
 

Τα κατά είδος, άλλα έσοδα της εταιρείας,  την 31.03 2007 και την 31.03.06 αντίστοιχα 
αναλύονται ως εξής. 

 
 

 31/03/2007 31/03/2006 
Έσοδα από εκ/σεις αγορών και τρόπου 
πληρωµής προµηθευτών 

79.753,82 15.144,81 

Συµµετοχή οίκων του εξωτερικού σε 
εκθέσεις – ∆ιαφήµιση 

20.233,54 8.700,00 
 

∆ιάφορα έσοδα 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ 99.987,36 23.844,81 
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11. Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 
 

Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας και η κατανοµή αυτών στις λειτουργίες έχει ως 
ακολούθως: 

 
 
Περίοδος 01.01.07 έως 
31.03.07 Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρηµ/κά  
Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 0,00 54.137,00 385.790,20 0,00 439.927,20 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 0,00 47.771,72 42.194,14 0,00 89.965,86 
Παροχές τρίτων 13.200,00 19.378,86 81.698,92 0,00 114.277,78 
Φόροι τέλη 0,00 4.720,64 8.186,91 0,00 12.907,55 
∆ιάφορα έξοδα 7.687,29 64.661,43 132.633,36 0,00 204.982,08 
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 14.773,27 14.773,27 
Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 2.082,89 58.523,68 0,00 60.606,57 
Αποσβέσεις αϋλων 0,00 342,06 4.320,00 0,00 4.662,06 
Κόστος αποθεµάτων  2.582.718,40 0,00 0,00 0,00 2.582.718,40 
Σύνολα 2.603.605,69 193.094,60 713.347,21 14.773,27 3.524.820,77 
 
      
Περίοδος 01.01.06 έως 
31.03.06 Κόστος Έξοδα Έξοδα Χρηµ/κά  
Είδος δαπάνης πωληθέντων διοίκησης διάθεσης έξοδα Σύνολο 
Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 0,00 51.138,20 315.579,45 0,00 366.717,65 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 13.200,00 33.392,00 43.660,37 0,00 90.252,37 
Παροχές τρίτων 0,00 21.786,08 67.861,69 0,00 89.647,77 
Φόροι τέλη 0,00 5.589,67 2.569,60 0,00 8.159,27 
∆ιάφορα έξοδα 6.169,27 21.166,89 86.107,15 0,00 113.443,31 
Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 18.157,76 18.157,76 
Αποσβέσεις ενσωµάτων 0,00 4.783,21 41.227,80 0,00 46.011,01 
Αποσβέσεις αϋλων 0,00 386,08 4.680,00 0,00 5.066,08 
Κόστος αποθεµάτων  2.347.455,46 0,00 0,00 0,00 2.347.455,46 
Σύνολα 2.366.824,73 138.242,13 561.686,06 18.157,76 3.084.910,68 

 

12.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία συντάξεως των «Οικονοµικών 
Καταστάσεων» 
 

Πέρα τον ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των 
οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ). 
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13.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες κατά την έννοια του 
∆ΛΠ 24 οι δε οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση άλλων 
εταιρειών . Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν 
ως εξής : 
Παροχές προς τη ∆ιοίκηση και στελέχη της εταιρείας κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 
 
       31.03.2007    31.03.2006 
• Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών  
     στελεχών και µελών διοίκησης   70.420,50  68.106,59
     
 
• Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 

µέλη της διοίκησης             0,00           0,00
  

 
• Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της ∆ιοίκησης       59.684,29     51.737,51 
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