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∆ηλώσεις Εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» 

1.Θεόδωρος  Κ. Σαραντόπουλος (Πρόεδρος του ∆.Σ.) 

2.Κωνσταντίνος Θ.Σαραντόπουλος (Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. και Εντεταλµένος Σύµβουλος) 

3.Χριστίνα Θ. Σαραντοπούλου (Μέλος του ∆.Σ.) 

Υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε», 

δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε» για την περιόδου 01.01.2008-30.06.2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς 

και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν.3556/2007. 

(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 

αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 

3556/2007. 

(γ) η Εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Πειραιάς, 25 Αυγούστου 2008 

Οι βεβαιούντες, 

Τα ορισθέντα  από  το ∆.Σ. Μέλη 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  ΚΑΙ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

   

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ. Θ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.∆.Τ. Α046508 Α.∆.Τ. Σ052044 Α.∆.Τ. Σ044622 

 



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.08 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)  
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 Σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την 
εξαμηνιαία  περίοδο 1.1.2008 - 30.6.2008 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη 

για λόγους συντομίας ως «Έκθεση» ή «Εξαμηνιαία Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ 

εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2008 (1.1.2008-30.6.2008), συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη 

με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 

εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 Στην παρούσα Έκθεση  περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική 

ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές 

που επήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2008 , σημαντικά γεγονότα, τα οποία 

έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου . 

Γίνεται περιγραφή των κυριότερων  κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η  εταιρεία και  όμιλος ενδέχεται 

να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και παρατίθενται οι σημαντικές 

συναλλαγές της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 

3556/2007 συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της αυτής περιόδου (1.1.2008-

30.6.2008) και περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις των 

μελών του Δ.Σ. (Προέδρου, Αντιπροέδρου- Εντεταλμένου Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου) στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2008. 

 

Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ  01.01.2008-30.06.2008 
 
Εξέλιξη εργασιών 
 
Η Εταιρία και ο Όμιλος  στο πρώτο εξάμηνο του 2008 παρουσίασε αύξηση πωλήσεων  +94% και 

59% αντίστοιχα  σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την 

πορεία της δραστηριότητας στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης. Παρά το γεγονός ότι οι γενικότερες 

οικονομικές συνθήκες της αγοράς είναι δυσμενείς, η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η 

αυξητική τάση των πωλήσεων δεδομένου ότι   γίνονται συντονισμένες ενέργειες από πλευράς 

Διοικήσεως για βελτίωση της θέσεως της εταιρείας στο κλάδο. 

  

Στόχοι και προοπτικές 
 

Η Διοίκηση της εταιρείας προβλέπει  την συνέχεια της ανόδου και για το β΄ εξάμηνο του 2008 . 



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.08 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)  
Δεδομένης της ραγδαίας ανόδου των τιμών των δημητριακών, δηλ της Α΄ ύλης μας και του οξύτατου 

ανταγωνισμού της αγοράς , καταβάλλεται κάθε  προσπάθεια  διαχείρισης της αβεβαιότητας  με 

σύνεση και ευθύνη. 

 

 Χρηματοοικονομικοί   δείκτες 
 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων του α΄εξαμήνου του 2008, 

παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου.  

 
Α. Δείκτες εξέλιξης 
     

 
1/1-

30/6/08    
 1. Κύκλου εργασιών 59%   
 
 
Ο  συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την αύξηση των 
πωλήσεων στην τρέχουσα περίοδο (01.01.2008 -
30.06.2008), έναντι της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούμενης χρήσης 2007  
 
 
Β. Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας     

 
1/1-

30/6/08 
1/1-

30/6/07   
2. Καθαρά κέρδη προ 
φόρων/ Πωλήσεις 18,79% 28,99%   
     
3. Καθαρά κέρδη μετά 
από φόρους/ Πωλήσεις 9,2% 19,81% 

 
 

 
 

  
Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα  προ και μετά φόρων σαν ποσοστό 
επί του κύκλου εργασιών. 
  
4. Καθαρά κέρδη προ 
φόρων / Ίδια κεφάλαια 15,72% 16,53%   
Ο Συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων επί των ιδίων κεφαλαίων 
 

5. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις 37,46% 44,52% 
 
  

  
Ο συγκεκριμένος δείκτης  απεικονίζει τα μικτά κέρδη της περιόδου ως ποσοστό επί του 
κύκλου εργασιών  
    
Γ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης    

 

1/1-
30/6/20

08 

1/1-
30/6/200

7   
6. Κυκλοφορούντα 
περιουσιακά 19,72% 19,37%   



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.08 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)  
στοιχεία/Σύνολο 
περιουσιακών στοιχείων 
    
Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των στοιχείων άμεσης ρευστότητας επί 
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. 
  
7.Σύνολο υποχρεώσεων/ 290,40 324,35%   
Ίδια κεφάλαια    
    
    
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια τ0ς εταιρείας. 
 
8.Ενσώματα πάγια $άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία/Ίδια 
κεφάλαια 314,46% 342,14% 

 
 

 
Ο συγκεκριμένος  δείκτης  απεικονίζει το  ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων 
 
9. Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία /Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 69,62% 67,63%  

 
Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με 

τη ρευστοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων 

 

Εργασιακά θέματα 
Το προσωπικό του Ομίλου  την 30.06.2008 ανέρχονταν σε 37 εργαζομένους έναντι 36 εργαζομένους 

στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά 

προβλήματα, Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που να αφορούν 

εργασιακά θέματα. 

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού για την περίοδο 01.01.2008-30.06.2008 ανήλθαν σε 469 χιλ. 

ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ανήλθαν σε 435 χιλ. ευρώ. 

 

  ΙΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2008 είναι οι 

παρακάτω: 

 

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού. 

2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των 

επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού. 



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.08 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)  
3. Απήλλαξε τα  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

4. Ενέκρινε αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Ενέκρινε τον διορισμό  ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 

2008 

. 

 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 

 

Τον Ιούλιο 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για τις χρήσεις 2002 και 2003.  

Από τον έλεγχο προέκυψαν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 61.001,00 . 

Το σύνολο των καταβλητέων φόρων θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την  

31/12/2008. 

 

Προβλεπόμενη  εξέλιξη της πορείας του Ομίλου κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
Η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι η δυναμική αναπτυξιακή της πορεία θα συνεχιστεί και για το 

β΄έξάμηνο της τρέχουσας χρήσης (2008) .Η εξέλιξη των τιμών Α΄υλών (σιταριών ), η οποία το 

τελευταίο εξάμηνο είναι πολύ ανοδική, λόγω διεθνών συγκυριών, είναι σημείο αβεβαιότητας το οποίο 

η εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια να το 

διαχειριστεί με σύνεση και ευθύνη. 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Από τις δραστηριότητες του ομίλου δημιουργούνται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως οι κίνδυνοι 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών, μεταβολές  επιτοκίων, πιστωτικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι ρευστότητας. 

Η πολιτική  της διοικήσεως έχει στόχο να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις από χρηματοοικονομικούς 

παράγοντες που θα πιθανόν να προκύψουν. 

Ο όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα  όπως, λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων , 

πληρωτέους λογαριασμούς, μερίσματα πληρωτέα, καταθέσεις σε τράπεζες, επενδύσεις σε 

χρεόγραφα και αγορές σε ξένο νόμισμα.. 

 

 

 



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.08 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)  
α) Πιστωτικός κίνδυνος

     

Η διασπορά των απαιτήσεων από πωλήσεων σε μεγάλο  πλήθος πελατών ελαχιστοποιεί  τον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

 

 

 β) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η  Μητρική εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με παρακολούθηση των καθώς επίσης και 

των πληρωμών που παρακολουθούνται καθημερινά 

Σε περιόδους μη επάρκειας της ρευστότητας  υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών 

ρευστότητας μέσω τραπεζικού δανεισμού από εγκεκριμένα όρια  τα οποία διατηρεί σε τράπεζες. 

 

γ)  Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α΄υλών

 

Η Μητρική  εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών των Α΄ υλών. Η διαχείριση του 

κινδύνου αφορά κυρίως την εισαγωγή σιταριού από χώρες του εξωτερικού. 

 

 δ)  Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ο Όμιλος έχει τραπεζικό δανεισμό, το χρηματοοικονομικό κόστος εμφανίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις  

Τα  επιτόκια  των δανείων διαπραγματεύονται διαρκώς ώστε να επιτυγχάνονται  τα καλύτερα της 

αγοράς και είναι  σε ευρώ. 

 

  ε)  Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η  Μητρική εταιρεία  λόγω της προμήθειας βασικών Α΄ υλών και από  τρίτες χώρες εκτίθεται σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο από μεταβολές  συναλλαγματικών ισοτιμιών δολαρίου. Η εταιρεία 

παρακολουθεί συνεχώς τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας και προσπαθεί να πραγματοποιήσει αγορές με 

ευνοϊκούς όρους. 

 

ΙΙΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
 

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 νοούνται  εκτός από τις θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Οι συναλλαγές για το διάστημα από 



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ  Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.08 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ)  
01.01.2008-30.06.2008,  και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους  την 30η  Ιουνίου 

2008 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα¨. 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 

 
 

13,85

 
 

0,00
 

 

            Στην ενοποίηση των Εταιρειών περιλαμβάνονται οι Εταιρείες ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΕΔΑΕ και ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΑΕΔΑΕ των 

οποίων τα Διοικητικά Συμβούλια αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα με αυτά της 

Εταιρείας ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (Άρθρο 96 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920). 

  

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1.1.2008-30.6.2008 είναι 

εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της <<Κ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.>>, κατά την συνεδρίασή της την 25η Αυγούστου 2008. 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου 1.1.2008-30.6.2008 είναι αναρτημένη στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info @ksarantopoulos.gr, όπου και θα παραμείνει στην 

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 

ημερομηνία της συντάξεως. 

 

Πειραιάς  25 Αυγούστου 2008 

 

Για  το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 

 

 

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος 

 

 

 

 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. 

 

 



 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

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

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο ισολογισµό  της «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ( η «Εταιρεία») καθώς και το συνηµµένο  ενοποιηµένο ισολογισµό  
(ο «Όµιλος»)  της 30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές  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 που 
συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 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) Στις αναφορές που γίνονται στη Σηµείωση 3.9 και 4 που περιέχονται στο προσάρτηµα 

των  ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, αναφορικά µε τις εκκρεµούσες φορολογικές 
δηλώσεις των εταιρειών του οµίλου. Οι δηλώσεις αυτές για την Μητρική από 2004 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 

2) Στο γεγονός ότι, όπως εκτενέστερα αναφέρεται στη Σηµείωση 3.22 του 
προσαρτήµατος κατά την 30 Ιουνίου 2008, η θυγατρική  «ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ ΑΕ∆ΑΕ»  αναγνώρισε 
ετεροχρονισµένες φορολογικές ελαφρύνσεις και, κατ’ επέκταση, ετεροχρονισµένες φορολογικές 
απαιτήσεις, συνολικού ύψους   ποσού  € 509.758,89. Η ρευστοποίηση του περιουσιακού αυτού 
στοιχείου συναρτάται από την πραγµατοποίηση στο µέλλον, επαρκών κερδών προς κάλυψη των 
συσσωρευθεισών ζηµιών. 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα 

στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω 

επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα  στοιχεία και τις πληροφορίες 
που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη 

οικονοµική πληροφόρηση. 

                                           Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΚΚ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   
ΑΑ νν ττ ιι ππ ρρ όό σσ ωω ππ οο ςς   ττ ηη ςς   
 

 
 
 

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



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σηµ.

30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2008 2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.11.2 5.348.635,11 5.296.598,34
Επενδύσεις σε  ακίνητα 3.11.1 30.385.646,84 30.610.043,33
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.12 7.618,20 6.700,72
Λοιπά µη κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 65.808,29 58.198,20
Αποθέµατα 3.13 2.594.121,85 2.573.723,37
Απαιτήσεις από πελάτες 3.14 3.050.323,98 2.024.993,50
Λοιπά  κυκλοφορούντα  περιουσιακά στοιχεία 3.15 3.155.335,24 4.044.101,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.607.489,51 44.614.358,52

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.16 3.865.159,08 3.865.159,08

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 3.17 1.567.222,01 1.567.222,01

Λοιπά  αποθεµατικά 3.18 1.069.102,27 1.069.102,27

Αποτελέσµατα εις νέον (Κέρδη εις νέον) 4.233.980,43 2.177.182,18

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας 10.735.463,79 8.678.665,54

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 654.932,76 1.834.880,95

Σύνολο καθαρής θέσης 11.390.396,55 10.513.546,49

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.19 16.614.187,02 17.802.741,45
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.21 2.220.402,07 2.233.067,06

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3.22 1.752.064,71 1.285.522,29

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.19 6.874.074,95 5.473.321,88
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.20 5.756.364,21 7.306.159,35

Σύνολο υποχρεώσεων 33.217.092,96 34.100.812,03

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 44.607.489,51 44.614.358,52



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ.

Έσοδα πωλήσεων 3.10 9.533.490,26 5.995.007,18
 Κόστος πωλήσεων 3.1 -5.962.482,27 -3.326.187,07

Μικτό κέρδος 3.571.007,99 2.668.820,11

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.2 364.978,11 901.436,33
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.3 -548.645,49 -646.690,77
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.4 -583.766,52 -460.377,23
Άλλα λειτουργικά έξοδα 3.5 -187.984,93 -48.420,23

Κέρδη  πρό φόρων χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

2.615.589,16 2.414.768,21

Κόστος χρηµατοδότησης 3.8 -824.462,84 -676.532,24

Κέρδη πρό φόρων 1.791.126,32 1.738.235,97

Φόρος εισοδήµατος 3.9 -914.276,26 -550.705,33

Κέρδη (µετά από φόρους) 876.850,06 1.187.530,64
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 234.114,28 -59.912,31
Μετόχους µειοψηφίας 642.735,78 1.247.442,95
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  
βασικά σε € 3.25 0,06 -0,01

Κέρδη προ φόρων ,χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµατων και 
συνολικών αποσβέσεων 3.004.383,39 2.876.294,85

Έσοδα πωλήσεων 4.594.893,43 2.837.148,55
 Κόστος πωλήσεων 3.1 -3.059.603,05 -1.505.983,82

Μικτό κέρδος 1.535.290,38 1.331.164,73

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.2 226.703,86 658.124,98
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.3 -257.587,31 -230.448,26

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.4 -259.691,29 -348.105,29

Άλλα λειτουργικά έξοδα 3.5 -186.558,92 -48.030,48

Κέρδη  πρό φόρων χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.058.156,72 1.362.705,68

Κόστος χρηµατοδότησης 3.8 -432.854,98 -351.108,47

Κέρδη πρό φόρων 625.301,74 1.011.597,21

Φόρος εισοδήµατος 3.9 -622.820,12 -295.913,54

Κέρδη (µετά από φόρους) 2.481,62 715.683,67
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας -125.629,82 -86.302,12
Μετόχους µειοψηφίας 128.111,44 801.985,79
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  
βασικά σε € 3.25 -0,03 -0,02

Κέρδη προ φόρων ,χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµατων και 
συνολικών αποσβέσεων 1.234.830,88 1.592.363,30

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

01.04.2008 - 
30.06.2008

01.04.2007 - 
30.06.2007

Πειραιάς 25 Αυγούστου 2008

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

01.01.2008 - 
30.06.2008

01.01.2007 - 
30.06.2007



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
Ι.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σηµ.

30 Ιουνίου 31 ∆εκεµβρίου
2008 2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 3.11.2 5.336.994,13 5.283.177,44
Επενδύσεις σε  ακίνητα 3.11.1 182.980,39 183.928,86
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.12 7.618,20 6.700,72
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 838.025,42 830.415,33
Αποθέµατα 3.13 2.594.121,85 2.573.723,37
Απαιτήσεις από πελάτες 3.14 3.036.559,61 2.011.209,13
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.15 841.971,56 1.625.763,96

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.838.271,16 12.514.918,81

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.16 2.090.725,00 2.090.725,00

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 3.17 1.567.222,01 1.567.222,01

Λοιπά  αποθεµατικά 3.18 659.266,67 659.266,67

Αποτελέσµατα εις νέον (ζηµιές εις νέον) -583.375,87 -848.710,88

Σύνολο καθαρής θέσης 3.733.837,81 3.468.502,80

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.21 1.055.640,84 1.072.780,40

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 3.22 354.154,29 20.267,50

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 3.19 6.004.831,60 4.709.321,88
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.20 1.689.806,62 3.244.046,23

Σύνολο υποχρεώσεων 9.104.433,35 9.046.416,01

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 12.838.271,16 12.514.918,81

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σηµ.

Κύκλος εργασιών 7.169.839,71 3.691.111,00
 Κόστος πωλήσεων 3.1 -5.751.631,00 -3.351.985,48
Μικτό κέρδος 1.418.208,71 339.125,52

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.2 359.177,60 363.518,17
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.3 -162.495,67 -178.989,80
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.4 -594.350,52 -470.457,23
Άλλα λειτουργικά έξοδα 3.5 -153.188,83 -48.311,00
Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

867.351,29 4.885,66

Κόστος χρηµατοδότησης 3.8 -218.257,10 -79.716,80
Κέρδη (ζηµιές) πρό φόρων 649.094,19 -74.831,14

Φόρος εισοδήµατος 3.9 -383.759,18 6.430,38
Καθαρό κέρδος(ζηµιά) (µετά από φόρους) 265.335,01 -68.400,76

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  βασικά 
σε € 3.25

0,06 -0,02

Κέρδη προ φόρων ,χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµατων και συνολικών 
αποσβέσεων 942.280,54 99.855,33

Κύκλος εργασιών 3.428.648,56 1.678.379,26
 Κόστος πωλήσεων 3.1 -2.830.180,58 -1.509.435,43
Μικτό κέρδος 598.467,98 168.943,83

Άλλα λειτουργικά έσοδα 3.2 220.903,35 156.139,86
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.3 -91.955,81 -235.488,26

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.4 -264.983,29 -111.118,10

Άλλα λειτουργικά έξοδα 3.5 -151.903,53 -47.931,08
Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 310.528,70 -69.453,75

Κόστος χρηµατοδότησης 3.8 -134.459,40 -42.630,82
Κέρδη (ζηµιές) πρό φόρων 176.069,30 -112.084,57

Φόρος εισοδήµατος 3.9 -265.502,96 20.347,77
Καθαρό κέρδος(ζηµιά) (µετά από φόρους) -89.433,66 -91.736,80

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  βασικά 
σε € 3.25

-0,02 -0,02

Κέρδη προ φόρων ,χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµατων και συνολικών 
αποσβέσεων 356.584,07 -22.033,29

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

01.04.2007 - 
30.06.2007

Πειραιάς 25 Αυγούστου 2008

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01.2008 - 
30.06.2008

01.01.2007 - 
30.06.2007



ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  (Ενοποιηµένα Στοιχεία)

Σηµειώσεις Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
άρτιο

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας Σύνολο

3.865.159,08 1.567.222,01 1.051.419,36 903.436,92 1.605.110,22 8.992.347,59
-  Κέρδη  περιόδου µετά από φόρους 1.187.530,00 1.187.530,00

     - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -1.247.442,95 1.247.442,95 0,00
     - Τακτοποίηση δικαιωµάτων µειοψηφίας 1.605.110,22 -1.582.963,32 22.146,90
     - Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απευθείας στην καθαρή θέση  -508.676,37 -508.676,37
Καθαρή θέση  λήξης περιόδου (30.06.07) 3.865.159,08 1.567.222,01 1.051.419,36 1.939.957,82 1.269.589,85 9.693.348,12

3.865.159,08 1.567.222,01 1.069.102,27 2.177.182,18 1.834.880,95 10.513.546,49
     - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας/ τακτοποίηση 1.822.683,97 -1.822.683,97 0,00
     - Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 876.850,06 876.850,06
     - ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας επί αποτελεσµ περιόδου -642.735,78 642.735,78 0,00

3.865.159,08 1.567.222,01 1.069.102,27 4.233.980,43 654.932,76 11.390.396,55

(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε  Ευρώ)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου(01.01.2007)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου(01.01.2008)

Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2008



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε  Ευρώ )

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ το 
άρτιο

Λοιπα  
αποθεματικά

Αποθεματικά 
φορολογικών 

νόμων
Αύξηση/Μείωση 

ΜΚ
Μη διανεμηθέντα 
κέρδη (ζημιές) Σύνολο

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου(01.01.2007) 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 0,00 0,00 -1.099.580,68 3.217.633,00
Κέρδη περιόδου 01.01-30.06.2007 - - - - - -68.400,76 -68.400,76
Καθαρή θέση  λήξης περιόδου (30.06.07) 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 0,00 0,00 -1.167.981,44 3.149.232,24

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου(01.01.2008) 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 0,00 0,00 -848.710,88 3.468.502,80

Κέρδος 30-6-2008, μετά από φόρους - - - - - 265.335,01 265.335,01
Υπόλοιπα, κατά την 30 Ιουνίου 2008 2.090.725,00 1.567.222,01 659.266,67 0,00 0,00 -583.375,87 3.733.837,81



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Άμεση μέθοδος)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 01.01-30.06.08 01.01-30.06.07 01.01-30.06.08 01.01-30.06.07
Εισπράξεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 8.634.351 5.081.508 6.607.816 3.003.480
Εισπράξεις από αμοιβές, προμήθειες και άλλα έσοδα 355.361 304.667 342.038 299.926
Πληρωμές σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 7.978.699 2.964.027 7.727.609 2.956.335
Πληρωμές σε εργαζόμενους (και σε σχέση με εργαζόμενους) 494.490 355.768 457.234 326.001
Πληρωμές τόκων 828.694 648.293 216.395 79.717
Πληρωμές φόρων (ή εισπράξεις επιστροφών φόρων) 135.065 400.704 17.114 1.775
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων -447.236 1.017.383 -1.468.497 -60.423
Ταμειακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Πληρωμές για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 234.491 3.803 145.855 3.803
Εισπράξεις από την εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων 45.000 45.000
Πληρωμές για την απόκτηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ)
Εισπράξεις από την εκποίηση επενδυτικών τίτλων(μετοχών, αξιογράφων κλπ)
Πληρωμές (εκταμιεύσεις) δανείων προς τρίτους 36.573 7.610
Εισπράξεις (αποπληρωμές) δανείων από τρίτους
Σύνολο εισροών (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων -271.064 41.197 -153.465 41.197
Ταμειακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
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 1.434.191 1.242.459 1.295.510 113.903
Αποπληρωμές δανείων και ομολόγων 1.188.554 2.228.254
Μερίσματα 105.604
Πληρωμές σε σχέση με χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων 140.032 -985.795 1.295.510 113.903
Διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως (περιόδου) 2.185.096 2.163.919 408.459 24.445

Διαθέσιμα στο τέλος της χρήσεως (περιόδου) 1.606.829 2.236.704 82.007 119.122

 



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.2008 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 

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

δραστηριοποιούνται στους  κάτωθι τομείς. 

Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος  ΑΕ  στην παραγωγή αλεύρων . 

Μύλοι Πειραιώς Α.Ε.Β.Ε. Αλευροβιομηχανία - εκμετάλλευση ακινήτου. 

Ανώνυμη Κτηματική Εταιρεία Κ. Σαραντόπουλος στην  εκμετάλλευση ακινήτου. 

Πολιτεία Α.Ε.Δ.Α.Ε . στην εκμετάλλευση ακινήτου. 

Θεόδωρον Α.Ε.Δ.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. Δημοκρατίας 3) και η 

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

30.06.2008 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25η Αυγούστου 2008. 

 

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 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ) . Στην Ενοποίηση των 

Εταιρειών περιλαμβάνονται οι παρακάτω Εταιρείες, των οποίων τα Διοικητικά Συμβούλια 

αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα με αυτά της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 

Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (Άρθρο 96 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920): 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

ΕΛΛΑΔΑ 0 % ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑΔΑ 20% ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΑΕΔΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 0% ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΕΔΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 0% ΟΧΙ ΟΛΙΚΗ 

 

Δεν έχει αλλάξει η μέθοδος ενοποίησης. - Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.» κατέχει το 3,90% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας 

«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (μετοχές 163.332 , αξίας κτήσης                     

€ 616.287,60) - Η «ΘΕΟΔΩΡΟΝ Α.Ε.Δ.Α.Ε.» κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της 



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
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( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
 

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε.Δ.Α.Ε.» - Δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες που να συμμετέχει η μητρική εταιρεία ή 

κάποια θυγατρική άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 

 
Οι σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση 

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

ακολουθούνται. Οι περιπτώσεις αυτές περιγράφονται στη παράγραφο 2. 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 

είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση 

από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008: 

ΔΠΧΠ 8 ‐ Τομείς Δραστηριοτήτων 

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, 

κάτω από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια 

ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν 

συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το Διευθύνοντα 

Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα 

εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού 

Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η 

Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά 

στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους δανεισμού που 

σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό 

χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο 

Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

Διερμηνείες υποχρεωτικές μετά από την 1η Ιανουαρίου 2008: 

ΔΕΕΧΠ 11 ‐ ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει το χειρισμό 

όπου οι υπάλληλοι μιας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής 

εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να 

λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές 
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με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΕΕΧΠ 12 ‐ Συμφωνίες Παραχώρησης 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις 

εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει 

εφαρμογή στον Όμιλο. 

ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό 

των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως 

‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η 

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

ΔΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο 

απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές 

μετά την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων 

παροχών προς τους εργαζόμενους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη 

με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο 

πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πως η ύπαρξη ελαχίστου 

απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα 

οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη 

ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση. 

Εφόσον ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η 

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

 

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 των συγγενών ως άνω 

εταιρειών, 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. 

  



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.2008 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
 

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 ΔΛΠ) 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 τη χρήση μέσω της απόσβεσης 

αυτών ανέρχονται σε € 967,87 για την μητρική εταιρεία και € 24.279,20 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 
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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 Δανεισμός 
 

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 Δικαιώματα 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 
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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 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 Δημοσίου 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 βάση λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση 

την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

2.13 Διανομή 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. 
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2.14 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν  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, 

αφαιρουμένων των δεδουλευμένων πιστωτικών τόκων, που προκύπτουν από τη 

βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων . 

 

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 . 
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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 και 2). Της 

εκμετάλλευσης ακινήτων. Γεωγραφικά ο όμιλος δραστηριοποιείται μόνο στην Ελλάδα.   

 
3.Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
3.1 Κόστος πωληθέντων 

 
Το Κόστος πωληθέντων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2008 και 30 

Ιουνίου 2007 αναλύονται ως εξής : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 156,5 113,6 156,5 113,6

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5,4 0,0 0,0 0,0

Παροχές τρίτων 433,4 164,9 204,4 163,1

Φόροι-τέλη  39,4 36,1 38,5 35,2

Διάφορα έξοδα 47,3 49,4 3,2 3,8

Αποσβέσεις 101,8 66,4 80,3 54,7

Αναλώσεις αποθεμάτων 5.268,7 2.981,5 5.268,7 2.981,5

Ενδοεταιρικές απαλείψεις  -90,0 -85,7  

Σύνολο 5.962,5 3.326,2 5.751,6 3.351,9
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3.2 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα  
 

Τα άλλα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2008 και 

30 Ιουνίου 2007 αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
 30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007 
Έσοδα από εισπραττόμενα 
έξοδα αποστολής 

 
234,6 234,0

 
234,6 

 
234,0 

Έσοδα από ενοίκια κτιρίων 68,2 66,0 68,2 66,0 
Αναλογούσες στην χρήση 

αποσβέσεις 

επιχορηγήσεων παγίων 

 

 

17,1 17,0

 

 

17,10 

 

 

17,0 

Λοιπά έκτακτα και 

ανόργανα έσοδα 

 

5,8 3,0

 

0,0 

 

0 

Κέρδη από εκποίηση 

μηχανημάτων 

 

0,0 45,0

 

0,0 

 

45,0 

Έσοδα από αποτίμηση 

χρεογράφων 

 

0,0 503,0

 

0,0 

 

1,5 

Έσοδα από τόκους 0,0 33,0 0,0 0,0 

Πιστωτικές 

συναλλαγματικές διαφορές 

δανείων 

 

 

39,3 0,0

 

 

39,3 

 

 

0 

Σύνολο λοιπών εσόδων 365,0 901,0 359,2 363,5 
 
3.3 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
 

Τα έξοδα διοικήσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 120,7 86,9 87,1 54,7

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 16,3 52,7 11,3 30,6

Παροχές τρίτων 58,7 41,3 32,9 18,8

Φόροι-τέλη  4,9 10,4 3,2 9,4

Διάφορα έξοδα 52,1 60,5 19,1 20,4

Αποσβέσεις 301,2 392,7 8,9 37,9

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 0,00 7,2 0,0 7,2

Ενδοεταιρικές απαλοιφές  -5,3 -5,0  

Σύνολο 548,6 646,7 162,5 179,0
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3.4 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
 
Τα έξοδα διαθέσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

ακολούθως : 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 191,5 151,0 191,5 151,0

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 59,8 57,5 59,8 57,5

Παροχές τρίτων 62,1 37,8 62,1 37,8

Φόροι-τέλη  8,0 6,8 8,0 6,8

Διάφορα έξοδα 270,0 214,9 270,0 214,9

Αποσβέσεις 2,9 2,4 2,9 2,4

Ενδοεταιρικές απαλοιφές -10,6 -10,1  

Σύνολο 583,7 460,3 594,3 470,4
 
 
3.5 Άλλα λειτουργικά έξοδα 

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως ακολούθως : 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2007 
Φορολογικά πρόστιμα 2,0 20,8 1,7 20,8

Λοιπά έξοδα προηγ. χρήσεων 0,0 0,1 0,0 0,0

Ζημιά από πώληση παγίου 0,0 27,5 0,0 27,5

Διαγραφή απαίτησης από Ελλ.δημόσιο 51,5 0,0 51,5 0,0

Προβλέψεις επισφαλών πελατών  100,0 0,0 100,0 0,0

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 34,5 0,0 0,0 0,0

Σύνολο 188,0 48,4 153,2 48,3
 

3.6 Εργαζόμενοι στην Εταιρεία και Κόστος Μισθοδοσίας 
Ο αριθμός των εργαζόμενων στον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2008 και 

2007 και το συνολικό κόστος του εργοδότη, κατά το Α εξάμηνο του 2008 και 2007 ήταν: 

  Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
  30 Ιουνίου 

2008 
30 Ιουνίου 

2007 
30 Ιουνίου 

2008 
30 Ιουνίου 

2007 
Άτομα Σύνολο 37 36 28 27 

Μισθωτοί  27 26 18 17 

Ημερομίσθιοι  10 10 10 10 
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  Α εξάμηνο 
2008 

Α εξάμηνο 
2007 

Α εξάμηνο 
2008 

Α εξάμηνο 
2007 

      
 Κόστος 469 352 435 319 

 

3.7 Επιμερισμός των Αποσβέσεων της χρήσεως 2007 
 
  Ο επιμερισμός των αποσβέσεων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2008 και 30 

Ιουνίου 2007 έχει ως ακολούθως : 

 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
 30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007 

Κόστος Παραγωγής 80,3 55 80,3 55 

Έξοδα διάθεσης & διοίκησης  325,6 406 11,8 40 
Σύνολο 405,9 461 92,1 95 

3.8 Κόστος Χρηματοδότησης 
 

Στα καθαρά χρηματοοικονομικά  έξοδα του Α εξαμήνου 2008 και Α εξαμήνου 2007 του 

Ομίλου και της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:  

 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
 30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007 

Τόκοι Έσοδα -6,5 0,0 -0,5 0,0 

Τόκοι Έξοδα 830,9 676,5 218,7 79,7 

Καθαρό κόστος χρηματοδότησης 824,4 676,5 218,2 79,7 

 

3.9 Φόροι Εισοδήματος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 

  Όμιλος  Εταιρεία
 Α εξάμηνο 2008 Α εξάμηνο 2007 Α εξάμηνο 2008 Α εξάμηνο 2007

Κέρδη – ζημία προ φόρων 
ως λογ/μος αποτελεσμάτων 

1.690 1.738 649 -74

Φορολογικός Συντελεστής 25% 25% 25% 25%

Σύνολο φορολογικής 
επιβάρυνσης 

422 435 162 -18

Μη δημιουργία αναβ. 
Απαίτησης ζημιάς 

47 - - -

Λοιποί μη ενσωματωμένοι 
στο λειτουργικό κόστος 
φόροι 

 
 

118

 
 

116

 
 

12 12
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Μείωση αναβαλλόμενης 
απαίτησης ζημιάς λόγω 
παρόδου πενταετίας 

 
 
 
 

295

 
 
 
 

209 
Ετεροχρονισμένη 
φορολογική επιβάρυνση  

 

32

  

 

Σύνολο φορολογικής 
επιβάρυνσης 

914 551                  383 -6

Τρέχων φόρος 436 440 37 12

Αναβαλλόμενος φόρος 478 111 346 -18

Σύνολο 914 551 383 -6
 

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 Δηλώσεις 

Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος Α.Ε 2004 έως και σήμερα 

Ανώνυμος Κτηματική Εταιρεία 
Σαραντόπουλος  

2003 έως και σήμερα 

Μύλοι Πειραιώς ΑΒΕΕ 2003 έως και σήμερα 

Θεόδωρον ΑΕΔΑΕ 2001 έως και σήμερα 

Πολιτεία ΑΕΔΑΕ 2003 έως και σήμερα 

Για την μητρική εταιρεία σχετικά αναφερόμαστε στην § 4. Μεταγενέστερα του 
Ισολογισμού γεγονότα. 
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3.10 Ανάλυση των Δραστηριοτήτων του Ομίλου 
 

Α Εξάμηνο 2008 
 Συνολικά ποσά Απάλειψη 

Ενδοεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο Ομίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 9.533,5  9.533,5
Διεταιρικές πωλήσεις 105,8 105,8 0,0

Σύνολο πωλήσεων 9.639,3 105,8 9.533,5

Κόστος πωληθέντων προς τρίτους 5.962,5  5.962,5
Κόστος Διεταιρικών πωλήσεων 90,0 90,0 0,0

Σύνολο Κόστους Πωληθέντων 6.052,5 90,0 5.962,5

Μικτό Κέρδος 3.586,8 15,8 3.571,0

Άλλα λειτουργικά έσοδα  

Λειτουργικά έσοδα από τρίτους 365,0  365,0
Διεταιρικά λειτουργικά έσοδα 0,0 0,0 0,0

Σύνολο 365,0 0,0 365,0

Άλλα λειτουργικά έξοδα  

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων 583,7  583,7

Διεταιρικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης 10,6 10,6 0,0

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων 548,6  548,6

Διεταιρικά έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5,2 5,2 0,0

Άλλα λειτουργικά έξοδα 188,1  188,1

Σύνολο 1.336,2 15,8 1.320,4

Λειτουργικό κέρδος 2.615,6 0,0 2.615,6

Κόστος χρηματοδότησης 824,5  824,5

Κέρδος προ φόρων 1.791,1  1.791,1

Φόροι εισοδήματος 914,3  914,3

Κέρδος (μετά από φόρους) 876,8  876,8

Μείον αναλογία εταιρείας 234,1  

Κέρδος που αναλογεί στην μειοψηφία 642,7  
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Α Εξάμηνο 2007 
 

 Συνολικά 
ποσά

Απάλειψη 
Ενδοεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Ομίλου

Πωλήσεις προς τρίτους 5.995  5.995

Διεταιρικές πωλήσεις 101 101 

Σύνολο πωλήσεων 6.096  

Κόστος πωληθέντων προς τρίτους 3.326  3.326

Κόστος Διεταιρικών πωλήσεων 86 86 

Σύνολο Κόστους Πωληθέντων 3.412  

Μικτό Κέρδος 2.684 15 2.669

Λειτουργικά έσοδα από τρίτους 901  901

Διεταιρικά λειτουργικά έσοδα 0 0 

Σύνολο  901 0 901

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης τρίτων 460  460

Διεταιρικά έξοδα λειτουργίας διάθεσης 10 10 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας τρίτων 647  647

Διεταιρικά 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

 

 
 
 

3.11 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της εταιρείας  την 30/6/2008 

αναλύονται ως εξής:  
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3.11.1.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αξία κτήσεως 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007  36.947 296

Προσθήκες ά εξαμήνου 2008 89 0

Κατά την 30 Ιουνίου 2008 37.036 296

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 6.337 112

Αποσβέσεις ά εξαμήνου 2008 313 1

Κατά την 30 Ιουνίου 2008 6.650 113

Αναπόσβεστη Αξία 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 30.610 184

Κατά την 30 Ιουνίου 2008 30.386 183
 

 

3.11.2.ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΜΙΛΟΣ Οικόπεδα 

– κτίρια 
Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007  4.535 4.372 171 257 0 9.335
Προσθήκες ά εξαμήνου  2008 0 0 0 3 142 145
Κατά την 30 Ιουνίου 2008 4.535 4.372 171 260 142 9.480
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 2.501 1.250 131 156 0 4.038
Αποσβέσεις ά εξαμήνου 2008 27 59 2 5 0 93
Κατά την 30 Ιουνίου 2008 2.528 1.309 133 161 0 4.131
Αναπόσβεστη Αξία  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 2.034 3.122 40 101 0 5.297
Κατά την 30 Ιουνίου 2008 2.007 3.063 38 99 142 5.349
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

Οικόπεδα 
– κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Ακινητοποιή
σεις υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως       
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 4.534 4.352 142 196 0 9.224
Προσθήκες ά εξαμήνου 2008 0 0 0 3 142 145
Κατά την 30 Ιουνίου 2008 4.534 4.352 142 199 142 9.369
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 2.501 1.230 107 103 0 3.941
Αποσβέσεις ά εξαμήνου 2008 27 59 1 4 0 91
Κατά την 30 Ιουνίου 2008 2.528 1.289 108 107 0 4.032
Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 2.033 3.122 35 93 0 5.283
Κατά την 30 Ιουνίου  2008 2.006 3.063 34 92 142 5.337

 
 

3.12 Ασώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας  την 30/6/2008 

αναλύονται ως εξής: 

Ο Όμιλος 
 

 Λογισμικά προγράμματα Σύνολο
Αξία κτήσεως    

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 8,6 8,6

Προσθήκες ά εξαμήνου 2008 1,4 1,4

Κατά την 30 Ιουνίου 2008 10,0 10,0

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 1,9 1,9

Αποσβέσεις ά εξαμήνου 2008 0,5 0,5

Κατά την 30 Ιουνίου 2008 2,4 2,4

Αναπόσβεστη αξία  
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 6,7 6,7

Κατά την 30 Ιουνίου 2008  7,6 7,6
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Εταιρεία 
 Λογισμικά προγράμματα Σύνολο

Αξία κτήσεως  

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 8,6 8,6

Προσθήκες ά εξαμήνου 2008 1,4 1,4

Κατά την 30 Ιουνίου 2008 10,0 10,0

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 1,9 1,9

Αποσβέσεις ά εξαμήνου 2008 0,5 0,5

Κατά την 30 Ιουνίου 2008 2,4 2,4

Αναπόσβεστη αξία  

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 6,7 6,7

Κατά την 30 Ιουνίου 2008  7,6 7,6
 

3.13 Αποθέματα 
 

 Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας , κατά την 30 Ιουνίου 2008 και 31 Δεκεμβρίου 

2007, αναλύονται ως εξής: 

 

 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
 

 
30 Ιουνίου 2008 31 Δεκεμβρίου 

2007 
30 Ιουνίου 2008 31 Δεκεμβρίου 

2007 

Προϊόντα & 
Εμπορεύματα  

239,8 160 239,8 160

Υλικά παραγωγής & 
υλικά συσκευασίας 

2.354,3 2.413 2.354,3 2.413

 2.594,1 2.573 2.594,1 2.573

 

3.14 Απαιτήσεις από Πελάτες 
 
 Οι απαιτήσεις από πελάτες του Ομίλου και την Εταιρείας κατά την  30η Ιουνίου 2008 και την 

31 Δεκεμβρίου 2007 αναλύονται ως εξής: 

 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007 
Πελάτες 3.050,3 2.025,0 2.922,9 1.771,0

Απαιτήσεις κατά συγγενών εταιρειών 0,0 0,0 113,7 240,0

Σύνολο 3.050,3 2.025 3.036,6 2.011,0
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3.15 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
   Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 30 Ιουνίου 2008 και την 31 Δεκεμβρίου 
2007 αναλύονται ως εξής : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007 
Επιταγές εισπρακτέες 351,4 760,0 351,4 760,0

Απαιτήσεις κατά του δημοσίου  844,9 837,0 222,0 300,0

Προπληρωμένα έξοδα 118,0 19,0 12,4 3,0

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 0,0 2,0 0,0 2,0

Λοιπές απαιτήσεις 234,2 241,1 174,2 151,8

Διαθέσιμα 1.606,8 2.185,0 82,0 409,0
Σύνολο 3.155,3 4.044,1 842,0 1.625,8

 

 

3.16 Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Κατά την 30η Ιουνίου 2008 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 Μετοχών της εταιρείας οι Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στην 

εταιρεία μεγαλύτερο του 5% ήταν οι κάτωθι: 

 

Κων/νος Σαραντόπουλος  49,91% 

Επίσης και Ανώνυμος Κτηματική Εταιρεία 
Κ.Σαραντόπουλος η οποία κατέχει το :  3,90% 

 

 

 

3.17 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 
   Η Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο την 30 Ιουνίου 2008 και την 31 Δεκεμβρίου 
2007 αναλύεται ως εξής : 
 

 ΟΜΙΛΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ 
Διαφορά υπέρ το άρτιο 31/12/2007 1.567,2 1.567,2 

Διαφορά από έκδοση νέων μετοχών 0,0 0,0 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 30/6/2008 1.567,2 1.567,2 
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3.18 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.  

Έγινε αναταξινόμηση των κονδυλίων της καθαρής θέσης του Ομίλου στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της χρήσης 2005 για να εμφανιστούν τα δικαιώματα μειοψηφίας, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη κατάσταση μεταβολής καθαρής θέσης του Ομίλου. 

 

3.19 Δανειακές υποχρεώσεις 
 
 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: 

 

 

30 Ιουνίου 2008: 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  

HSBC 7.560 0

UNIT GREDIT 6.291 0

ETE              2.763 0

ΣΥΝΟΛΟ            16.614 0

 

 

 

 

  



ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30.06.2008 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 
( Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 
 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  

ΕΤΕ 1.119 1.119

BAYERRISCHE VEREINSBANK 1.108 1.063

EUROBANK 300 300

HSBC 4.347 3.523

ΣΥΝΟΛΟ 6.874 6.005
31 Δεκεμβρίου 2007: 

 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

HSBC 8.533 0

UNIT GREDIT 6.321 0

ETE              2.948 0

ΣΥΝΟΛΟ            17.802 0
  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

ΕΤΕ 546 546

BAYERRISCHE VEREINSBANK 978 978

HSBC 3.949 3.185

ΣΥΝΟΛΟ 5.473 4.709
 

3.20 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30η Ιουνίου 2008, 

είχαν ως ακολούθως: 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές πελατών 1.313,2 1.248,1

Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες 0,0 113,7

Υποχρεώσεις από φόρους  και εισφορές 1.325,5 127,9

Επιταγές πληρωτέες 6,4 0,0

Μερίσματα πληρωτέα  246,4 0,0

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση 2.097,3 0,0

Λοιπές υποχρεώσεις 767,5 200,1

Σύνολο 5.756,3 1.689,8

 

Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2007είχαν ως ακολούθως: 
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Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και προκαταβολές πελατών 2.633 2.608

Υποχρεώσεις προς συγγενείς εταιρείες 0 240

Υποχρεώσεις από φόρους  και εισφορές 1.032               111 

Μερίσματα πληρωτέα  352 0

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση 2.447 0

Λοιπές υποχρεώσεις 842 285

 7.306 3.244

 

 
3.21 Προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

Οι προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις κατά την 30 Ιουνίου 2008 και την 31/12/2007 Ομίλου και 

Εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησης 

 

54,1

 

54,1

 

26,0 

 

26,0

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.007,0 1.024,2 1.007,0 1.024,0

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.159,3 1.154,8 22,0 22,0

Σύνολο 2.220,4 2.233,1 1.055,0 1.072,0
 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
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 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 Δημοσίου 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. 

Η παραπάνω πρόβλεψη διενεργήθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης. 

Επιχορηγήσεις επενδύσεων 
Επιχορήγηση παγίων επενδύσεων της μητρικής εταιρείας του Ν.1892/1990 
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Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν στο σύνολό τους εγγυήσεις μισθωμάτων της 

μητρικής και των θυγατρικών της 

 

3.22 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 

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 
 31 Ιουνίου 

2008 
31 

Δεκεμβρίου 
2007 

31 Ιουνίου  
2008 

31 
Δεκεμβρίου 

2007 
Από αναδιατύπωση των 
αποσβέσεων σύμφωνα με την 
ωφέλιμη ζωή των παγίων  

2.454 2.414 548 555 

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

2 2 - - 

Από την μεταφορά αναγν. 
ζημίας προς συμψηφισμό 
μελλοντικά κέρδη 

-510 -936 - -340 

Από αναγνώριση ζημιάς 
αποτίμησης χρεωγράφων 

0 0 

Από αναδιατύπωση των 
αποσβέσεων της 
επιχορήγησης επενδύσεων 

-194 -195 -194 -195 

Φόροι εισοδήματος που θα 
βαρύνουν λογιστικά 
επόμενες χρήσεις 

1.752 1.285 354 20 

 

3.23 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 2008, ήταν ως 

εξής: 

 
 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης 

 
 

0,00

 
 

0,00 
Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 

 
 

13.855,90

 
 

0,00 
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κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007 
 
 
 
 Ο Όμιλος Η Εταιρεία 
Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών και 
μελών της διοίκησης 

 
 

18.579

 
 

0,00 
Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης 

 
 

0,00

 
 

0,00 
Υποχρεώσεις προς τα 
διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της διοίκησης 

 
 

18.579

 
 

0,00 
 

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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΒΕ καθώς και την διοίκηση όλων των ανωτέρω εταιρειών. 

 

 

3.24 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  
 
Δεν υπάρχουν  
 

 

 

3.25 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).  

 

 

3.26 Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
 

Σύμφωνα με το νόμο, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική 

για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες από 1 Ιανουαρίου 2005. 

Δεδομένης 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 Δεκεμβρίου 2003, με 

συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί 

και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νομοθεσίας. 
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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. 

Στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005 η αξία κτήσεως των παγίων  εμφανίσθηκε 

στις αξίες κτήσεως τους ή του τεκμαρτού κόστους που τους αποδόθηκε στο παρελθόν )πριν την 

1 Ιανουαρίου 2004- ημερομηνία μετάβασης στα ΔΛΠ) με νομοθετικές ρυθμίσεις μειωμένες κατά 

τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

 

 

4. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 
 

Τον Ιούλιο 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ 

Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» για τις χρήσεις 2002 και 2003.  

Από τον έλεγχο προέκυψαν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 61.001,00 . 

Το σύνολο των καταβλητέων φόρων θα βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης που λήγει την 

31/12/2008. 

 
 



Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

∆ιεύθυνση διαδικτύου :  www.ksarantopoulos.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων :  25 Αυγούστου 2008.
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :  ∆εµέτης Β. Κωνσταντίνος 
Ελεγκτική εταιρεία :  Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :  Με σύµφωνη γνώµη - θέµατα έµφασης

Άµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007
Εισπράξεις από απαιτήσεις 8.989.712 5.386.175 6.949.854 3.303.406 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.348.635,11 5.296.598,34 5.336.994,13 5.283.177,44
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζόµενους, κλπ. -8.473.189 -3.319.795 -8.184.843 -3.282.336 Επενδύσεις σε ακίνητα 30.385.646,84 30.610.043,33 182.980,39 183.928,86
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -135.065 -400.704 -17.114 -1.775 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.618,20 6.700,72 7.618,20 6.700,72
Τόκοι πληρωθέντες -828.694 -648.293 -216.395 -79.717 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 65.808,29 58.198,20 838.025,42 830.415,33
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -447.236 1.017.383 -1.468.498 -60.422 Αποθέµατα 2.594.121,85 2.573.723,37 2.594.121,85 2.573.723,37
Επενδυτικές δραστηριότητες Απαιτήσεις από πελάτες 3.050.323,98 2.024.993,50 3.036.559,61 2.011.209,13
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -234.491 -3.803 -145.855 -3.803 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.155.335,24 4.044.101,06 841.971,56 1.625.763,96
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 45.000 0 45.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.607.489,51 44.614.358,52 12.838.271,16 12.514.918,81
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -234.491 41.197 -145.855 41.197 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μετοχικό Κεφάλαιο 3.865.159,08 3.865.159,08 2.090.725,00 2.090.725,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.434.191 1.242.459 1.295.510 113.903 Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 6.870.304,71 4.813.506,46 1.643.112,81 1.377.777,80
Εξοφλήσεις δανείων -1.225.127 -2.228.254 -7.610 Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 10.735.463,79 8.678.665,54 3.733.837,81 3.468.502,80
Μερίσµατα πληρωθέντα -105.604 0 0 0 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 654.932,76 1.834.880,95
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 103.460 -985.795 1.287.900 113.903 Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 11.390.396,55 10.513.546,49 3.733.837,81 3.468.502,80
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 16.614.187,02 17.802.741,45 0,00 0,00
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -578.267 72.785 -326.453 94.678 Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.972.466,78 3.518.589,35 1.409.795,13 1.093.047,90
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 2.185.096 2.163.919 408.459 24.445 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.874.074,95 5.473.321,88 6.004.831,60 4.709.321,88
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.606.829 2.236.704 82.006 119.123 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.756.364,21 7.306.159,35 1.689.806,62 3.244.046,23

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 33.217.092,96 34.100.812,03 9.104.433,35 9.046.416,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 44.607.489,51 44.614.358,52 12.838.271,16 12.514.918,81

01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007 01.01-30.06.2008 01.01-30.06.2007
Κύκλος εργασιών 9.533.490,26 5.995.007,18 7.169.839,71 3.691.111,00
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 3.571.007,99 2.668.820,11 1.418.208,71 339.125,52

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΜΗΤΡΙΚΗ OXI ΟΛΙΚΗ Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  και
ΜΥΛΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 20 OXI ΟΛΙΚΗ επενδυτικών αποτελεσµάτων 2.615.589,16 2.414.768,21 867.351,29 4.885,66
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 0 OXI ΟΛΙΚΗ Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 1.791.126,82 1.738.235,97 649.094,19 -74.831,14
ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε.∆.Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0 OXI ΟΛΙΚΗ Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 876.850,06 1.187.530,64 265.335,01 -68.400,76
ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ Α.Ε.∆.Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0 OXI ΟΛΙΚΗ Κατανέµονται σε:

Μετόχους εταιρείας 234.114,28 -59.912,31 265.335,01 -68.400,76
Μετόχους µειοψηφίας 642.735,78 1.247.442,95

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0560 -0,0143 0,0635 -0,0164
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων            3.004.383,39 2.876.294,85 942.280,54 99.855,33

01.04-30.06.2008 01.04-30.06.2007 01.04-30.06.2008 01.04-30.06.2007
Κύκλος εργασιών 4.594.893,43 2.837.148,55 3.428.648,56 1.678.379,26
Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 1.535.290,38 1.331.164,73 598.467,98 168.943,83
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  και
επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.058.156,72 1.362.705,68 310.528,70 -69.453,75
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 625.301,74 1.011.597,21 176.069,30 -112.084,57

Ποσά σε ευρώ                                                                                                                 Ο Όµιλος Η Εταιρεία Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 2.481,62 715.683,67 -89.433,66 -91.736,80
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 Κατανέµονται σε:
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00 Μετόχους εταιρείας -125.629,82 -86.302,12 -89.433,66 -91.736,80
γ) Απαιτήσεις 0,00 0,00 Μετόχους µειοψηφίας 128.111,44 801.985,79
δ) Υποχρεώσεις 0,00 0,00
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0,00 0,00 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0300 -0,0206 -0,0214 -0,0219
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 13.855,90 0,00 επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων            1.234.830,88 1.592.363,30 356.584,07 -22.033,29

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007
(01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 10.513.546,49 8.992.347,59 3.468.502,80 3.217.633,00
Κέρδη / (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 876.850,06 1.187.530,64 265.335,01 -68.400,76
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο 
απ' ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 -486.530,11 0,00 0,00
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου 
(30.06.2008 και 30.06.2007 αντίστοιχα) 11.390.396,55 9.693.348,12 3.733.837,81 3.149.232,24

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 7703/06/B/86/129

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 IOYNΙΟΥ 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε €

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3  -  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  -  Τ.Κ.18756

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Πειραιάς, 27 Αυγούστου 2008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε∆ΡΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ  
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΩΤΗ  
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου αναφέρονται στη σηµείωση 3.9 και 4 των οικονοµικών καταστάσεων. 2. 
Έχουν τηρηθεί µε συνέπεια οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές στις υπό αναφορά και υπό σύγκριση περιόδους. 3. Στην Ενοποίηση των
Εταιρειών περιλαµβάνονται οι παρακάτω Εταιρείες, των οποίων τα ∆ιοικητικά Συµβούλια αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια
πρόσωπα µε αυτά της Εταιρείας «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (Άρθρο 96 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920):

∆εν έχει αλλάξει η µέθοδος ενοποίησης. - Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ.» κατέχει το 3,90% του
µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (µετοχές 163.332 , αξίας κτήσης €
616.287,60) - Η «ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ Α.Ε.∆.Α.Ε.» κατέχει το 20% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε.∆.Α.Ε.» - ∆εν υπάρχουν άλλες
εταιρείες που να συµµετέχει η µητρική εταιρεία ή κάποια θυγατρική άµεσα ή έµµεσα στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. 4. Η 
διαχειριστική περίοδος των ενοποιούµενων εταιρειών είναι 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου έκαστου έτους και δεν έχει µεταβληθεί σε
σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις. 5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση των εταιρειών του Οµίλου. 6. Την 30η Ιουνίου 2008 ο αριθµός του
απασχολούµενου προσωπικού των εταιρειών του Οµίλου ανέρχεται σε 37 άτοµα εκ των οποίων τα 28 άτοµα εργάζονται στην Μητρική
Εταιρεία. Την 30η Ιουνίου 2007 οι αριθµοί ήταν 36 και 27 αντίστοιχα. 7. Επί των ακινήτων της εταιρείας "ΘΕΟ∆ΩΡΟΝ Α.Ε.∆.Α.Ε." &
"ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.Ε.∆.Α.Ε." έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθήκης ποσού 30.582.260,00 ευρώ για ασφάλεια τραπεζικών δανείων το
ύψος των οποίων την 30η Ιουνίου 2008 ανέρχονταν στο ποσό των 11.565.522,48 ευρώ. Επί των ακινήτων των άλλων εταιρειών δεν
υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 8. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι : α. Για τον Όµιλο -για επίδικες υποθέσεις 0,00 -
για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0,00 -για λοιπές προβλέψεις 54.074,23 β. Για την Εταιρεία -για επίδικες υποθέσεις 0,00 -για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0,00 -για λοιπές προβλέψεις 26.516,04 9. Τα θέµατα έµφασης του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή αφορούν τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και την αναγνώριση ετεροχρονισµένης φορολογικής απαίτησης. 10. Οι 
γνωστοποιήσεις των συνδεδεµένων µερών (κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24) την 30/6/2008 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

A.∆.Τ. Α 046508/1963

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
A.∆.Τ. Σ 052044/1996

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ
Α.∆.Τ. Σ 117677/1996

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
όποτε αυτή απαιτείται.
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