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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε προς έγκρισή σας τις Οικονοµικές
Καταστάσεις, που καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά ισχύουν καθώς και την παρούσα
έκθεση, για την χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2005 µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου 2005.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κατά την χρήση 2005 η εταιρία συνέχισε την κατασκευή και εµπορία παραδοσιακών
κιγκλιδωµάτων.
Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 4.317.984 ευρώ παρουσιάζοντας µείωση 8,49 % σε
σχέση µε το 2004.
Η εταιρία κατά την χρήση 2005 παρουσίασε ζηµίες ύψους 58.546 ευρώ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Παραθέτουµε πίνακα ανάλυσης του κύκλου εργασιών για τα έτη 2004-2005 και
ποσοστιαία µεταβολή τους:
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εµπορεύµατα
Προϊόντα Έτοιµα &
Ηµιτελή
Λοιπά Αποθέµατα
& Άχρηστα Υλικά
ΣΥΝΟΛΟ

2005
ΑΞΙΑ
(σε €)
2.103.429
2.175.930

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
2004
ΑΞΙΑ
(σε €)
2.123.105
2.576.730

38.625

18.565

108,04 %

4.317.984

4.718.400

- 8,49%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
- 0,92 %
- 15,55 %

Από τον ως άνω πίνακα παρατηρείται µείωση στον κύκλο εργασιών έναντι της χρήσης
2004 κατά 8,49 %.
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Κατά την χρονική περίοδο 1/1-31/12/2005 η εταιρία πραγµατοποίησε επενδύσεις
ύψους 78.906 ευρώ περίπου όπως ο ακόλουθος πίνακας, επενδύσεις που
ολοκληρώθηκαν το 2005 και αναµένεται να λειτουργήσουν παραγωγικά εντός του
2006.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΑ (σε ευρώ)
Προσθήκες Κτιρίων
10.568
Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των –Τεχν.
20.934
Εγκαταστάσεων
Μέσα Μεταφοράς
44.211
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Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός
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ΑΛΜΕ A.E.Β.Ε

3.193
78.906

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΤΙΡΙΑ
Στα κτίρια η αύξηση κατά 10.568 ευρώ περίπου που παρουσιάστηκε στην χρήση 2005
οφείλεται στην βελτίωση των εγκαταστάσεων τεχνικών έργων.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Στα µηχανήµατα η αύξηση κατά 20.934 ευρώ περίπου οφείλεται σε προσθήκη
µηχανηµάτων για την βελτίωση της παραγωγής.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Στα µεταφορικά µέσα η Εταιρία αγόρασε 2 αυτοκίνητα για την εξυπηρέτηση του
τµήµατος πωλήσεων αξίας 44.211 ευρώ.
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Στον λογαριασµό «Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός» παρατηρείται αύξηση ύψους 3.193
ευρώ που αναλύεται σε αγορές Η/Υ και εκτυπωτών για τα κεντρικά γραφεία της
Εταιρίας καθώς και σε λοιπό εξοπλισµό των γραφείων
Β.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 135.911 ευρώ από τις οποίες 60.020 ευρώ
περίπου επιβάρυναν το κόστος παραγωγής και το υπόλοιπο ποσό ύψους 75.891 ευρώ
επιβάρυνε το λειτουργικό κόστος.
Γ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Στα αποθέµατα παρατηρείται µείωση κατά 664.714 ευρώ
Αθροιστικά στους επιµέρους λογαριασµούς που αποτελούν τις απαιτήσεις (Πελάτες,
Επιταγές Εισπρακτέες και Γραµµάτια Εισπρακτέα κ.λ.π.) παρατηρείται µία µείωση
κατά 884.779 ευρώ συνέπεια της σηµαντικής µείωσης του κύκλου εργασιών που
παρατηρήθηκε την χρήση 2005.
Στον λογαριασµό «Χρεώστες ∆ιάφοροι» παρατηρείται µία µικρή µείωση ύψους
432.035 ευρώ περίπου .
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Στην χρήση 2005 έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.435.407
ευρώ και το οποίο ανέρχεται πλέον σε 4.306.221,00 ευρώ διαιρούµενο σε 1.469.700
κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη.
Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 1.322.558 ευρώ περίπου που
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
o ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
Η Εταιρία δεν έχει µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
o ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
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Οι βραχυπρόθεσµες οφειλές στις τράπεζες την 31/12/2005 ανέρχονται σε 2.700.393
ευρώ και σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση έχουν µειωθεί κατά 1.650 χιλ. ευρώ
περίπου.
Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας προς προµηθευτές σε επιταγές πληρωτέες και
υποσχετικές µειώθηκαν κατά 1.719 χιλ. ευρώ.Το σύνολο των Βραχυπρόθεσµων
Υποχρεώσεων της Εταιρίας το 2005 παρουσιάζουν µείωση 1.774 χιλ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, που απεικονίζουν την οικονοµική θέση της
Εταιρίας για την χρήση 2005 είναι:
ΧΡΗΣΗ
∆ΕΙΚΤΗΣ
Γενικής Ρευστότητας
∆ανειακής
Επιβαρύνσεως
Κάλυψης Παγίων
Στοιχείων

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κυκλοφορούν & ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό (Αναπ.Αξία)

2005

2004

1,78

1,58

1,63

6,78

1,60

0,70

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όπως αναλύεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, το Μικτό κέρδος Εκµεταλλεύσεως
της χρήσεως 2005 ανέρχεται σε 721.674 ευρώ περίπου έναντι 1.197.929 ευρώ της
χρήσεως 2004.
Αφαιρουµένων των εξόδων διοικητικής λειτουργίας ύψους 309.487 ευρώ και των
εξόδων λειτουργίας διαθέσεως ύψους 236.733 ευρώ, και αφαιρέσουµε τους
χρεωστικούς τόκους και τα συναφή έξοδα ύψους 201.420 ευρώ καθώς και άλλα
λειτουργικά έξοδα ύψους 32.579 ευρώ τα αποτελέσµατα – Ζηµίες της χρήσεως προ
φόρων ανήλθαν σε 58.546 ευρώ έναντι των κερδών χρήσεως προ φόρων ύψους
317.348 ευρώ της προηγούµενης χρήσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
¾ Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας την χρήση 2005 µειώθηκε κατά 8,49 % σε
σχέση µε το 2004
¾ Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών ,επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 278.785 ευρώ και το 2004 σε 747.778
ευρώ.
Τέλος σας παρακαλούµε κύριοι Μέτοχοι όπως εγκρίνετε τις υποβαλλόµενες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας όπως επίσης και την Έκθεση αυτή για τα
πεπραγµένα της χρήσης 2005 και να αποφασίσετε σχετικά επί των λοιπών θεµάτων της
Ηµερησίας ∆ιάταξης της Γενικής Συνέλευσης.
Ασπρόπυργος Αττικής, 20 Μαρτίου 2006

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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