
Έδρα: Γλυφάδα Αττικής

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 1974/01ΝΤ/Β/86/623 31.12.2006 31.12.2005
Αρµόδια Νοµαρχία

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2006και 01.01.2005 αντίστοιχα) 4,142,433.93 4,519,758.66 

∆ιαµαντής Ανάργυρος του Γεωργίου ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα  -  -

Μαρκόπουλος Αχιλλέας του Λεωνίδα Μέλος Ζηµίες  της χρήσεως µετά από φόρους  (1,139,587.34) (377,324.73) 

Κωνσταντινίδης Περικλής του Ανδρέα Μέλος Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου  (1,139,587.34) (377,324.73) 

Πάτσιος Ιωάννης του Γεωργίου Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα) 3,002,846.59 4,142,433.93 
Μαρίνος Οδυσσέας του Γεωργίου Μέλος

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 19η Μαρτίου 2007

31.12.2006 31.12.2005
Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής : Λειτουργικές δραστηριότητες
 Ελεγκτική Εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ζηµίες (Κέρδη) προ φόρων  (1,146,246.25) (520,829.01) 
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου  Ελεγκτών: Πλέον / µείον προσαρµογές για:
∆ιευθυνση διαδικτύου Εταιρείας www.fieratex.gr Αποσβέσεις 201,176.90 225,321.88 

Προβλέψεις 5,925.75 6,810.27 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1,120.68) (22,488.89) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 194,731.42 206,053.73 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
ίΜείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 577,049.16 1,697,764.95 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

47,056.62 (151,131.06) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 434,215.91 (2,556,749.80) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2006 31.12.2005 Μείον:
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 445,747.17 594,973.48 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (175,822.70) (193,026.44) 
Αποθέµατα 4,273,454.80 4,850,503.96 Καταβεβληµένοι φόροι  (60,677.29) (110,596.86) 
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 3,893,805.62 3,867,648.17 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 76,288.84 (1,418,871.23) 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 698,466.47 659,882.09 Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9,311,474.06 9,973,007.70 Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων  (145,083.00) (91,981.57) 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 23,839.02 39,210.00 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 65,388.23 59,462.48 Τόκοι εισπραχθέντες

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 2,894,100.31 2,814,419.70 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (121,243.98) (52,771.57) 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3,349,138.93 2,956,691.59 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων 6,308,627.47 5,830,573.77 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  -
Μετοχικό Κεφάλαιο 1,784,850.00 1,784,850.00 Εξοφλήσεις δανείων 79,680.61 (291,975.20) 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 1,217,996.59 2,357,583.93 Μερίσµατα πληρωθέντα (191,932.99) 
Σύνολο Καθαρής Θέσης 3,002,846.59 4,142,433.93 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 79,680.61 (483,908.19) 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 9,311,474.06 9,973,007.70 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 34,725.47 (1,955,550.99) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 275,224.45 2,230,775.44 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 309,949.92 275,224.45 

1.01-31.12.06 1.01-31.12.05
Σύνολο κύκλου εργασιών 11,508,284.25 15,199,687.35 
Μικτά κέρδη 495,158.41 811,997.18 
Ζηµιές (Κέρδη)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  (751,328.27)  (130,530.70) 
Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

 (952,505.17)  (355,852.58) 
Ζηµίες  προ φόρων 

 (1,146,246.25)  (520,829.01) 
Μείον φόροι 6,658.91 143,504.28 
Κέρδη - (ζηµίες)  µετά από φόρους από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  (1,139,587.34)  (377,324.73) 
Κέρδη - (ζηµίες)  µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες

 -  -
Κέρδη - (ζηµίες)  µετά από φόρους από συνεχιζόµενες και διακοπείσες  (1,139,587.34)  (377,324.73) 

Ζηµία µετά από φόρους ανά µετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) 0.319 0.106
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0.00 0.00

Αθήνα 19 Μαρτίου 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ξ-103702 Τ-217792 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κωνσταντίνος Αθ. Καραθάνος  (ΑΜ ΣΟΕΛ 13381)

Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

Νοµαρχία Αθηνών Τοµέας Νότιας Αθήνας

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΠΡΟΜΕΛΚΑ AE. 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 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. Ενδεικτικά µπορεί  να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου  www.fieratex.gr,  όπου αναρτώνται τα εν

λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΜΕΛΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης  από 1η  Ιανουαρίου 2006 έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006

(δηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, κατά τα ∆ΛΠ)

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την 31/12/2006 είναι σύµφωνες µε αυτές που υιοθέτησε ο Όµιλος «ΑΦΟΙ 

ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΕ.»  βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), οι οποίες εφαρµόσθηκαν  

και δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα www.fieratex.gr . 

2. Ο αριθµός των απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2006 ανέρχεται σε  58 άτοµα. Τα αντίστοιχα άτοµα την 31/12/2005 

ήταν 63. 

3. Οι επενδύσεις της χρήσης 2006 ανέρχονται σε: €  145.083,00. 

4. Ορισµένα κονδύλια της χρήσης 2005 αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης (σηµ. 21 επί των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων) 

5. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 και 2006. Κατά την παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε ο 

φορολογικός  έλεγχος των χρήσεων 2003 & 2004 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 

311.179,87 € τους οποίους η εταιρεία δεν αποδέχθηκε και κατέθεσε ∆ιοικητική προσφυγή. 

6. Τα θέµατα έµφασης της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορούν: α) Από το φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 

2003 & 2004 προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 311.179,87 € τους οποίους η εταιρεία δεν 

αποδέχθηκε και κατέθεσε ∆ιοικητική προσφυγή επειδή εκτιµά ότι θα δικαιωθεί γι΄αυτό δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.  Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005 & 2006 δεν έγινε 

οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις επειδή η έκβαση του 

φορολογικού ελέγχου στο παρόν στάδιο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί. και β) Στο λογαριασµό των απαιτήσεων 

περιλαµβάνεται και ποσό ευρω 70.414,07, το οποίο αφορά προκαταβολή παρελθούσης χρήσεως για αγορά ακινήτου στο 

εξωτερικό, η µεταβίβαση του οποίου δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. 


