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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2006 

 
Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Από µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας µας, σας υποβάλλουµε για έγκριση τις 

οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής χρήσης  1η Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 

2006.  Η χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006 είναι η δέκατη  για την εταιρία. 

 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, όπως και εκείνες τις προηγούµενης χρήσης έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ), που έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται µε της µέθοδο  της ολικής  

ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η εισηγµένη στο 

Χ.Α.Α.  εταιρεία ΕΛΒΕ Ενδυµάτων Α.Ε.  

 
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Στη χρήση 2006 η εταιρία  παρουσίασε µείωση  κερδών µετά από φόρους κατά  ποσό ευρώ 

233.943,84    η ποσοστό  22,88% .  

Η µείωση  της κερδοφορίας της εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ζηµίες που υπέστη 

στην κλειόµενη χρήση 2006 από το κλείσιµο δύο (2) καταστηµάτων της  στον Πειραιά και 

στην Καλλιθέα . Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των προσθηκών που είχαν πραγµατοποιηθεί στα 

δύο αυτά καταστήµατα  συνολικού ποσού ευρώ 432.394,75 , τα οποία σηµειωτέον ήταν 

µισθωµένα  , για τις οποίες προσθήκες είτε δεν ήταν εφικτό είτε δεν συνέφερε από 
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οικονοµικής πλευράς να αποχωρισθούν από τα εν λόγω κτίρια και να αξιοποιηθούν στο νέο 

κατάστηµα της εταιρείας στο Μοσχάτο , µεταφέρθηκαν και βάρυναν τα αποτελέσµατα της 

κλειόµενης χρήσεως 2006 . Επιπλέον του ανωτέρω ποσού η εταιρεία επιβαρύνθηκε κατά 

την κλειόµενη χρήση 2006 µε διάφορες άλλες δαπάνες (αποζηµιώσεις σε εκµισθωτές λόγω 

της  λύσεως των σχετικών µισθώσεων πριν την λήξη τους   , αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης 

µέρους του προσωπικού των δύο καταστηµάτων που έκλεισαν  κ.α. ) 

 
ΙΙ. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον  τοµέα της εµπορίας βρεφικών ρούχων και πάσης 

φύσεως ειδών µπε-µπε, προέλευσης εσωτερικού και εξωτερικού.     

 
Ο Κύκλος Εργασιών της προέρχεται τόσο από χονδρικές όσο και από λιανικές πωλήσεις.  

 
Η Εταιρεία διατηρεί 4 σηµεία λιανικής πώλησης των προϊόντων της στην Ελλάδα. 

 
 
ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 
Ο κύκλος εργασιών της  εταιρίας το 2006 ανήλθε σε 18.276 χιλ. ευρώ έναντι 16.866 χιλ. 

ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 8,36%.  

 
Τα µικτά κέρδη της  εταιρεία ανήλθαν το 2006 στο ποσό των 8.259 χιλ. ευρώ έναντι 7.681 

χιλ. ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση ποσοστού 7,52%, ενώ το περιθώριο µικτού 

κέρδους παρέµεινε στα ίδια περίπου επίπεδα (45,19% στη χρήση 2006 και  45,54%  στη 

χρήση 2005).  

 
Το σύνολο των εξόδων διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκε στη χρήση 2006 κατά  2,5% 

έναντι της χρήσης 2005 και ανήλθε σε 6.816 χιλ. ευρώ το 2006, έναντι 6.650 χιλ. ευρώ 

στη χρήση 2005. Σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών παρουσιάζεται µειωµένο  στη 

χρήση 2006,  έναντι της χρήσης 2005 και διαµορφώνεται σε 37,29% έναντι 39,43% το 

2005.   

 
Αποτέλεσµα όλων των ανωτέρω είναι η µείωση  των κερδών προ φόρων της  εταιρίας κατά 

23,25%  στη χρήση 2006 έναντι της χρήσης 2005, τα οποία διαµορφώθηκαν σε 1.152  χιλ. 

ευρώ το 2006 έναντι 1.501  χιλ. ευρώ το 2005 .  

 
Η µερισµατική πολιτική της εταιρίας έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των µετόχων της, 
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χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στην αναπτυξιακή της πολιτική και στα επενδυτικά της 

σχέδια. Από τα καθαρά κέρδη της παρούσης χρήσης προτείνεται προς την Γενική 

Συνέλευση η διανοµή συνολικού καθαρού µερίσµατος ευρώ  600.000, ήτοι 0,213 ευρώ ανά 

µετοχή. 

 
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγµένων της χρήσης 2006, 

παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της εταιρίας. 

. 
Α. ∆είκτες εξέλιξης 

1. Κύκλου εργασιών  8,36% 

2. Κερδών προ φόρων  -23,25% 

Οι συγκεκριµένοι δείκτες παρουσιάζουν τη µεταβολή (αύξηση) των πωλήσεων και (µείωση)  

των κερδών προ φόρων,  της εταιρίας στην κλειόµενη χρήση 2006, έναντι της προηγούµενης 

χρήσης 2005 

 
Β. ∆είκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

3. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Πωλήσεις  6,30% 

4. Καθαρά κέρδη µετά από φόρους / Πωλήσεις  4,31% 

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό καθαρό αποτέλεσµα της χρήσεως 2006 προ και µετά 

από φόρους της εταιρείας σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. 

 
5. Καθαρά κέρδη προ φόρων / Ίδια κεφάλαια    21,79% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσµατα χρήσης 2006 προ φόρων  της 

εταιρείας σαν ποσοστό επί των ιδίων της κεφαλαίων. 

 
6. Μικτά κέρδη / Πωλήσεις  45,19% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει τα µικτά κέρδη της χρήσης 2006 της εταιρείας σαν 

ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της. 

 
Γ. ∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης 

7. Τραπεζικές υποχρεώσεις  / Ίδια κεφάλαια  0,00% 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει  τις τραπεζικές υποχρεώσεις της 31/12/2006  της εταιρείας 

σαν ποσοστό επί των ιδίων της κεφαλαίων 

 
∆. ∆είκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης 
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8. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / Σύνολο περιουσιακών 

στοιχείων 

  

55,15% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης παρουσιάζει για  την εταιρεία την ποσοστιαία αναλογία των 

περιουσιακών στοιχείων άµεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών της 

στοιχείων κατά την 31/12/2006. 

   
9. Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια  92,15% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια  της εταιρείας κατά την 

31/12/2006.  

   
10. Ενσώµατα πάγια & άϋλα περιουσιακά στοιχεία  / Ίδια 

κεφάλαια  

  

79,08% 

Ο συγκεκριµένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων  της 

εταιρείας κατά την 31/12/2006. 

     
11. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  / Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 

  

121,12% 

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει  την γενική ρευστότητα  της εταιρείας κατά την 31/12/2006.  

 
 

V. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 
Το σύνολο των καθαρών µετά από φόρους, κερδών της εταιρείας χρήσης 2006 ανέρχεται 

στο ποσό των Ευρώ  788.446,36.   

 
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρίας προτείνει να γίνει η διάθεση των παραπάνω κερδών 

ως εξής:   

1. Τακτικό Αποθεµατικό Ευρώ 40.903,42 

2. Μέρισµα « 600.000,00 

6. Αφορολόγητα αποθεµατικά « 8.855,91 

8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο « 138.687,03 

 Ευρώ 788.446,36 

      

 
VII. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Η ∆ιοίκηση της εταιρείας αναµένει για τη χρονιά του 2007 αύξηση τόσο του κύκλου 

εργασιών  όσο και των αποτελεσµάτων  της (κερδών ). 

Σηµειώνεται ότι στα σχέδια της εταιρείας για το 2007 είναι το άνοιγµα νέων καταστηµάτων 

εντός και εκτός Ελλάδος. 

Τελειώνοντας σηµειώνουµε ότι από την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι 

την ηµεροµηνία που συντάχθηκε η έκθεση αυτή δεν έχει συµβεί κάποιο σηµαντικό γεγονός 

που θα µπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρίας. 

 

Με τιµή 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Απόσπασµα από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 

Περιστέρι  16 Μαρτίου 2007 

           Ο Πρόεδρος του ∆.Σ  

 

 

                                    ΡΟΝΑΛΝΤ ΜΠΑΡΚΣΑΙΡ 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ., που αποτελείται από 5 σελίδες, είναι αυτή 

που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  19 Μαρτίου 2007. 

 

Αθήνα, 19  Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 

                              

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14981 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3 Αθήνα 


