
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005

(δημοσιευόμενα βάσει του Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ) ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Θουρία Μεσσηνίας
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 10182/26/Β/86/12 31.12.2005 31.12.2004
Αρμόδια Νομαρχία: Μεσσηνίας Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα) 6.420.500,84 6.145.943,35

Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους (433.274,72) 215.622,69
Αλέξανδρος Κατσιώτης, Μέλος Σύνολο 5.987.226,12 6.361.566,04
Παρασκευάς Τοκτόκογλου, Μέλος Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 58.934,80
Σωτήριος Λεμπέσης, Μέλος Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 15 Mαρτίου 2006 (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα) 5.987.226,12 6.420.500,84
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ετήσια ) ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: -

01.01-31.12.2005 01.01-31.12.2004
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κύκλος εργασιών 4.488.004,50 5.299.272,36
Μικτά κέρδη/(ζημίες) 247.563,98 888.555,47

31.12.2005 31.12.2004 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ αποτελεσμάτων & αποσβέσεων (23.798,96) 483.216,18
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 6.813.182,53 6.922.191,91 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Αποθέματα 1.304.396,03 2.297.383,61 & επενδυτικών αποτελεσμάτων (414.199,33) 200.489,48
Απαιτήσεις από πελάτες 1.739.290,19 1.697.230,19 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων σύνολο (523.669,67) 47.695,75
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 394.915,43 258.082,46 (Μείον) / πλέον φόροι 90.394,95 167.926,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.251.784,18 11.174.888,17 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους σύνολο (433.274,72) 215.622,69

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.420.870,13 1.595.590,05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.443.241,17 2.588.720,17 01.01-31.12.2005 01.01-31.12.2004
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 400.446,77 570.077,11 Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων ( α ) 4.264.558,06 4.754.387,33 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (523.669,67) 47.695,75

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.702.990,00 3.702.990,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 2.284.236,12 2.717.510,84 Αποσβέσεις 390.400,37 282.726,70
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων ( β ) 5.987.226,12 6.420.500,84 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 2.035,00 9.041,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 10.251.784,18 11.174.888,17 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (64.382,10) (19.427,18)

(Kέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφής παγίων 63.453,33 0,00
Έσοδα τόκων (5,86) (1.223,48)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 109.476,21 154.017,21
1.Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία είναι αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
 Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και ακολουθούνται με συνέπεια. λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
2.Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 992.987,58 1.142.053,26
 επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (326.164,30) (273.305,01)
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2005 ανήλθε σε 55 άτομα και την 31/12/2004 σε 54 άτομα. (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (120.218,57) (130.533,17)
5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρία  κατά τη χρήση του 2005 ανήλθε στο Μείον:
ποσό των 350.879,32 ευρώ και κατά την χρήση του 2004 στο ποσό των 574.154,09 ευρώ αντίστοιχα. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (94.234,27) (140.756,96)
6. Τα ποσά των πωλήσεων της Eταιρίας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, σωρευτικά από την Καταβλημένοι φόροι (85.418,65) (32.803,76)
 έναρξη της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 76.023,81 ευρώ. Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
 Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τις συνδεδεμένες λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 344.259,06 1.037.484,36
 με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ανέρχονται σε 9.195,94 ευρώ.

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (350.879,32) (574.154,09)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 6.035,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 5,86 1.223,48
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων 0,00 948.633,55
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (344.838,46) 375.702,94

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 58.934,80
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.450.000,00 2.001.576,61
Εξοφλήσεις δανείων (1.606.092,80) (3.992.184,04)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (10.020,00) (10.020,00)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) (166.112,80) (1.941.692,63)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) (166.692,20) (528.505,33)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 183.219,28 711.724,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 16.527,08 183.219,28

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

Κ.ΧΡ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΗΣ ΤΟΚΤΟΚΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. :  Λ - 925202 Α.Δ.Τ. : I 447196 / 73

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΣΑΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 030106708  ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Α.Μ.Α. 31628 ΤΑΞΗ: Α'

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά
μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ", "www.elgeka.gr", όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
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