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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007  
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κερατσίνι, Αύγουστος 2007 



 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

 
1. Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Ορκωτού 

Ελεγκτή - Λογιστή 

2. Ισολογισµός – Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Εταιρείας) 

3. Ισολογισµός – Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Ενοποιηµένα Στοιχεία) 

4. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Εταιρείας και Οµίλου) 

5. Κατάσταση Ταµιακών Ροών (Εταιρείας και Οµίλου) 

6. Σηµειώσεις Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 



 

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗΣΣ    ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  
 
 

Προς τους µετόχους της  ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τον  συνηµµένο (συνοπτικό) Ισολογισµό  της «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ( η «Εταιρεία») καθώς και το συνηµµένο (συνοπτικό) ενοποιηµένο 

ισολογισµό  (ο «Όµιλος»)  της 30ης Ιουνίου 2007, τις σχετικές (συνοπτικές) καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών  της Εταιρείας και του Οµίλου 

της  εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 

παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 

«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο 

Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. 

Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως 

από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή 

κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

 

 

 

 



Συµπέρασµα Επισκόπησης 

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα 

µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα κάτωθι: 

 1)τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ Α.Ε.∆.Α.Ε. είναι µικρότερα του ενός 

δεκάτου 1/10 του µετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 παρ. 1γ του Κ.Ν. 2190/1920. 

2) τις αναφορές που γίνονται στη Σηµείωση 3.5. που περιέχεται στο προσάρτηµα των  

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, αναφορικά µε τις εκκρεµούσες φορολογικές δηλώσεις 

των εταιρειών του οµίλου. Οι δηλώσεις αυτές για την Μητρική από 2002 έως και σήµερα και για 

τις θυγατρικές : «ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Β.Ε.», «ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ » και «ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε.∆.Α.Ε.» από 2003 έως και σήµερα και η 

«ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ Α.Ε.∆.Α.Ε.» από την ίδρυση της  δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές   

µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το  

χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν : Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν 

είναι δυνατόν να προβλεφθεί και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό και 

3) Το γεγονός ότι, όπως εκτενέστερα αναφέρεται στη Σηµείωση 3.19 του προσαρτήµατος 

κατά την 30 Ιουνίου 2007, η µητρική εταιρεία αναγνώρισε ετεροχρονισµένες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και, κατ’ επέκταση, ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις, συνολικού ύψους   

€ 452.907,52 και η θυγατρική  «ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ ΑΕ∆ΑΕ» ποσού  € 595.899,95. Η ρευστοποίηση 

του περιουσιακού αυτού στοιχείου συναρτάται από την πραγµατοποίηση, στο µέλλον, επαρκών 

κερδών προς κάλυψη των συσσωρευθεισών ζηµιών. 

  

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2007 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝ/ΝΟΣ  Β. ∆ΕΜΕΤΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10471 

 



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
Ι.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σηµ.

30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2007 2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.7 5.537.591,21 5.656.408,43
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.8 1.583,66 1.443,30
Επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες 792.369,77 792.369,77
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 38.045,56 38.045,56
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3.19 76.512,71 63.919,49

6.446.102,91 6.552.186,55

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ. 3.9 1.680.686,13 836.636,60
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.10 3.210.433,51 2.570.438,41
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία 10.488,50 9.035,42
Tαµειακά διαθέσιµα 3.11 119.122,47 24.445,05

5.020.730,61 3.440.555,48

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.466.833,52 9.992.742,03

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.12 2.090.725,00 2.090.725,00
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 1.567.222,01 1.567.222,01
Λοιπά αποθεµατικά 3.13 659.266,68 659.266,67
Αποτελέσµατα εις νέον (ζηµιές εις νέον) -1.167.981,45 -1.099.580,69

Σύνολο καθαρής θέσης 3.149.232,24 3.217.632,99
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 3.16 23.068,32 15.877,98
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 1.041.317,69 1.058.457,24
Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 44.484,81 44.484,81

1.108.870,82 1.118.820,03

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.14 2.767.036,01 1.328.497,78
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.15 4.441.694,45 4.327.791,23

7.208.730,46 5.656.289,01

Σύνολο υποχρεώσεων 8.317.601,28 6.775.109,04
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 11.466.833,52 9.992.742,03

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ.

Έσοδα πωλήσεων 3.691.111,00 2.275.317,08
Μείον: Κόστος πωληθέντων -3.351.985,48 -2.163.300,50

Μικτό κέρδος 339.125,52 112.016,58

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.1 363.518,17 392.902,31
702.643,69 504.918,89

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -470.457,23 -472.911,66
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -178.989,80 -124.895,50
Άλλα λειτουργικά έξοδα -48.311,00 -6.461,52

Λειτουργική ζηµιά 4.885,66 -99.349,79

Κόστος χρηµατοδότησης 3.4 -79.716,80 -152.065,37
Ζηµιά προ φόρου -74.831,14 -251.415,16

Φόρος εισοδήµατος 3.5 6.430,38 37.380,38
Καθαρό κέρδος(ζηµιά) (µετά από φόρους) -68.400,76 -214.034,78

Έσοδα πωλήσεων 1.678.379,26 975.629,59
Μείον: Κόστος πωληθέντων -1.509.435,43 -939.222,05

Μικτό κέρδος 168.943,83 36.407,54

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.1 156.139,86 210.750,46
325.083,69 247.158,00

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -235.488,26 -225.409,07
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -111.118,10 -70.809,48
Άλλα λειτουργικά έξοδα -47.931,08 -4.819,23

Λειτουργική ζηµιά/κέρδος -69.453,75 -53.879,78

Κόστος χρηµατοδότησης 3.4 -42.630,82 -63.960,38
Ζηµιά προ φόρου -112.084,57 -117.840,16

Φόρος εισοδήµατος 3.5 20.347,77 46.149,48
Καθαρό κέρδος(ζηµιά) (µετά από φόρους) -91.736,80 -71.690,68

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσ
και Εντεταλµένος Σύµβουλος

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
            Α.∆.Τ.Α 046508 Α.∆.Τ. Σ 052044/1996        Α.∆.Τ. Σ117677/1996

01.04.2007 - 
30.06.2007

01.04.2006 - 
30.06.2006

Πειραιάς 28 Αυγούστου 2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.2007 - 
30.06.2007

01.01.2006 - 
30.06.2006



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σηµ.

30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2007 2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.7 36.343.686,20 36.829.060,43
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.8 1.583,70 1.443,30
Επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 58.198,20 58.198,20

36.403.468,10 36.888.701,93

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα εµπορευµάτων, προϊόντων κλπ. 3.9 1.680.686,13 836.636,60
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.10 3.963.581,40 3.342.312,04
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην 
εύλογη αξία 14.646,00 13.566,63
Tαµειακά διαθέσιµα 3.11 2.236.703,54 2.163.918,94

7.895.617,07 6.356.434,21

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 44.299.085,17 43.245.136,14

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.12 3.865.159,08 3.865.159,08
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 1.567.222,01 1.567.222,01
Λοιπά αποθεµατικά 3.13 1.051.419,36 1.051.419,36
Αποτελέσµατα εις νέον 1.939.957,82 903.436,92
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.269.589,85 1.605.110,22

Σύνολο καθαρής θέσης 9.693.348,12 8.992.347,59

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών 3.15 20.831.161,74 23.002.505,77
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους 3.16 37.419,15 30.228,81
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3.19 1.279.933,71 1.134.867,37
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 1.041.317,69 1.058.457,24
Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.170.094,41 1.227.004,34

24.359.926,70 26.453.063,53

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.14 4.675.560,47 3.471.933,79
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.15 5.570.249,88 4.327.791,23

10.245.810,35 7.799.725,02

Σύνολο υποχρεώσεων 34.605.737,05 34.252.788,55

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 44.299.085,17 43.245.136,14

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ.

Έσοδα πωλήσεων 5.995.007,18 4.612.103,48
Μείον: Κόστος πωληθέντων -3.326.187,07 -2.135.082,92

Μικτό κέρδος 2.668.820,11 2.477.020,56

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.1 901.436,33 431.845,90
3.570.256,44 2.908.866,46

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -460.377,23 -463.311,66
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -646.690,77 -677.206,97
Άλλα λειτουργικά έξοδα -48.420,23 -6.661,38

2.414.768,21 1.761.686,45

Κόστος χρηµατοδότησης 3.4 -676.532,24 -701.378,32
Κέρδος προ φόρου 1.738.235,97 1.060.308,13

Φόρος εισοδήµατος 3.5 -550.705,33 -576.796,62
Καθαρό κέρδος (µετά από φόρους) 1.187.530,64 483.511,51

Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -1.247.442,95 -689.646,37
Εταιρίας -59.912,31 -206.134,86

Έσοδα πωλήσεων 2.837.148,55 2.212.853,38
Μείον: Κόστος πωληθέντων -1.505.983,82 -922.431,58

Μικτό κέρδος 1.331.164,73 1.290.421,80

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.1 658.124,98 187.660,77
1.989.289,71 1.478.082,57

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -230.448,26 -220.609,07
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -348.105,29 -293.183,57
Άλλα λειτουργικά έξοδα -48.030,48 -5.014,52

1.362.705,68 959.275,41

Κόστος χρηµατοδότησης 3.4 -351.108,47 -329.316,56
Κέρδος προ φόρου 1.011.597,21 629.958,85

Φόρος εισοδήµατος 3.5 -295.913,54 -471.870,50
Καθαρό κέρδος (µετά από φόρους) 715.683,67 158.088,35

Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -801.985,79 -224.095,67
Εταιρίας -86.302,12 -66.007,32

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Προιστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών
και Εντεταλµένος Σύµβουλος

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
            Α.∆.Τ.Α 046508 Α.∆.Τ. Σ 052044/1996        Α.∆.Τ. Σ117677/1996

01.04.2007 - 
30.06.2007

01.04.2006 - 
30.06.2006

Πειραιάς 28 Αυγούστου 2007

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01.2007 - 
30.06.2007

01.01.2006 - 
30.06.2006



Κατάσταση µεταβολών κεφαλαίων της περιόδου που έληξε την 30η  Ιουνίου  2007

Ενοποιηµένα Στοιχεία

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Έκδοση 
Μετοχών υπέρ 

το άρτιο Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα 

εις νέον
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας Σύνολο

Υπόλοιπα 01.01.2006 3.864.022,88 1.567.222,01 1.033.924,05 -1.371.856,06 1.472.989,16 6.566.302,04
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας/ τακτοποίηση 1.472.989,16 -1.503.238,70 -30.249,54
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 483.511,51 483.511,51
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00
Καθαρό εισόδηµα απευθείας καταχωρηµένο στη Καθαρή Θέση 474.762,06 474.762,06
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας επί αποτελεσµάτων περιόδου -689.646,37 689.646,37 0,00
Υπόλοιπα 30.06.2006 3.864.022,88 1.567.222,01 1.033.924,05 369.760,30 659.396,83 7.494.326,07

Υπόλοιπα 01.01.2007 3.865.159,08 1.567.222,01 1.051.419,36 903.436,92 1.605.110,22 8.992.347,59
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας/ τακτοποίηση 1.605.110,22 -1.582.963,32 22.146,90
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 1.187.530,64 1.187.530,64
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00
Καθαρό εισόδηµα απευθείας καταχωρηµένο στη Καθαρή Θέση -508.677,01 -508.677,01
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας επί αποτελεσµ περιόδου -1.247.442,95 1.247.442,95 0,00
Υπόλοιπα 30.06.2007 3.865.159,08 1.567.222,01 1.051.419,36 1.939.957,82 1.269.589,85 9.693.348,12

Εταιρεία

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Έκδοση 
Μετοχών υπέρ 

το άρτιο Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα 01.01.2006 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 -1.517.334,98 2.799.878,70
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους -214.034,78 -214.034,78
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00
Καθαρό εισόδηµα απευθείας καταχωρηµένο στη Καθαρή Θέση -78.414,96 -78.414,96
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00
Υπόλοιπα 30.06.2006 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 -1.809.784,72 2.507.428,96

Υπόλοιπα 01.01.2007 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 -1.099.580,68 3.217.633,00
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους -68.400,76 -68.400,76
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρό εισόδηµα απευθείας καταχωρηµένο στη Καθαρή Θέση 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00
Υπόλοιπα 30.06.2007 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 -1.167.981,44 3.149.232,24



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Άµεση µέθοδος)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταµειακές Ροές Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων 01.01-30.06.07 01.01-30.06.06 01.01-30.06.07 01.01-30.06.06
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 5.081.508 4.844.146 3.003.480 2.487.271
Εισπράξεις από αµοιβές, προµήθειες και άλλα έσοδα 304.667 420.112 299.926 375.766
Πληρωµές σε προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 2.964.027 2.801.152 2.956.335 3.208.512
Πληρωµές σε εργαζόµενους (και σε σχέση µε εργαζόµενους) 355.768 354.069 326.001 325.819
Πληρωµές τόκων 648.293 706.781 79.717 152.065
Πληρωµές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 400.704 775.222 1.775 18.060
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων 1.017.383 627.034 -60.423 -841.419
Ταµειακές Ροές Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων
Πληρωµές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 3.803 17.395 3.803 3.865
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 45.000 215 45.000 215
Πληρωµές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων(µετοχών, αξιογράφων κλπ)
Εισπράξεις από την εκποίηση επενδυτικών τίτλων(µετοχών, αξιογράφων κλπ)
Πληρωµές (εκταµιεύσεις) δανείων προς τρίτους
Εισπράξεις (αποπληρωµές) δανείων από τρίτους
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων 41.197 -17.180 41.197 -3.650
Ταµειακές Ροές Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων
Εισπράξεις από την έκδοση µετοχών και άλλων συµµετοχικών τίτλων
Πληρωµές προς την απόκτηση ιδίων µετοχών και άλλων συµµετοχικών τίτλων
Εισπράξεις από τη σύναψη δανείων και την έκδοση οµολόγων 1.242.459 1.678.874 113.903 798.550
Αποπληρωµές δανείων και οµολόγων 2.228.254 2.674.529 0
Μερίσµατα
Πληρωµές σε σχέση µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων -985.795 -995.655 113.903 798.550
∆ιαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 2.163.919 1.461.017 24.445 58.147

∆ιαθέσιµα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 2.236.704 1.075.216 119.122 11.628



 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 

Η εταιρεία Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και οι συγγενείς της (στο εξής όµιλος) 

δραστηριοποιούνται στους  κάτωθι τοµείς. 

Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος  ΑΕ  στην παραγωγή αλεύρων . 

Μύλοι Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε. στην παραγωγή αλεύρων. 

Ανώνυµη Κτηµατική Εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος στην  εκµετάλλευση ακινήτων. 

Πολιτεία Α.Ε.∆.Α.Ε . στην εκµετάλλευση ακινήτων. 

Θεόδωρον Α.Ε.∆.Α.Ε.  στην εκµετάλλευση ακινήτων.  

Οι εγκαταστάσεις του οµίλου ευρίσκονται  στο νοµό Αττικής. 

Η εταιρεία Κ.Σαραντόπουλος  έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εισηγµένη 

στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Έχει την έδρα της στο Κερατσίνι (Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 3) και η 

διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι info@ksarantopoulos. gr. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

της 30.06.2007 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28/08/2007. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧΠ). Στην 

ενοποίηση των Εταιρειών περιλαµβάνονται οι Εταιρείες ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΒΕΕ, 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΕ∆ΑΕ και 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ ΑΕ∆ΑΕ των οποίων τα ∆ιοικητικά Συµβούλια αποτελούνται κατά πλειοψηφία 

από τα ίδια πρόσωπα µε αυτά της Εταιρείας ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΕ (Άρθρο 96 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920).Οι σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

από το ∆ΠΧΠ 1 παρουσιάζονται στη παράγραφο 3. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Οι 

κυριότερες λογιστικές αρχές περιγράφονται κατωτέρω. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

που ακολουθούνται. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη παράγραφο 2. 

 

 

2.2 Ενοποίηση 
 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
Συγγενής είναι η οικονοµική µονάδα στην οποία ο όµιλος έχει την δυνατότητα να 

ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή 

 
 

 



 
 
 
ασκείται µέσω της συµµετοχής στις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις της 

οικονοµικής µονάδας. 

Τα αποτελέσµατα και τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µιας συγγενούς, 

ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της  ολικής ενοποίησης. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των συγγενών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να 

συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του οµίλου. 

Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα, 

απαλείφονται κατά την ενοποίηση. 

  

 

2.3 Ενσώµατα πάγια 
 

Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις  στο κόστος 

κτήσεως ή του τεκµαρτού κόστους που τους αποδόθηκε στο παρελθόν (πριν την 1 

Ιανουαρίου  2004 – ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ) µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. Οι αξίες 

αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν απαξίωση 

των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για 

την απόκτηση των στοιχείων καθώς και τους τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

που αφορούν αποκλειστικά την αγορά περιουσιακών στοιχείων. Οι τόκοι που 

επιβαρύνουν το εξάµηνο µέσω της απόσβεσης αυτών ανέρχονται σε € 2.065,30 για την 

µητρική εταιρεία και € 25.376,63 για τον Όµιλο. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε 

µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν 

πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος 

τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα 

αποτελέσµατα.  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται 

σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 

παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 

εξής: 

 

Κτίρια 11-75 ΕΤΗ 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 17-50 ΕΤΗ 

Αυτοκίνητα 4-29 ΕΤΗ 

Λοιπός εξοπλισµός 3-20 ΕΤΗ 

  

 

 
 

 



 
 
 
 

 

2.4 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
  Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία όπως οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή 

µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία εκτιµήθηκε 

στα 10 έτη. 

 

 

2.5 Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως ή 

παραγωγής τους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται 

µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των 

ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο εργατικό 

κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο 

κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις 

τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

 

 

2.6 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που προκύπτει 

από τις πιθανολογούµενες επισφάλειες.  

 

 

2.7 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής 

ρευστότητας και χαµηλού ρίσκου. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

2.8 ∆ανεισµός 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα 

κόστη για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

 
 

2.9 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της 

υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας 

και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

 

2.10 ∆ικαιώµατα εργαζοµένων 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται στην Ελλάδα, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 

δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 

στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  Το 

χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση των 

οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κυµαίνεται από 3,53% για τις υποχρεώσεις που 

αναµένεται ότι θα ρευστοποιηθούν στο εγγύς µέλλον, σε 5,02%, για τις υποχρεώσεις που 

αναµένεται ότι θα ρευστοποιηθούν στο απώτερο µέλλον. 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

2.11 Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 

υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 

διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  

 
 

2.12 Μισθώσεις 
 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Εκµισθωτής 
 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως 

έσοδα µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

Μισθωτής 
 

Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε 

βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

 

2.13 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως 

υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από 

την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

2.14 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν σε ακίνητα που κατέχονται µε σκοπό την 

απόκτηση µισθωµάτων και κερδών από υπεραξίες και απεικονίζονται στην εύλογη αξία 

τους κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού. 

 

 

2.15 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα 

σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων.

 

 

2.16 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

 

2.17 Έξοδα 
 

Κόστος χρηµατοδότησης 
 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί 

των συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

2.18 Φόρος εισοδήµατος 
 

Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες 

φόρους και τους ετεροχρονισµένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές 

ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονισθέντα στην τρέχουσα χρήση κέρδη ( ή 

ζηµίες ) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές σε µελλοντικές χρήσεις . Ο 

φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου 

εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην 

οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια . 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου 

εισοδήµατος της χρήσης, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν 

προηγούµενες χρήσεις . 

 

Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων 

συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισµού τους , επί της διαφοράς 

µεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσεως των επιµέρους περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι διαφορές αυτές συνθέτουν 

ετεροχρονισµούς, που θα εξαλειφθούν στο µέλλον. 

 

 

2.19 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 
 

Τοµέας ή Τµήµα των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε διακεκριµένη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζουσα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 

δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός 

τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). Ο Όµιλος Σαραντόπουλος έχει δύο 

επιχειρηµατικούς τοµείς δραστηριοτήτων και συγκεκριµένα, εκείνων 1). Της παραγωγής 

αλεύρων 2). Της εκµετάλλευσης ακινήτων. Γεωγραφικά ο όµιλος δραστηριοποιείται µόνο 

στην Ελλάδα.   

 
 

 



 
 
 
 
 
3.Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

3.1 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα  
 

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 

2007, αναλύονται ως κατωτέρω: 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 66 127 66 127

Εισπρατ. έξοδα αποστολής 234 249 234 249

Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων 17 17 17 17

Κέρδη εκποίησης µηχανηµάτων 45 0 45 0

Έσοδα από αποτίµηση χρεογράφων 503 1,5 

Έσοδα από τόκους 33 0 0 0

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 3 38 0 0

Σύνολο  901 431 363,5 393

 

 

 

3.2 Εργαζόµενοι στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
 

Ο αριθµός των εργαζόµενων στον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2007 

και 2006 και το συνολικό κόστος του εργοδότη, κατά το Α εξάµηνο του 2007 και 2006 ήταν: 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
  30 Ιουνίου 

2007 
30 Ιουνίου 

2006 
30 Ιουνίου 

2007 
30 Ιουνίου 

2006 
Άτοµα Σύνολο 36 35 27 26 

Μισθωτοί  26 26 17 17 

Ηµεροµίσθιοι  10 9 10 9 

      

  Α εξάµηνο 
2007 

Α εξάµηνο 
2006 

Α εξάµηνο 
2007 

Α εξάµηνο 
2006 

      
 Κόστος 352 324 319 303 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Επιµερισµός των Αποσβέσεων Α’ Εξαµήνου 2007 
 
 
 
 Ο επιµερισµός των αποσβέσεων του Οµίλου κατά την 30 Ιουνίου 2007 έχει ως 

ακολούθως : 

 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006 

Κόστος Παραγωγής 55 87 55 87 

Έξοδα διάθεσης & διοίκησης  406 408 40 9 
Σύνολο 461 495 95 96 

 

 

 

3.4 Κόστος Χρηµατοδότησης 
 
 
 

Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά  έξοδα του Α εξαµήνου 2007 του Οµίλου και της 

Εταιρείας συµπεριλαµβάνονται:  

 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

     

Τόκοι Έξοδα 676,5 701,4 79,7 152,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

3.5 Φόροι Εισοδήµατος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

 

  Όµιλος Εταιρεία
 Α εξάµηνο 2007 Α εξάµηνο 2006 Α εξάµηνο 

2007 
Α εξάµηνο 

2006 
Κέρδη – ζηµία 
προ φόρων ως 
λογ/µος 
αποτελεσµάτων 

1.738 1.060 -74 -251

Φορολογικός 
Συντελεστής 

25% 29% 25% 29%

Σύνολο 
φορολογικής 
επιβάρυνσης 

435 307 -18 -73

Λοιποί µη 
ενσωµατωµένοι 
στο λειτουργικό 
κόστος φόροι 

116 187 12 17

Ετεροχρονισµένη 
φορολογική 
επιβάρυνση  

83 18

Σύνολο 
φορολογικής 
επιβάρυνσης 

551 577 -6 -38

 
Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται 

λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό από το χρόνο  που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα 

έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος , 

δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων.  

Οι παρακάτω παρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των Ελληνικών 

εταιρειών του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να 

υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν 

και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη 

στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Εταιρεία Εκκρεµείς φορολογικές ∆ηλώσεις 

Κυλινδρόµυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε 2002 έως και σήµερα 

Ανώνυµος Κτηµατική Εταιρεία 
Σαραντόπουλος  

2003 έως και σήµερα 

Μύλοι Πειραιώς ΑΒΕΕ 2003 έως και σήµερα 

Θεόδωρον ΑΕ∆ΑΕ 2000 έως και σήµερα 

Πολιτεία ΑΕ∆ΑΕ 2003 έως και σήµερα 

 
 

 



 
 
 

 

 
 

3.6 Ανάλυση των ∆ραστηριοτήτων του Οµίλου 
 
 

Α Εξάµηνο 2007 
 
 Συνολικά 

ποσά
Απάλειψη 

Ενδοεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου

Πωλήσεις προς τρίτους 5.995  5.995

∆ιεταιρικές πωλήσεις 101 101 

Σύνολο πωλήσεων 6.096  

Κόστος πωληθέντων προς τρίτους 3.326  3.326

Κόστος ∆ιεταιρικών πωλήσεων 86 86 

Σύνολο Κόστους Πωληθέντων 3.412  

Μικτό Κέρδος 2.684 15 2.669

Λειτουργικά έσοδα από τρίτους 901  901

∆ιεταιρικά λειτουργικά έσοδα 0 0 

Σύνολο  901 0 901

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων 460  460

∆ιεταιρικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης 10 10 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων 647  647

∆ιεταιρικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 5 

Άλλα λειτουργικά έξοδα 48  48

Λειτουργικό κέρδος 2.415 0 2.415

 
Κόστος χρηµατοδότησης 677  677

Κέρδος συνήθων εργασιών-προ φόρων 1.738  1.738

Λοιποί Φόροι  551  551

Καθαρό Κέρδος (µετά από φόρους) 1.187  1.187

Κατανέµονται σε :  

Μετόχους Εταιρείας -60  -60

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.247  1.247

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

Α Εξάµηνο 2006 
 
 Συνολικά 

ποσά
Απάλειψη 

Ενδοεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου

Πωλήσεις προς τρίτους 4.612  4.612

∆ιεταιρικές πωλήσεις 96 96 

Σύνολο πωλήσεων 4.708  

Κόστος πωληθέντων προς τρίτους 2.135  2.135

Κόστος ∆ιεταιρικών πωλήσεων 82 82 

Σύνολο Κόστους Πωληθέντων 2.217  

Μικτό Κέρδος 2.491 14 2.477

Λειτουργικά έσοδα από τρίτους 432  432

∆ιεταιρικά λειτουργικά έσοδα 0 0 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 0  0

Σύνολο  
 

432 0 432

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων 463  463

∆ιεταιρικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης 10 10 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων 677  677

∆ιεταιρικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5 5  

Άλλα λειτουργικά έξοδα 7  7

Λειτουργικό κέρδος 1.761 -1 1.762

 
Κόστος χρηµατοδότησης 701  701

Κέρδος συνήθων εργασιών-προ φόρων 1.060  1.061

Λοιποί Φόροι  577  577

Καθαρό Κέρδος(µετά από φόρους) 483 -1 484

Κατανέµονται σε :  

Μετόχους Εταιρείας -206  -206

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 690  690

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της εταιρείας την 

30/6/2007 αναλύονται ως εξής:  

 
 

Ο όµιλος  
 
 
Ενσώµατα πάγια 

 

 

     

 Οικόπεδα 
– κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως      
Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2006  

 

41.482 4.386

 

171

 

255 

 

46.294 

Προσθήκες-

Μειώσεις Α 

εξαµήνου 2007 

 

 

0 -37

 

 

0

 

 

1 

 

 

-36 

Κατά την 30 

Ιουνίου 2007 

 

41.482 4.349

 

171

 

256 

 

46.258 

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 

   

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2006 

 

8.054 1.145

 

119

 

147 

 

9.465 

Αποσβέσεις Α 

εξαµήνου 2007 

 
392 59

 

6

 

5 

 

462 

Μειώσεις 

αποσβέσεων 
0 -12 0 0 -12 

Κατά την 30 

Ιουνίου 2007 

 

8.446 1.192

 

125

 

152 

 

9.915 

Αναπόσβεστη 
Αξία 

     

 
 

 



 
 
 
Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2006 

 

33.428 3.241

 

52

 

108 

 

36.829 

Κατά την 30 
Ιουνίου 2007 

 
33.036 3.157 46

 
104 

 
36.343 

 

 

 

 

 

Εταιρεία 
  
Ενσώµατα πάγια 

 

     

 Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Σύνολο

Αξία κτήσεως      
Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2006 

 

4.831

 

4.365 142

 

194 

 

9.532

Προσθήκες-Μειώσεις 

Α εξαµήνου 2007 

 

0

 

-37 0

 

1 

 

-36

Κατά την 30 Ιουνίου 

2007 

 

4.831

 

4.328 142

 

195 

 

9.496

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις

 

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2006 

 

2.558

 

1.125 98

 

94 

 

3.875

Αποσβέσεις Α 

εξαµήνου 2007 

 

28

 

58 5

 

4 

 

95

Μειώσεις 

αποσβέσεων 

0 -12 0 0 -12

Κατά την 30 Ιουνίου 

2007 

 

2.586

 

1.171 103

 

98 

 

3.958

Αναπόσβεστη αξία  

Κατά την 31 

∆εκεµβρίου 2006 

 

2.273

 

3.240 44

 

100 

 

5.657

Κατά την 30 Ιουνίου  
2007 2.245 3.157 39

 
97 5.538

 

 

 

 
 

 



 
 
 
3.8 Ασώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 
 

Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται 

ως εξής: 

  

 

Ο Όµιλος 
 

 

 Λογισµικά προγράµµατα Σύνολο
Αξία κτήσεως    

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2006 

 

2,5

 

2,5

Προσθήκες-Μειώσεις Α 

εξαµήνου 2007 

 

0,3

 

0,3

Κατά την 30 Ιουνίου 2007 2,8 2,8
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2006 1,1 1,1

Αποσβέσεις Α εξαµήνου 

2007 
 

0,1

 

0,1

Κατά την 30 Ιουνίου 2007  

1,2

 

1,2

Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2006 

 

1,4

 

1,4

Κατά την 30 Ιουνίου 2007 
1,6 1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

Εταιρεία 
 

 Λογισµικά προγράµµατα Σύνολο
Αξία κτήσεως   
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2006 

 

2,5

 

2,5

Προσθήκες-Μειώσεις Α 

εξαµήνου 2007 

 

0,3

 

0,3

Κατά την 30 Ιουνίου 2007 2,8 2,8
 
 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2006 

 

1,1

 

1,1

Αποσβέσεις Α εξαµήνου 

2007 
 

0,1

 

0,1

Κατά την 30 Ιουνίου 2007 1,2 1,2
Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2006 

 

1,4

 

1,4

Κατά την 30 Ιουνίου 2007  1,6 1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
3.9 Αποθέµατα 
 

 Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας , κατά την 30 Ιουνίου 2007, αναλύονται ως 

εξής: 

 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 

 30 Ιουνίου 2007 31 ∆εκ. 2006 30 Ιουνίου 2007 31 ∆εκ. 2006 

Προϊόντα & 
Εµπορεύµατα  

211  204 211  204

Υλικά παραγωγής 
& υλικά 
συσκευασίας 

1.470 633 1.470 633

 1.681 837 1.681 837

 

 

3.10 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

 Οι απαιτήσεις κατά πελατών και λοιπών τρίτων του Οµίλου και την Εταιρείας κατά την 

30 Ιουνίου 2007, αναλύονται ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 30/6/2007 31/12/2006 30/6/2007 31/12/2006
Απαιτήσεις κατά πελατών  2.631,8 2.024 2.412,4 2.010

Απαιτήσεις κατά του δηµοσίου  241,5 155,0 241,5 155

Προπληρωµένα έξοδα 121,6 16,0 17,8 6

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  107,0 98,0 107,0 98

Απαιτήσεις κατά συγγενών εταιρειών 0,0 0,0 0,0 0,0

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 69,4 68,0 69,4 68

Λοιπές απαιτήσεις 792,2 981,0 362,3 233

Σύνολο απαιτήσεων 3.963,5 3.342 3.210,4 2.570

 

3.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και την Εταιρείας και 

τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 
 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

3.12 Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Κατά την 30η Ιουνίου 2007, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε                

€ 2.090.725,00 διαιρούµενο σε 4.181.450 κοινές ανώνυµες  µετοχές  ονοµαστικής αξίας      

€ 0,50 η κάθε µία. 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.  

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της εταιρείας κατά την 30/6/2007 οι Μέτοχοι µε ποσοστό 

συµµετοχής στην εταιρεία µεγαλύτερο του 5% ήταν οι κάτωθι: 

 

Κων/νος Σαραντόπουλος  49,91 % 

Τράπεζα CLARIDEN LEU AG      
( µε έδρα :SWITZERLAND ) 21,59 % 

 
 
 

3.13 Λοιπά αποθεµατικά 
 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «Τακτικού 

Αποθεµατικού» - µε την κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από 

φόρους, κερδών- είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά την διάλυση της 

Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε σωρευµένες ζηµιές. 

Η υπεραξία που προέκυψε, στο παρελθόν, από την αναπροσαρµογή της αξίας ορισµένων 

στοιχείων του πάγιου ενεργητικού προορίζεται να «κεφαλαιοποιηθεί» , βάσει των σχετικών 

διατάξεων της Ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. 

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της 

φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της 

φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, 

είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

3.14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

 

Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30 Ιουνίου 

2007, είχαν ως ακολούθως: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
30/6/2007 31/12/2006 30/6/2007 31/12/2006

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές και προκαταβολές πελατών 2.509,0 905,0 2.479,0 869,0

Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες  0,0 0,0 0,0 142,0

Υποχρεώσεις από φόρους (πλην εισοδήµατος) και εισφορές 988,6 1.275,0 101,3 88,0

Μερίσµατα πληρωτέα  247,6 398,0 0,0 0,0

∆εδουλευµένα έξοδα  0,0 0,0 0,0 0,0

Αγορές υπό τακτοποίηση 41,6 0,0 41,6 0,0

Λοιπές υποχρεώσεις 888,7 894,0 145,1 229,0

 4.675,5 3.472,0 2.767,0 1.328,0

 
 

3.15 ∆άνεια 
 

 Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές και Ξένες 

τράπεζες Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού χαρακτηρίζονται βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε 

µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα χαρακτηρίζονται ως µακροχρόνια. Τα δάνεια του Οµίλου 

και της Εταιρείας  αναλύονται κατά κύριο χρηµατοδότη ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 30/6/2007 31/12/2006 30/6/2007 31/12/2006 
Μακροπρόθεσµα    

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 3.123,4 3.288,0 0,0 0,0 

HSBC 11.298,5 13.333,0 0,0 0,0 

Άλλες  6.409,2 6.382,0 0,0 0,0 

Σύνολο 20.831,1 23.003,0 0,0 0,0 

Βραχυπρόθεσµα   

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 137,2 1.032,0 137,2 1.032,0 

HSBC 4.261,7 2.203,0 3.208,7 2.203,0 

Άλλες  1.171,3 1.093,0 1.095,8 1.093,0 

Σύνολο 5.570,2 4.328,0 4.441,7 4.328,0 

Σύνολο δανείων 26.401,3 27.331,0 4.441,7 4.328,0 

 
 

 



 
 
 
 

3.16 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
 

       Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται στην Ελλάδα, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 

δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο 

στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του.  Το 

χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση των οµολόγων 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κυµαίνεται από 3,53% για τις υποχρεώσεις που αναµένεται ότι 

θα ρευστοποιηθούν στο εγγύς µέλλον, σε 5,02%, για τις υποχρεώσεις που αναµένεται ότι θα 

ρευστοποιηθούν στο απώτερο µέλλον. 

 

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Προβλέψεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 30,2 15,9 

∆απάνη που επιβάρυνε το εξάµηνο 7,2 7,2 

Κατεβληθέντα ποσά 0,0 0,0 

Πρόβλεψη κατά την 30 Ιουνίου 2007 37,4 23,1 
 

 

3.17 Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
 

Σύµφωνα µε το νόµο, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι 

υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες από 1 

Ιανουαρίου 2005. ∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της 

προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου έγινε ουσιαστικά 

την 31 ∆εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονοµικών καταστάσεων 

που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες 

διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νοµοθεσίας. 

Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν την άµεση απόσβεση 

διαφόρων εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και αποσβένονταν τµηµατικά, 

την προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή τους και της λογιστικής 

αναγνώρισης των επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης φορολογίας, δηλαδή των φόρων 

εισοδήµατος που θα καταβληθούν ή θα ανακτηθούν µελλοντικά σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα 

που ήδη αναγνωρίσθηκαν λογιστικά, ή αντίστροφα σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα που ενώ 

φορολογήθηκαν ή εκπέσθησαν ήδη δεν αφορούν την τρέχουσα ή προηγούµενες χρήσεις 

και συνεπώς θα αναγνωρισθούν λογιστικά στο µέλλον. 

 
 

 



 
 
 
3.18 Κέρδη κατά µετοχή 
 
Βασικά  
 

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που 

αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών 

µετοχών στην  επιχείρηση (ίδιες µετοχές).  

 

 

3.19 Ετεροχρονισµένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις 
 

Ο υπολογισµός των ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

διενεργείται στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρείας του οµίλου και , στο βαθµό που 

προκύπτουν και απαιτήσεις και υποχρεώσεις, συµψηφίζονται µεταξύ τους ( στο επίπεδο 

της κάθε επιµέρους εταιρείας ) . Οι αναγνωρισθείσες ετεροχρονισµένες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες:  

 

 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
 30 Ιουνίου 

2007 
31 ∆εκ. 

2006 
30 Ιουνίου 

2007 
31 ∆εκ. 

2006 
Από αναδιατύπωση των 
αποσβέσεων σύµφωνα µε την 
ωφέλιµη ζωή των παγίων  

2.357 2.393 574 588 

 

Από την λογιστική αναγνώριση 
υποχρεώσεων προς τους 
εργαζοµένους που εκπ/νται 
φορολογικά κατά το χρόνο 
καταβολής 

-2 3 0 0 

Από την µεταφορά αναγν. ζηµίας 
προς συµψηφισµό µελλοντικά 
κέρδη 

-1.049 -1.061 -453 -452 

Από αναδιατύπωση των 
αποσβέσεων της επιχορήγησης 
επενδύσεων 

-185 -200 -185 -200 

Από διάφορους 
ετεροχρονισµούς µεταξύ 
λογιστικών κερδών και  
φορολογητέου εισοδήµατος 

159 0

     

               -12

                      

 

0 

Φόροι εισοδήµατος που θα 
βαρύνουν λογιστικά επόµενες 
χρήσεις 

1280 1.135 -76 -64 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

3.20 Συναλλαγές και Απαιτήσεις Από/ Υποχρεώσεις Προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα. 
Οι συναλλαγές του Οµίλου, εντός του Α εξαµήνου και οι απαιτήσεις από και οι 

υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µε τον όµιλο πρόσωπα, κατά την 30η Ιουνίου 2007, ήταν 

ως εξής: 

 Έσοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Έξοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες 

Απαιτήσεις 
από συγγενείς 
εταιρείες  

Υποχρεώσεις 
από συγγενείς 
εταιρείες 

Α.Κ.Ε.  Κ.Σαραντόπουλος 0 0 0 0 
Μύλοι Πειραιώς ΑΒΕΕ 100,8 0 234,5 0 

Θεόδωρον ΑΕ∆ΑΕ 0 0 0 0 

Πολιτεία ΑΕ∆ΑΕ 0 0 0 0 

Κυλινδρόµυλοι                  
Κ.Σαραντόπουλος ΑΕ 

0 100,8 0 234,5 

 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 
 

 Έσοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες  

Έξοδα από 
συγγενείς 
εταιρείες  

Απαιτήσεις από 
συγγενείς 
εταιρείες  

Υποχρεώσεις 
από συγγενείς 
εταιρείες 

Α.Κ.Ε.  Κ.Σαραντόπουλος 0 0 0 0 
Μύλοι Πειραιώς ΑΒΕΕ 192 0 171 0 

Θεόδωρον ΑΕ∆ΑΕ 0 0 0 0 

Πολιτεία ΑΕ∆ΑΕ 0 0 0 0 

Κυλινδρόµυλοι                 
Κ.Σαραντόπουλος ΑΕ 

0 192 0 171 

 
 

Ο Όµιλος Κυλινδρόµυλοι Σαραντόπουλου  Α.Ε κατέχει το 20% της εταιρείας 

ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΒΕ καθώς και την διοίκηση όλων των ανωτέρω εταιρειών. 

 
 

3.21 ∆εσµεύσεις και ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  
 
∆εν υπάρχουν  
 
 

4. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 

Πέραν των ήδη µνηµονεθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του 

Ισολογισµού της 30 Ιουνίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν είτε την εταιρεία είτε τον 

Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ). 

 

 
 

 


