
ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

(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: Ολύμπου 32, 57009 Καλοχώρι, Θεσσαλονίκης 31.12.2006 31.12.2005
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 44759/62/Β/99/0345 Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
Αρμόδια Νομαρχία: Θεσσαλονίκης (01.01.2006 και 01.01.2005 αντίστοιχα) 2.222.319,21 1.568.599,52
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους 440.483,11 653.719,70

Ζεμπιλιάδης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμουλος Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
Κορόκας Κωνσταντίνος, Μέλος (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) 2.662.802,32 2.222.319,22
Παρασκευάς Τοκτόκογλου, Μέλος

Δρακοπούλου ΄Ελλη, Μέλος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μέλος
Βασιλογιώργης Χαρίλαος, Μέλος 01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Λειτουργικές δραστηριότητες
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 14 Mαρτίου 2007 Κέρδη προ φόρων 611.148,25 700.044,47
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ.  Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αποσβέσεις 338.285,11 287.562,15
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης (Σχετική σημείωση Νο1) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 150.000,00 247.000,00
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.viotros.gr Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 12.678,00 3.572,00

Συναλλαγματικές διαφορές 12.547,67 6.051,20
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (41.631,17) (41.631,17)

(Kέρδη) / Ζημίες πώλησης - καταστροφής παγίων 1.690,62 (6.642,40)
31.12.2006 31.12.2005 Έσοδα τόκων (2.267,67) (2.321,88)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 307.170,57 237.527,23
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 5.913.090,84 4.428.006,79 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
Αποθέματα 2.250.935,65 2.529.637,59 λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
Απαιτήσεις από πελάτες 3.611.108,78 3.144.745,65 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.429.474,85 2.079.987,16 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 278.701,94 (1.218.779,21)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.204.610,12 12.182.377,19 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (217.147,04) (239.832,73)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (269.541,71) 41.335,10
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μείον:
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.837.107,74 1.983.367,47 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβλημένα (263.370,40) (243.133,06)
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 1.825.000,00 3.205.000,00 Καταβλημένοι φόροι (97.533,80) (74.997,96)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.879.700,05 4.771.690,51 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  
Σύνολο υποχρεώσεων ( α ) 10.541.807,79 9.960.057,98 λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 820.730,38 (304.246,25)
Μετοχικό Κεφάλαιο 810.000,00 600.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 1.852.802,33 1.622.319,22 Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων ( β ) 2.662.802,33 2.222.319,22 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (1.753.998,35) (851.258,94)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ( γ ) = ( α ) + ( β ) 13.204.610,12 12.182.377,19 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 245,60 20.500,00

Τόκοι εισπραχθέντες 2.267,67 2.321,88
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ετήσια ) ποσά εκφρασμένα σε  Ευρώ Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) (1.751.485,08) (828.437,06)
01.01-31.12.2006 01.01-31.12.2005

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Κύκλος εργασιών 15.433.742,95 16.487.545,62 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.999.700,00 1.705.000,00
Μικτά κέρδη/(ζημίες) 3.072.955,56 3.029.450,88 Εξοφλήσεις δανείων (4.205.000,00) (1.092.041,76)
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (6.167,76) (6.167,76)
αποτελεσμάτων & αποσβέσεων 1.254.336,26 1.222.811,98 Σύνολο εισροών / (εκροών) από
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) 788.532,24 606.790,48

& επενδυτικών αποτελεσμάτων 916.051,16 935.249,83 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων σύνολο 611.148,25 700.044,47 και ισοδύναμα περιόδου ( α ) + ( β ) + ( γ ) (142.222,46) (525.892,83)
(Μείον) / Συν φόροι (170.665,15) (46.324,78) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 437.580,24 963.473,07
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους σύνολο 440.483,11 653.719,70 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 295.357,78 437.580,24

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου 2007

1.Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρία είναι αυτές που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και ακολουθούνται με συνέπεια.  ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

3. 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. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2006 ανήλθε σε 143 άτομα και την 31/12/2005 σε 136 άτομα. Α.Δ.Τ. :  X 232184 / 01 Α.Δ.Τ. : ΑΕ 371924

5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρία  κατά τη χρήση του 2006 ανήλθε στο 

ποσό των 1.753.998,35 ευρώ και κατά την χρήση του 2005 στο ποσό των 851.258,94 ευρώ αντίστοιχα. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

6. Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων & αγορών-εξόδων της Eταιρίας από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, 

σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των 2.616.572,86 ευρώ και 20.078,54 ευρώ αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ

της με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, ανέρχονται σε 629.374,69 ευρώ και 40.329,78 ευρώ  αντίστοιχα. ΑΦΜ: 042556250  ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ 

Α.Μ.Α. 7237  ΤΑΞΗ: Α'

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. 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 "ΒΙΟΤΡΟΣ ΑΒΕΕ", "www.viotros.gr", όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

http://www.viotros.gr/
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