
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2009

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας: Θουρία Μεσσηνίας
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 10182/26/Β/86/12 31.12.2009 31.12.2008
Αρμόδια Νομαρχία: Μεσσηνίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 4.274.471,16 4.845.367,61

Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (163.118,22) (570.896,44)
Αλέξανδρος Κατσιώτης, Μέλος Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
Μισαηλίδης Άνθιμος, Μέλος (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 4.111.352,94 4.274.471,16
Σωτήριος Λεμπέσης, Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 12 Mαρτίου 2010
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Γεώργιος Π. Μπολολιάς Κύκλος εργασιών 6.744.206,13 5.984.872,66
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Μικτά κέρδη 756.627,64 903.901,12
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.elgeka.gr Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών

& επενδυτικών αποτελεσμάτων (85.170,22) (413.800,66)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Ζημίες προ φόρων (288.702,02) (617.543,21)

Μείον φόροι 125.583,80 46.646,77
Ζημίες μετά από φόρους (Α) (163.118,22) (570.896,44)

31.12.2009 31.12.2008 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (Α) + (Β) (163.118,22) (570.896,44)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.519.758,26 5.872.685,67 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε € 0,00 0,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 30,04 5.331,49
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.480,41 16.480,42 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
Αποθέματα 2.906.458,94 2.419.670,81 αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 222.504,86 (83.669,24)
Απαιτήσεις από πελάτες 2.506.411,30 2.262.045,22
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 615.973,85 392.422,72 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.565.112,80 10.968.636,33

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡEΩΣΕΙΣ Λειτουργικές δραστηριότητες
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.736.950,00 3.736.950,00 Ζημίες προ φόρων (288.702,02) (617.543,21)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 374.402,94 537.521,16 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( α ) 4.111.352,94 4.274.471,16 Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 391.573,83 414.350,67
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.107.609,21 1.314.186,15 Προβλέψεις 31.773,68 7.957,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.186.086,11 3.836.564,25 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (83.898,75) (84.219,25)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.160.064,54 1.543.414,77 Καθαρά κέρδη πώλησης παγίων (6.000,00) (12.837,73)
Σύνολο υποχρεώσεων ( β ) 7.453.759,86 6.694.165,17 Έσοδα τόκων 0,00 (8,12)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β ) 11.565.112,80 10.968.636,33 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 203.531,80 203.750,67

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Aύξηση αποθεμάτων (486.788,13) (1.273.980,55)
Aύξηση απαιτήσεων (486.399,85) (634.536,60)
Aύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 668.343,00 984.919,12
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού (24.752,00) 0,00
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (193.608,80) (174.857,89)
Καταβλημένοι φόροι (57.397,61) 0,00

Σύνολο εκροών από  
λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) (332.324,85) (1.187.005,89)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (33.344,97) (125.828,15)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 6.000,00 13.483,00
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 8,12

Σύνολο εκροών από 
επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (27.344,97) (112.337,03)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.370.821,74 2.893.000,00
Εξοφλήσεις δανείων (1.006.862,88) (1.482.123,03)
Σύνολο εισροών από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 363.958,86 1.410.876,97
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ ) 4.289,04 111.534,05
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 135.268,97 23.734,92
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 139.558,01 135.268,97

ΘΟΥΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

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

Κ.ΧΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
Α.Δ.Τ. :  Λ - 925202 / 80 ΑΦΜ: 030106708  ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Δ.Τ. :   ΑΗ -168099 / 08

Α.Μ.Α. 31628 ΤΑΞΗ: Α'

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ".
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.", www.elgeka.gr, όπου αναρτώνται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις,
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται. 

1. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2008, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2009. 

2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν έχει διενεργηθεί 
πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, λόγω συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών που εμφανίζει. Κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας χρήσης έγινε αποδοχή περαίωσης των χρήσεων 2003 - 2006, η οποία αναλύεται στη σημείωση 13 
των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική  επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων 
στις 31/12/2009 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες – χρεώστες ανήλθε σε 22.771,68 ευρώ. Τέλος, δεν έχουν σχηματιστεί 
“Λοιπές Προβλέψεις” . 

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31/12/2009 ήταν 55 άτομα (31/12/2008: 57 άτομα). 
6. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2009 ανήλθε στο ποσό 

των 33.344,97 ευρώ (χρήση 2008: 125.828,15 ευρώ).  
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων  της  Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της 
µε τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, µε διακριτή  παράθεση  των  συνολικών αμοιβών διευθυντικών 
στελεχών και µελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Στα ήδη δημοσιευμένα στον τύπο Στοιχεία & Πληροφορίες της Εταιρίας της 31/12/2008, έγιναν ορισμένες αναταξινομήσεις 

στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών για λόγους συγκρισιμότητας με την κλειόμενη χρήση. 
9. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου 

ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

  2009 
α) Πωλήσεις - Έσοδα  141.522,98 
β) Αγορές - Έξοδα  23.379,67 
γ) Απαιτήσεις  14.406,65 
δ) Υποχρεώσεις  1.800,00 
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 226.843,29 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 


