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ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Ποδοχώρι, 64008, Ελευθερούπολη, Καβάλα
Α.Φ.Μ.:081274114

τηλ.2592044185 fax.2592044185

email.tepevag@hotmail.com ΑΡ.ΥΠΑΛΛ.:3

ΠΩΛΗΣΕΙΣ:150.000,00 ΜΕΤΟΧΟΙ:ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 33%,
ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 33%,
ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33%

ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2007 2006 2005

Μέσος όρος πωλήσεων 8.463.314,80 7.709.048,03 6.483.573,22

Κύκλος εργασιών 11.137.722.270,93 10.730.994.854,94 9.329.861.857,94

Αποτελέσματα προ φόρων 477.782.404,42 414.445.529,62 371.050.877,39

Σύνολο ενεργητικού 15.643.195.272,45 15.238.004.554,03 13.639.498.833,04

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.954.511.615,65 6.761.429.303,37 6.473.313.603,69

Ποσοστό με βελτίωση τζίρου 71,33 % 67,56 % 59,45 %

Ποσοστό κερδοφόρων 69,79 % 66,59 % 65,50 %

Ποσοστό με βελτίωση
αποτελεσμάτων

57,87 % 55,30 % 50,00 %

Περιθώριο καθαρού κέρδους
(προ φόρων)

1,55 % 1,33 % 1,41 %

Εμπορικός κύκλος 66 63 61

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,30 1,34 1,26

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων
προ φόρων (RoE)

2,88 % 2,40 % 2,30 %

Πωλήσεις / Κέρδη
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Με το παρόν σας παρέχεται το δικαίωμα χρήσης της παρούσας εκθέσεως και σε καμία περίπτωση δεν αποκτάτε κανένα άλλο δικαίωμα (ενδεικτικά
αναφέρονται εμπραγμάτα ή ενοχικα δικαιώματα ή δικαίωματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας) επί της εκθέσεως ταύτης. Η έκθεση δεν
μπορεί να μεταβιβασθεί με κανένα τρόπο σε τρίτους. Οι πληροφορίες, που εμπεριέχονται στην παρούσα έκθεση, δίδονται «ως έχουν» χωρίς
κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την ορθότητα, πληρότητα, ακεραιότητα ή καταλληλότητα κάθε πληροφορίας που βρίσκεται
στην έκθεση. Σε καμία περίπτωση η Hellastat Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι σας ή οποιουδήποτε τρίτου για καμία τυχούσα θετική ή αποθετική,
περιουσιακή ή μη, άμεση ή έμμεση ζημία προκληθείσα είτε από τη χρήση, είτε από τη για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία χρήσης της εκθέσεως ακόμα
και αν η Hellastat Α.Ε. είναι προηγουμένως εις γνώση με οποιοδήποτε τρόπο της πιθανότητας προκλήσεως τέτοιας ζημίας, είτε εξαιτίας εγέρσεως
όποιας απαίτησης από τρίτο.


