ΑΦΟΙ ΒΑ. ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ – ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ – ΔΝΓΤΜΑΣΑ
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 14324/01/Β/86/6033

ΑΝΩΝΤΜΗ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΗΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ 01.01.2007 έωρ 31.12.2007
Ππορ
Σην Δηηζία Σακηική Γενική ςνέλεςζη ηων Μεηόσων.

Κχξηνη Μέηνρνη ,
χκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κσδ. Ν.2190/1920 θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο καο,
ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ιήμαζαο 21εο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ
01.01.2007 έσο 31.12.2007 εθζέηνληαο ηα αθφινπζα:

1. Η εξέλιξη ηων δπαζηηπιοηήηων
Η

ηηρ εηαιπείαρ και η θέζη ηηρ

Eηαηξεία καο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία ξαπηνκεραλψλ νηθηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο

ρξήζεο, ηελ εκπνξία πάζεο θχζεσο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, σο θαη αληαιιαθηηθψλ – εμαξηεκάησλ
ησλ αλσηέξσ, ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ.
Σα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ησλ θπξηνηέξσλ ινγαξηαζκψλ ηεο ππφινγεο ρξήζεσο 2007, γηα λα
ζρεκαηίζεηε ηδία αληίιεςε γηα ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο καο είλαη:


Σα παληφο είδνπο αθαζάξηζηα έζνδα ηεο ρξήζεσο 2007 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ €
22.326.422,07, έλαληη € 18.147.981,48 ηεο ρξήζεο 2006.



Οη παληφο είδνπο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο αλήιζαλ ζηε ρξήζε 2007 ζην πνζφ ησλ €
21.702.235,80, έλαληη € 17.206.255,13 ηεο ρξήζεο 2006.



Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηά καο δηακνξθψζεθαλ σο
εμήο:

1. Αποθέμαηα ενάπξεωρ
Δκπνξεχκαηα
2. Αγοπέρ Υπήζεωρ
Δκπνξεχκαηα
χλνιν αξρηθψλ απνζεκάησλ & αγνξψλ
3. ΜΔΙΟΝ: Αποθέμαηα ηέλοςρ σπήζεωρ
Δκπνξεχκαηα
Αγνξέο θαη δηαθνξά απνζεκάησλ
4. Οπγανικά έξοδα
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη - Σέιε
Γηάθνξα έμνδα

1.295.414,06

1.295.414,06

14.879.515,21

14.879.515,21
16.174.929,27

1.847.772,42
14.327.156,85
2.543.948,45
333.584,24
809.065,37
134.497,45
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Έμνδα κεηαθνξψλ
Έμνδα ηαμεηδίσλ
Έμνδα πξνβνιήο & δηαθεκίζεσο
Δηδηθά έμνδα πξνσζήζεσο εμαγσγψλ
πλδξνκέο - Δηζθνξέο
Γσξεέο - Δπηρνξεγήζεηο
Έληππα & γξαθηθή χιε
Τιηθά άκεζεο αλαιψζεσο
Έμνδα δεκνζηεχζεσλ
Γηθαηψκαηα ρξήζεο ζήκαηνο
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο πάγησλ ζηνηρείσλ
ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
Πξνβιέςεηο εθκεηαιιεχζεσο
πλνιηθφ θφζηνο
Μείνλ: Ιδηφρξεζε απνζεκάησλ
πλνιηθφ θφζηνο εζφδσλ
Κέξδε εθκεηαιιεχζεσο

124.175,49
223.203,86
1.883.875,53
171.576,59
906,07
297,08
22.697,14
4.085,22
4.632,15
220.076,55
29.661,02

2.685.186,70
578.842,41
134.585,91
20.765,07

7.240.475,60
21.567.632,45
85.026,02
21.482.606,43
431.249,47
21.913.855,90

1. Πωλήζειρ
Δκπνξεπκάησλ
Τπεξεζηψλ

21.482.369,84
220.998,19

2. Λοιπά οπγανικά έζοδα
Έζνδα παξεπνκέλσλ αζρνιηψλ
Έζνδα θεθαιαίσλ

21.703.368,03

208.102,93
2.384,94

210.487,87
21.913.855,90

Δπηπξνζζέησο επηζεκαίλνπκε φηη ηα επί κέξνπο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο,
δηαζεζίκνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη νη πξνο ηξίηνπο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, απεηθνλίδνληαη κε
αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ζηνλ θαηαξηηζζέληα Ιζνινγηζκφ ηεο 31.12.2007.
Παξαθάησ ζαο

παξαζέηνπκε

επάξθεηα ησλ ηδίσλ

νξηζκέλνπο

αξηζκνδείθηεο

θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Σν 2007

απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη φηη ε

θαη ε

ξεπζηφηεηά

ηεο

είλαη

ζε

είρακε κείσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ελεξγεηηθνχ θαη θεθαιαίσλ

ζε ζρέζε κε ην 2006, ε νπνία θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα.

ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ

ΥΡΗΗ 2006

ΥΡΗΗ 2007

ΓΔΝΙΚΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ

1,32

1,28

ΔΙΓΙΚΗ ΡΔΤΣΟΣΗΣΑ

1,14

1,06

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΔΙΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ

2,56

3,13

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΔΞΟΦΛΗΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ

3,38

4,05

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΩΝ

8,44

7,80
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ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

1,45

1,65

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

4,84%

1,89%

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

12,70%

5,48%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΥΛΔΤΔΩ

2,62

2,89

ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

4,84%

1,89%

ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟ ΞΔΝΑ

61,56%

52,59%

2. Κέπδη σπήζηρ – Γιανομή κεπδών σπήζηρ
Σα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 2007 (πξν θφξσλ) αλήιζαλ ζε 624.186,27 επξψ.
Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο ρξήζεσο 2007 αλήιζαλ ζε 251.462,41 επξψ.
Γηα ηελ ππφινγν ρξήζε 2007, θακία άιιε δηαλνκή δελ πξνηείλεηαη απφ ηα θέξδε ρξήζεο, πέξαλ ηεο
θξάηεζεο γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ εθ 2.000,00 επξψ.

3. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ για ηα πεπιοςζιακά ζηοισεία
Η Δηαηξεία έρεη ζηελ πιήξε θπξηφηεηά ηεο ηέζζεξεηο νξφθνπο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 1.226,86 η.κ. ζε
θηίξην γξαθείσλ επί ηεο νδνχ Γπξξαρίνπ 62, ζηελ Αζήλα, ην νπνίν έρεη αλεγεξζεί επί νηθνπέδνπ
εκβαδνχ 665,18 η.κ.
ην αλσηέξσ θηίξην ζηεγάδνληαη θάπνηεο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο, ελψ παξάιιεια κέξνο απηνχ
ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο.
Δπί ησλ αλσηέξσ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο ή
πξνζεκεηψζεηο θαη δελ ππάξρεη θακία δηεθδίθεζε.
Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη ρξεφγξαθα.

4. Δξελίξειρ καηά ηη σπήζη 2007
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2007 κεηαβηβάζζεθε ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηνπο
κεηφρνπο ηεο ζηελ εηαηξεία ΄VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΔΤΩΝ΄ θαη νχησο ε Δηαηξεία θαηέζηε θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο σο άλσ εηαηξείαο.
Με ηελ απφ 16/4/2007 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, κεηαθέξζεθε ε
έδξα ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Γήκν Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο θαη επί ηεο νδνχ Σαηνίνπ 112, κε αληίζηνηρε
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ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απφ 2-5-2007 απφθαζε ηνπ
Ννκάξρε Αζελψλ (ΦΔΚ 2918/4-5-2007).

5. Πποβλεπόμενη ποπεία, κίνδςνοι και αβεβαιόηηηερ.
Η Δηαηξεία ιεηηνπξγεί ζε άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε πνξεία ηεο εμαξηάηαη θαηά
κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ φιε πνξεία

ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη απφ ηε γεληθφηεξε πνξεία ηεο

ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Γηα ηε ρξήζε 2008 νη ζηφρνη ηεο Δηαηξείαο ζα πξέπεη λα είλαη, ε πην δπλακηθή δηείζδπζε ζηελ αγνξά,
έρνληαο σο πιενλέθηεκα ηα πνηνηηθά θαη επψλπκα πξντφληα αθελφο θαη ην νξγαλσκέλν δίθηπν
πσιήζεσλ αθεηέξνπ θαη ε αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ εκπνξεχζηκσλ εηδψλ.
Γηα ηελ

ρξήζε 2008 απφ ηα κέρξη

ζήκεξα ζηνηρεία

πξνβιέπεηαη φηη

ε αχμεζε ησλ

πσιήζεσλ ζα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή.
Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε µε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, θαζψο
ππάξρεη δηαζπνξά πειαηψλ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ειαρηζηνπνηείηαη.
Δπίζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο είλαη εθρσξεκέλν ζε εηαηξείεο Factoring.
Οη

ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, πξνο

ηνπο

πξνκεζεπηέο είλαη

ζε

Δπξψ θαη σο εθ ηνχηνπ

εθιείπεη ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο.

6. ημανηικά

γεγονόηα πος ζςνέβηζαν

από ηη λήξη ηηρ

σπήζεωρ μέσπι ηην

ημεπομηνία έγκπιζηρ ηηρ Έκθεζηρ ηος Γ..
Απφ

ηελ

εκεξνκελία

θιεηζίκαηνο

ηνπ

Ιζνινγηζκνχ

κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο

παξνχζαο έθζεζεο πξνο έγθξηζε, δελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα, πνπ λα επεξεάδνπλ ηα
θνλδχιηα ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ηελ ηξέρνπζα

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.

7. Γπαζηηπιόηηηερ ζηον ηομέα ανάπηςξηρ και επεςνών.
Η Δηαηξεία καο ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 2007 επηθεληξψζεθε ζηελ βειηίσζε ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο
επηδηψθνληαο ηελ βειηίσζε ηεο εκπνξεπζηκφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηάο ηνπο, δηέζεζε δε πφξνπο γηα
ηελ αλάπηπμε θαη αχμεζε ηεο γθάκαο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο.

8. Πεπιβαλλονηικά και επγαζιακά θέμαηα.
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Απφ ηε

δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο

δελ ππάξρνπλ

απφβιεηα, θαπζαέξηα θ.ι.π πνπ λα

επεξεάδνπλ ή αιινηψλνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφξξηςε ειεθηξηθψλ
ζπζθεπψλ ή ησλ ζπζθεπαζηψλ ηνπο, ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη έγγξαθεο ζπκβάζεηο κε ηηο εηαηξείεο <<
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ.>> (γηα ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο) θαη <<ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Α.Δ.>> (γηα ηηο ζπζθεπαζίεο).
Η Δηαηξεία δελ δηαζέηεη Καλνληζκφ Δξγαζίαο, δηφηη δελ ζπλέηξεραλ νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Γελ
έρνπλ παξνπζηαζζεί εξγαηηθέο δηαθνξέο κε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο.

9. Τποκαηαζηήμαηα ηηρ Δηαιπείαρ
Η Δηαηξεία καο πέξαλ ησλ θεληξηθψλ ηεο εγθαηαζηάζεσλ (γξαθεία) πνπ επξίζθνληαη επί ηεο νδνχ
Σαηνίνπ 112 Μεηακφξθσζε Αηηηθήο, δηαηεξεί δχν ππνθαηαζηήκαηα αθελφο ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ
Γπξξαρίνπ 62,

φπνπ ζηεγάδεηαη ην ηκήκα επηζθεπήο εκπνξεπκάησλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο

απνζεθεπηηθφο ρψξνο γηα ηα εκπνξεχκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ζηελ Θεζζαινλίθε επί ηεο
νδνχ Ίσλνο Γξαγνχκε 73, φπνπ ζηεγάδεηαη ην ηκήκα επηζθεπήο εκπνξεπκάησλ Βνξείνπ Διιάδνο θαη
ην ηκήκα πσιήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ Βφξεηα Διιάδα.
Σέινο ζαο ππελζπκίδνπκε ηα εμήο:
Με ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζαο ππνβάιινπκε θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κ.Ν.2190/1920, παξέρνληαη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ππφινγεο εηαηξηθήο ρξήζεσο
01.01.07 έσο 31.12.07 ψζηε λα ζρεκαηίζεηε ζαθή αληίιεςε γηα ηελ φιε νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα θξίλεηε ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο, ηελ απφ κέξνπο καο
αζθεζείζα δηαρείξηζε θαη ηα πξνθχςαληα απφ απηή νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.
Μεηά ηα παξαπάλσ, θαιείζηε λα ιάβεηε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
ησλ ινηπψλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο.
Σειεηψλνληαο ηελ παξνχζα Έθζεζε καο, ζεσξνχκε απαξαίηεην λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο
πξνο ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο, γηα ηελ αθνζίσζε θαη ηνλ δήιν πνπ
επέδεημαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο καο.

Μεηακφξθσζε, 19 Μαξηίνπ 2008
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ

ΣΟΤ Γ..

ΤΜΒΟΤΛΟ

ΒΔΛΑΝΗ

ΒΔΛΑΝΗ

ΚΩΝ/ΝΟ

ΟΦΟΚΛΗ

ΑΓΣ Ξ 140505

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γ/ΝΣΗ

ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ

ΑΓΣ  564220

ΒΑΙΛΗ
ΑΓΣ Κ 243656

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ
ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΚΟΚΟΣΑ
ΟΦΙΑ
ΑΓΣ  667289

Βεβαηώλεηαη όηη ε παξαπάλω έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο «ΑΦΟΙ ΒΑ.
ΒΔΛΛΑΝΗ ΡΑΠΣΟΜΗΥΑΝΔ –ΠΛΔΚΣΟΜΗΥΑΝΔ–ΔΝΓΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ» απνηειείηαη
ζπλνιηθά από έμη (6) ζειίδεο θαη ην πεξηερόκελν ηεο είλαη ζπλεπέο κε ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Αζήλα 24 Μαξηίνπ 2008
O Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Νηδαλάηνο Γεκήηξηνο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 11521
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