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Κυρίες και Kύριοι Μέτοχοι, 
 
Σας θέτουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που περιλαμβάνουν την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 αποτελούμενες από τον ισολογισμό, την 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σημειώσεις επί των οικονομικών 
καταστάσεων και παρακαλούμε να εγκρίνετε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, την 
παρούσα έκθεση και να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από 
κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 
 
Δραστηριότητα   
 
Κατά το 2006 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση  κατά 20,2 % περίπου σε 
σχέση με το 2005. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το 2006 ανήλθε σε 
3.938.881   Ευρώ έναντι 4.937.741 Ευρώ του 2005, ενώ το κέρδος  προ φόρων το 
2006 ανήλθε σε 293.870 Ευρώ έναντι 1.224.693 Ευρώ το 2005. 
Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 202.323 Ευρώ μειωμένα κατά 75 % 
περίπου σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση ενώ προβλέπεται να διατηρηθεί η 
κερδοφορία της και στη χρήση 2007.  
Επενδύσεις 
 
Στη χρήση 2006 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις: α) για την αγορά ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, β) εξοπλισμό και οργάνωση της αποθήκης επί της οδού Φιλ.Εταιρείας 
7  Μεταμόρφωση Αττικής. 
 
Εγκαταστάσεις- Ακίνητη περιουσία 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
Κατεχόμενα χρεώγραφα/ Διαθέσιμο συνάλλαγμα /υποκαταστήματα  
 
Έγινε μετατροπή της αποθήκης επί της οδού Φιλ.Εταιρείας 7  Μεταμόρφωση Αττικής 
σε υποκατάστημα, για να υπάρχει η δυνατότητα εκδόσεως  στοιχείων του Κ.Β.Σ. από 
τον χώρο αυτό και η on-line σύνδεση με το κεντρικό. 
 
 
Η προτεινόμενη διανομή πρέπει να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Το προς 
διανομή προτεινόμενο ποσό μερίσματος είναι κατά πολύ μεγαλύτερο του ελαχίστου 
υποχρεωτικού μερίσματος και αντιστοιχεί σε 250,00 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Από τα κέρδη 
της χρήσεως δεν διατέθηκε χρηματικό ποσό για τον σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού, γιατί το προβλεπόμενο στο νόμο ποσοστό τακτικού αποθεματικού έχει 
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καλυφθεί. Το σύνολο των μερισμάτων προέρχεται από κέρδη  της προηγούμενης 
χρήσεως 500.000,00 ΕΥΡΩ .  
 
 
 

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2007 
 

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 

  

 
 
 
 
 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ 

  
 
 
 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ 

  

 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
αποτελείται από 2 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου 
που χορήγησα με ημερομηνία 23/3/2006. 
 
 
       Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2007 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

 
Δημήτριος Ε. Δεδούλης  
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                                                     Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών 
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