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ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ 

 

1. Γενικές πληροφορίες 
Η εταιρεία ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ δραστηριοποιείται στον τοµέα εκδόσεως και 
διαθέσεως βιβλίων και λοιπών εντύπων. 

Η εταιρεία έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση Σόλωνος 
98, το site είναι www.livanis.gr και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο (κλάδος «Παράλληλης 
Αγοράς»). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 
29/06/2005. 

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από την Εταιρεία κατά την κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας αφορούν το πρώτο τρίµηνο της 
χρήσης 2005. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τo ∆ΠΧΠ 34 “Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική 
Πληροφόρηση” και καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη Υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ”, µε δεδοµένο ότι 
αποτελούν τµήµα των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005, οι οποίες θα συνταχθούν 
την 31.12.2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον 
Μάιο του 2005. 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις αναφερόµενες 
περιόδους των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων. 
Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα για την καθαρή θέση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές παρέχονται στις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις και στη σηµείωση 5.2. 
Οι ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος, µε 
εξαίρεση τα ακίνητα τα οποία αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 34 απαιτεί την χρήση αναλυτικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Τα θέµατα για τα οποία 
έχουν γίνει εκτιµήσεις και παραδοχές αναφέρονται στη σηµ. 2.2-4.1   

 
 

2.2. Ενοποίηση 
(α) Θυγατρικές 

∆εν υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες για τις οποίες θα ήταν αναγκαία η σύνταξη ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 
(β) Συγγενείς 

Στις συγγενείς επιχειρήσεις η εταιρεία ασκεί ουσιώδη επιρροή (όχι έλεγχο), µε τα ποσοστά συµµετοχής 
να κυµαίνονται από 20 -50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς αποτιµώνται στο 
κόστος και κάθε φορά ελέγχεται η τυχόν αποµείωση της αξίας τους.  

 

2.3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου 
να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική 
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περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται στην Ελλάδα και είναι 
οµογενοποιηµένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τοµέας. 

 
 

2.4. Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
α)  Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ. 
 

β)  Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα της εταιρείας καταχωρούνται µε την ισοτιµία του ξένου 
νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν 
κατά την είσπραξη ή αποτίµηση των απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα, καθώς και εκείνες που 
προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται 
στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
 

2.5. Ενσώµατα πάγια 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως 
περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως αξία κτήσεως 
των ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01-01-2004, η οποία και προσδιορίσθηκε από 
ανεξάρτητους εκτιµητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας 
των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον 
όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα . 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 
υπολογίζονται, µε την σταθερή µέθοδο, µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
Κτίρια 33-40 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 15 έτη 
Αυτοκίνητα – Οχήµατα 5-7 έτη 
Μηχανογραφικός εξοπλισµός 3 έτη 
Λοιπός παραγωγικός 
εξοπλισµός 

5 έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. 
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' αποτελέσµατα.  

 
 

2.6.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

(α.) Λογισµικό 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η 
οποία είναι 3 έτη. 

 
2.7. Έρευνα και ανάπτυξη 
Οι γενόµενες δαπάνες έρευνας καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι γενόµενες δαπάνες για 
προγράµµατα ανάπτυξης (σχετιζόµενα µε τον σχεδιασµό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωµένων 
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προϊόντων), καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραµµα θα 
έχει επιτυχία, λαµβάνοντας υπόψη την εµπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον τα κόστη αυτά 
µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Οι λοιπές γενόµενες δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα.  ∆απάνες ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα δεν επαναφέρονται στα 
περιουσιακά στοιχεία σε µεταγενέστερες περιόδους. Οι δαπάνες ανάπτυξης αύλου στοιχείου, µε 
περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, οι οποίες κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται από την έναρξη της εµπορικής 
παραγωγής του προϊόντος µε τη σταθερή µέθοδο και µέσα σε µία περίοδο που δεν ξεπερνά τα 5 έτη. 

 
 

2.8. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Τα 
αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη 
αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. 
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες 
δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ 
αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.      
 
 
2.9. Συµµετοχές – χρεόγραφα 
 
Οι συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες, καθώς και τα χρεόγραφα της εταιρείας 
ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες: 
α) Συµµετοχές – χρεόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα 
αποτελέσµατα 
 
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται οι συµµετοχές – χρεόγραφα που αποκτώνται µε σκοπό την 
κερδοσκοπία. 
 

β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρεόγραφα – συµµετοχές 
 
 Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται οι συµµετοχές – χρεόγραφα που, κατά την απόκτησή τους, δεν 
υπάρχει πρόθεση για κερδοσκοπία. Αποτιµώνται στο κόστος µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

 
 

2.10.  Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του FIFO. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται 
στην αξία κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες 
τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

 
 

2.11. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

 
 

2.12.  Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού ρίσκου. 
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2.13. Μετοχικό κεφάλαιο  
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 
εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου ή της ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΑΠ τα κόστη 
αυτά επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα εις νέο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για 
την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  
 
 
2.14. ∆ανεισµός 
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.  

 
 

2.15. Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι 
η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους προβλεπόµενους όρους. 
Κρατικές επιχορηγήσεις, που καλύπτουν έξοδα, καταχωρούνται στην κατάσταση του λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση µε τα έξοδα που 
προορίζονται να καλύψουν. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις, που σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των αντίστοιχων 
περιουσιακών στοιχείων. 

 
 
2.16. 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 το φορολογικό συντελεστή ….. που αναµένεται να ισχύει 
κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 
προβλέπεται να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 
διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 
 

2.17. Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες. 
 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το 
δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην 
περίοδο που αφορά.  
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται  από ανεξάρτητο αναλογιστή. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 
µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
 
 
 
2.18. Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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(α) Πωλήσεις αγαθών 
Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
 
(α) Συµβάσεις κατασκευής έργων 
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµβάσεις. 
 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου.  
 
(γ) Έσοδα από δικαιώµατα. 
Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των σχετικών 
συµβάσεων. 
 
(δ) Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν 
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδια να τα χορηγεί. 

 
 

2.19. ∆ιανοµή µερισµάτων 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από 
την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
    Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται 
κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις κυρίως γίνονται είτε τοις 
µετρητοίς είτε µέσω πιστωτικών καρτών. 
 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών 
ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 
 
(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων.  
Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 
µεταβολής των επιτοκίων.  
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε 
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο 
εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί 
το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε µεταβλητό επιτόκιο.  

 

4. 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. 

 
4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές.  
Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. 
∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο ώστε να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόµενους 12 µήνες. 
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5. Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π 

5.1  Βάση για τη µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π 

5.1.1  Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 1 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος που θα λήξει 31 ∆εκεµβρίου 2005, θα είναι οι 
πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις της 31.3.2005 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των 
∆ΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2005. Για την κατάρτιση αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων, η εταιρεία έχει εφαρµόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής 
εφαρµογής. 

5.1.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν από την Εταιρεία  
(α) Εύλογη αξία και τεκµαρτό κόστος 
Η εταιρεία επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια στην εύλογη αξία τους την 01.01.2004.  
(β) Παροχές στους εργαζοµένους 
Η εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες κατά την 
01.01.2004 
 
 
5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολουθούνται από την Εταιρεία  
Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει την κατωτέρω εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή 
Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την 01.01.2004  είναι συνεπείς µε τις εκτιµήσεις που έγιναν 
για την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις  
που υπάρχει απόδειξη ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν εσφαλµένες. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν οι ωφέλιµες 
ζωές των παγίων οι οποίες µε το προηγούµενο καθεστώς βασίζονταν στις φορολογικές διατάξεις. 

 

5.2  Συµφωνίες µεταξύ ∆ΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
Οι κατωτέρω συµφωνίες παρέχουν τη πλήρη και σαφή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης  και των αποτελεσµάτων της εταιρείας που κρίνονται θετικές σε σχέση µε τα 
προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα. Συγκεκριµένα: 
 
 
Καθαρή θέση την 01.01.2004 (Σηµ..........) € 15.494.861,80 
Καθαρή θέση την 31.03.2004 (Σηµ..........) € 15.560.629,20 

 Καθαρή θέση την 31.12.2004 (Σηµ..........) € 16.445.075,22 

Αποτελέσµατα  της 31.03.2004 (Σηµ..........) € 65.767,40 

Αποτελέσµατα  της 31.12.2004 (Σηµ..........) € 1.245.437,80 
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6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
  Ενσώµατα πάγια 
 

 Οικόπεδα – 
κτίρια 

Μηχ/γικός 
εξοπλισµός 

Λοιπός 
εξοπλισµός Σύνολο 

01-01-2004     
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 11.633.131,11 971.755,08 2.137.240,86 14.742.127,05 
Σωρευµένες αποσβέσεις 1.723.057,56 948.097,23 1.370.301,61 4.041.456,40 
Αναπόσβεστη αξία  9.910.073,55 23.657,85 766.939,25 10.700.670,65 

01.01-31.03.2004     
Υπόλοιπο έναρξης 9.910.073,55 23.657,85 766.939,25 10.700.670,65 
Προσθήκες 76.670,00 - 15.792,25 92.462,25 
Πωλήσεις - - -  
Αποσβέσεις περιόδου 72.928,14 6.074,17 34.435,07 113.437,38 
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004 9.913.815,41 17.583,68 748.296,74 10.679.695,83 

31-12-2004     
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 12.124.287,05 2.220.280,18 2.241.597,72 16.586.164,95 
Σωρευµένες αποσβέσεις 1.988.258,58 1.023.860,94 1.626.051,18 4.638.170,70 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 10.136.028,47 1.196.419,24 615.546,54 11.947.994,25 

01.01-31.03.2005     
Υπόλοιπο έναρξης 10.136.028,47 1.196.419,24 615.546,54 11.947.994,25 
Πωλήσεις - - -  
Αποσβέσεις περιόδου 65.274,17 67.096,36 60.632,24 193.002,77 
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005  10.079.443,94 1.129.322,88 569.624,64 11.778.391,46 

 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και ο µηχανολογικός εξοπλισµός αναπροσαρµόσθηκαν την 01-01-2004 στην 
εύλογη αξία τους. Η εκτίµηση έγινε από ανεξάρτητο εκτιµητή και η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις 
αγοραίες αξίες των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρµογής, καθαρή από αναβαλλόµενους φόρους 
πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον  (Σηµ. …).Στα ακίνητα της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις 
ύψους € 7.630.227,44. 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

 Υπεραξία     Σήµατα  
και άδειες    

Λογισµικά 
προγράµµατα   Σύνολο 

01-01-2004     
Αξία κτήσεως  76.302,27 681.886,63 758.188,90 
Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση  4.108,32 194.548,84 198.657,26 
Αναπόσβεστη αξία   72.193,95 487.337,79 559.531,64 

01.01-31.03.2004     
Υπόλοιπο έναρξης  72.193,95 487.337,79 559.531,64 
Προσθήκες  - 1.267,00 1.267,00 
Αποσβέσεις περιόδου   763,01 25.696,31 26.459,32 
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2004     
31-12-2004     
Αξία κτήσεως   76.302,27 746.424,99 822.727,26 
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση  68.378,83 334.529,16 402.907,99 
Αναπόσβεστη Αξία  7.923,44 411.895,83 419.819,27 
01.01-31.03.2005     
Υπόλοιπο έναρξης  7.923,44 411.895,83 419.819,27 
Προσθήκες  0 223,05 223,05 
Αποσβέσεις περιόδου   953,78 52.641,84 53.595.62 
Αναπόσβεστη αξία  6969,66 359.477,04 366.446,70 

 

8. Επενδύσεις σε συγγενείς 
 
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς κατά την 31.03.2005 δεν περιλαµβάνουν υπεραξία. 

Kατωτέρω παρατίθενται ορισµένα βασικά οικονοµικά στοιχεία των συγγενών εταιρειών της εταιρείας, οι 
οποίες είναι όλες µη εισηγµένες, καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής σε αυτές. 

 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΛΙΒΑΝΗΣ LTD 26.539,28 50% 

ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ ΑΕ 20.073,37 3,8% 

 46.612,65  

 

 

 

 

 

9. Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις 
 

 31.03.2005 31.12.2004 
Πελάτες. 5.368.106,70 6.436.214,77 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 145.000,00 120.000,00 
Πελάτες (εισπράξιµες απαιτήσεις)   
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Ποσό οφειλόµενο από πελάτες για συµβατικό έργο   
Κρατήσεις   
Προκαταβολές 100.388,95 94.349,75 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη    
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη   
   
Σύνολο 5.122.717,75 6.221.865,02 
 
Το συνολικό ποσό του κόστους και το καταχωρηµένο κέρδος (µείον οι καταχωρηθείσες ζηµιές) για 
όλες τις συµβάσεις σε εξέλιξη, την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ήταν ……… (2004, ……..) 

 
Οι εύλογες αξίες  των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

 

10. Αποθέµατα 

 31.03.2005 31.03.2004 
Σύνολο αποθεµάτων 3.484.551,61 3.767.491,07 
   
   

 

 

11. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 
 
 31.03.2005 31.12.2004 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και τις τράπεζες 728.468,93 730.162,90 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις   

12. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
 
 Συνολικός 

Aριθµός   
µετοχών 

Κοινές     
µετοχές 

Υπέρ  το 
άρτιο 

Ίδιες 
µετοχές 

Σύνολο 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

1 Ιανουαρίου 2004       7.048.100 7.031.250 - 16.850 4.228.860,00 
31 Μαρτίου 2004 7.048.100  - 16.850 4.228.860,00 
31 ∆εκεµβρίου 2004 7.048.100  - 16.850 4.228.860,00 
31 Μαρτίου 2005 7.048.100 7.031.250 - 16.850 4.228.860,00 
 
Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών µετοχών είναι 7.048.100 µετοχές  µε ονοµαστική αξία 0,60 ανά 
µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

 

13. Λοιπά αποθεµατικά 
 
  
Τακτικό Αποθεµατικό 348.750,00 
Λοιπά αποθεµατικά  2.219.183,66 
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Αποθεµατικά για Ίδιες Μετοχές  -66.769,00 
∆ιαφορές αναπρ/γής ∆ΛΠ 16 5.256.039,61 
 
 

14. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
 31.03.2005 31.12.2004 
Προµηθευτές 596.121,39 541.855,06 
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη  185.401,28 185.401,28 
Ποσά οφειλόµενα  - - 
Προκαταβολές  - - 
Υποχρεώσεις για φόρους και ασφαλιστικά προγράµµατα 279.280,01 441.239,26 
∆ουλευµένα έξοδα 160.000,00 214.715,34 
   
 

 

15. ∆άνεια 

ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
 

∆άνεια τραπεζών 1.886.594,69 

∆άνεια µε εγγύηση  

Άλλα δάνεια   

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Τραπεζικά ∆άνεια  6.168.917,33 

Άλλα δάνεια – Βραχυπρόθεσµα µέρους µακροχρόνιων δανείων 565.978,41 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  

Σύνολο δανείων 8.621.490,43 

 
Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι εξασφαλισµένες µε τα αντίστοιχα µισθωµένα ενσώµατα 
πάγια, τα οποία περιέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση αδυναµίας των εταιρειών του Οµίλου να 
εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους. 

 

Η έκθεση του Οµίλου σε κίνδυνο µεταβολών των επιτοκίων των δανείων και οι συµβατικές ηµεροµηνίες 
επαναδιαπραγµάτευσης των επιτοκίων έχουν ως εξής: 

 
 Μέχρι 6 µήνες 6 µε 12 µήνες 1 µε 5 έτη Άνω των 

5 ετών Σύνολο 

 
31-12-2004      
Σύνολο δανείων 6.632.492,82 565.978,41 337.265,11 …… 7.535.736,34 
31-03-2005      
Σύνολο δανείων 5.841.644,58 565.978,41 327.272,75 ……. 6.734.895,74 

  
 
Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων έχει ως εξής: 
 

 31.03.2005 31.12.2004 
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Μεταξύ 1 και 2 ετών ………… .………. 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.886.594,69 1.925.601,44 
Πάνω από 5 έτη ………… ……….. 

 1.866.594,69 1.925.601,44 
 

 

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων ταυτίζονται περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 

 
Οι λογιστικές αξίες των δανείων της εταιρείας αφορούν τα κατωτέρω νοµίσµατα:. 

 
 31.03.2005 31.12.2004 

Ευρώ …€…….. €……….. 
 ……….. ……….. 

 

 

16. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωµα για συµψηφισµό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική 
αρχή.  

 

 

 

 

 

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

 
 31.03.2005 31.12.2004 

     Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:   
• Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 762.020,69 762.020,69 
• Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 1.800,29 1.800,29 
 763.820,98 763.820,98 

    Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   
• Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 1.476.914,56 1.476.514,56 
• Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 308.494,71 235.532,20 

 ………. ………. 
 1.785.409,27 1.785.409,27 

 
 
 
Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την διάρκεια της περιόδου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 
συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

   

 Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις 

Κέρδη 
εύλογης 
αξίας 

Μετατρέ
ψιµες 
οµολογίες 

Λοιπά Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2004 ……….. ……….. ………… ……… ……….. 
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Χρεώσεις /Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων ……….. ……….. ………… ……… ……….. 
Χρεώσεις /πιστώσεις  
στα ίδια κεφάλαια ……….. 1.476.514,56 ………… 3.879,75 ……….. 
Υπόλοιπο την 01.01.04 ……….. 1.476.914,56 ………… 3.879,75 1.480.794,31 
31 Μαρτίου 2004 ……….. ……….. ………… ……… ……….. 
Χρεώσεις /Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 235.932,20 ……….. ………… -(3.879,75) ……….. 
Χρεώσεις/ Πιστώσεις  
στα ίδια κεφάλαια ……….. ……….. ………… ……… ……….. 
 ……….. ……….. ………… ……… ……….. 
 235.932,20 1.476.514,56 ………… 0 1.712.846,76 
31 ∆εκεµβρίου 2004 ……….. ……….. ………… ……… ……….. 
 
Χρεώσεις /Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 70.572,80 ……….. ………… 1.989,71 ……….. 
Χρεώσεις/ Πιστώσεις  
στα ίδια κεφάλαια ……….. ……….. ………… ……… ……….. 
 
31 Μαρτίου 2005 306.505 1.476.914,56 ………… 1.989,71 1.785.409,27 

 
 
 
 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

   

 
 
1 Ιανουαρίου 2004 

Προβλέψεις Ζηµίες 
Αποµείωσης 

Φορολογικές 
ζηµιές Λοιπά Σύνολο 

Χρεώσεις / Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 56.318,50 616.007,69 ………… ………. 672.326,19 
Χρεώσεις / Πιστώσεις 
 Στα ίδια κεφάλαια …………. …………... ………… ………. ………. 
 …………. ...………… ………… ………. ………. 
31 Μαρτίου 2004 10.750,34 78.944,16 ………… 1.800,29 ………. 
Χρεώσεις / Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων …………. ………….. ………… ………. ………. 
Χρεώσεις/Πιστώσεις 
 στα ίδια κεφάλαια …………. ………….. ………… ………. ………. 
 …………. ………….. ………… ………. ………. 
 67.068,84 694.951,85 ………… 1.800,29 763.820,58 
31 ∆εκεµβρίου 2004      
      
Χρεώσεις / Πιστώσεις 
αποτελεσµάτων …………. …………. …………. …… …… 
Χρεώσεις / Πιστώσεις  
στα ίδια κεφάλαια 
 …………. …………. …………. …… …… 
31 Μαρτίου 2005 …………. …………. …………. …… …… 
 
 

17. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20) 
 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004 225.274,01 
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Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.01-31.03.2004 8.384,97 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 01.01-31.03.2004 2.365,25 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 01.01-31.03.2004 4.042,36 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.03.2004 231981,87 

Κόστος απασχόλησης περιόδου 01.04-31.12.2004 25154,90 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 01.04-31.12.2004 7096,13 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 01.04-31.12.2004 27988,94 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.12.2004 236243,96 

Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 01.01-31.03.2005 7431,92 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 01.01-31.03.2005 2630,07 

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 01.01-31.03.2005 - 

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.03.2005  246305,95 

  

 

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 2005 2004 
Προεξοφλητικό επιτόκιο …4,2%…….. …4,2%…….. 
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος …4,2%…….. …4,2%…….. 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών …4,00%…….. …4,00%…….. 
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων …4,00%…….. …4,00%…….. 

 
 

18. Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά 
Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία µε µεταβολές καταχωρούµενες 
στ΄αποτελέσµατα (Σηµ. 13) 

                   
31.03.2005 31.12.2004 

• Ζηµίες από αποτίµηση στην εύλογη αξία 
(πραγµατοποιηθείσες και µη πραγµατοποιηθείσες) ……….. ……….. 
• Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία 
(πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα) ……….. ……….. 
Παράγωγα (σηµείωση 10)   
• Προθεσµιακές συµβάσεις: αντισταθµίσεις ταµιακών 
ροών (µεταφορές από τα ίδια κεφάλαια) ……….. .………. 
• Προθεσµιακές συµβάσεις: συναλλαγές που δεν πληρούν 
τα χαρακτηριστικά των αντισταθµίσεων ………..  
Επιχ παγ.επενδ …8.540,00…….. 23685,40……….. 
Λοιπά έσοδα 15.565,53……….. 4.000,00……….. 
Έσοδα επενδύσεων ……….. ……….. 
Απαλλοτριώσεις γαιών ……….. ……….. 
Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ……….. ……….. 
 ……….. ……….. 

Οι ασφαλιστικές αποζηµιώσεις αφορούν το προϊόν που εισπράχθηκε για ζηµιές ετοίµων προϊόντων, 
πέραν των λογιστικών αξιών αυτών των προϊόντων. 
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19. Λοιπά έξοδα κατ’ είδος 
 31.03.2005 31.12.2004 
Μεταφορικά 14332,92……….. 64.826,90………. 
∆ιαφήµιση …27.923,34…….. 495.401,86………. 
Ενοίκια καταστηµάτων λιανικής …30.861,00…….. 121.896,72………. 
Λοιπά έξοδα ……….. ………. 
Σύνολο …73.117,26…….. 682.215,48………. 

 
 

20. Παροχές σε εργαζοµένους 
 31.03.2005 31.12.2004 

Μισθοί και ηµεροµίσθια   …359729,70……. 1654312,28……….. 
Εργοδοτικές εισφορές …101051,51……. 465499,00……….. 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
εισφορών  ………. ……….. 
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών  ………. ……….. 
 …359830,75……. 2119811,28……….. 
 

 

21. Αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης ενσώµατων παγίων, άυλων περιουσιακών στοιχείων                                           
 31.03.2005 31.03.2004 
   
Αποσβέσεις παγίων και άυλων στοιχείων 246.598,39……….. 139896,70……….. 

 

22. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 
 31.03.2005 31.03.2004 
Χρεωστικοί τόκοι   
• ∆άνεια τραπεζών 39886,49.……….. 44289,45……….. 
• Μερίσµατα εξαγοράσιµων προνοµιούχων µετοχών 

(Σηµ. 32) ……….. ……….. 
• Μετατρέψιµες οµολογίες (Σηµ.31) ……….. ……….. 

 ……….. ……….. 
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (συµψ. Χρ – Πιστ. συναλ. 
διαφορών) 6479,23……….. (6513,93)……….. 
Αποτίµηση στην εύλογη αξία χρηµατοπιστωτικών µέσων:   
• Ανταλλαγές επιτοκίων: µεταφορές από τα ίδια 

κεφάλαια αντισταθµίσεων ταµιακών ροών  ……….. ……….. 
• Ανταλλαγές επιτοκίων: αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ……….. ……….. 

 46365,72……….. 37775,52……….. 
 
 
 

24. Κέρδη κατά µετοχή 
Βασικά  
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της 
εταιρείας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου,  
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 2005 2004 
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 263.202,83 65.767,40 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών (σε χιλιάδες) 70.312,50 70.417,75 
Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,04 0,01 
 

25. Μερίσµατα ανά µετοχή 
Για τη χρήση 2004 προτάθηκε η πληρωµή µερίσµατος 0,18 € ανά µετοχή.  

26. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

27. ∆εσµεύσεις 
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού έχουν ως εξής: 

 31.03.2005 31.12.2004 
Ενσώµατα πάγια 11.778.396.46 11.947.994,25 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 366.456,70 419.819,27 
 12.144.853,16………… 12.367.813,52………… 

28.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 
Οι πωλήσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες ανέρχονται σε € 194.278,65 για το α’ τρίµηνο 2005. 
 

29. Σηµείωση - ∆ικαιώµατα σε κοινοπραξίες  
∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή.  
 

 
 
 
30.  Αναλυτικές λογιστικές εκτιµήσεις 
 

30.1. Ωφέλιµες ζωές των βιοµηχανοστασίων και εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας 

Η διοίκηση της εταιρείας  προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των 
βιοµηχανοστασίων και του εξοπλισµού. 

∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των δραστηριoτήτων της 
εταιρείας.Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές καταστούν µικρότερες σε σχέση 
µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή 
των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  
 
 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     Ο ΠΡΟΙΣΤ ΟΙΚ ΥΠΗΡ 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΙΒΑΝΗ                  ΗΛΙΑΣ Α.ΛΙΒΑΝΗΣ                    Ι. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 


