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ΣΣττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ττηηςς  εεξξααμμηηννιιααίίααςς  ππεερριιόόδδοουυ  ααππόό  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000055  μμέέχχρριι  3300  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  

22000055,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ΔΔιιεεθθννήή  ΛΛοογγιισσττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα  πποουυ  έέχχοουυνν  υυιιοοθθεεττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  

κκααιι  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  336600//11998855  κκααιι  ττηηςς  ΑΑππόόφφαασσηηςς  1177//333366//2211..0044..22000055  ((ΦΦΕΕΚΚ  

ΒΒ’’  661144//1100..0055..22000055))  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..  

ΟΟιι  εεννδδιιάάμμεεσσεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττοο  εεννννιιάάμμηηννοο  22000055  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  ΔΔ..ΣΣ..  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

ττηηνν  2255  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000055..  

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 
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1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. 
 

Η εταιρία ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ Α.Β.Ε. 

εφεξής η «Εταιρία», ιδρύθηκε με μορφή ανώνυμης εταιρίας στις 22 Νοεμβρίου 1993 (ΦΕΚ 6299/22.11.93), 

είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 

29964/06/Β/93/23 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη.  

Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4  του καταστατικού της είναι:  

1) Εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων και συναφών εντύπων και η εμπορία 
βιβλίων και συναφών ειδών. 

2) Η ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων πολυμέσων (Multimedia) και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών 
εκδόσεων. 

3) Η ανάπτυξη λογισμικού δια: α) την παραγωγή προϊόντων που έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες, β) 
δίκτυα, γ) CD-ROM και δ) γενικά δια πάσης φύσεως προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

4) Η παραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών. 

5) Η κάθε είδους παραγωγή δια διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς. 

6) Δευτερεύοντες Σκοποί: 

- Εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών μελετών 

- Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας 

- Εκπόνηση μελετών επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων κ.λπ. 

7) Δευτερεύοντες Σκοποί επίσης: 

- Εκμετάλλευση κυλικείων 

- Εκμετάλλευση καφεστιατορίων 

- Εμπόριο χάρτου 

- Παραγωγή και εμπορία παιχνιδιών 

- Πάσης φύσεως διαφημιστικές εργασίες 

8) Για να πετύχει τον σκοπό της, η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης: 

- Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου. 

- Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. 

- Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 

- Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 

- Να μισθώνει εργαστήρια ή καταστήματα, εντός ή εκτός της Ελλάδας. 

- Να αγοράζει ακίνητα για την στέγαση των εγκαταστάσεων, καταστημάτων και γραφείων της 
εταιρείας. 
 

Τα γραφεία της Εταιρίας, βρίσκονται στην οδό Σόλωνος 98 – Αθήνα σε ιδιόκτητο νεοκλασικό κτίριο. 

Επίσης στον Βοτανικό (Στρυμώνος 18-Αθήνα) βρίσκεται το εργοστάσιο (προεκτύπωση – εκτύπωση) και οι 

αποθήκες της εταιρείας σε ιδιόκτητο κτίριο 2.500 τμ. 
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Η Εταιρία ανήκει στην κατηγορία της Δευτερογενούς  Παραγωγής. Δραστηριοποιείται κυρίως  στον 

κλάδο των εκδόσεων  και συγκεκριμένα στην παραγωγή βιβλίων, με κωδικό δραστηριότητας 221.1 κατά 

ΣΤΑΚΟΔ 2003. Κατά την 30.9.2005 απασχολούνταν 95 υπάλληλοι συνολικά.  

Οι μετοχές της Εταιρίας (Κοινές Ονομαστικές) είναι εισηγμένες στην Παράλληλη Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με τον κωδικό «ΛΙΒΑΝ». 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του εννιάμηνου  2005 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών καθώς επίσης 

και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) που παραμένουν σε ισχύ, και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 360 /1985 και της Απόφασης 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β’ 614/10.5.2005) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Ν.Π.Δ.Δ. 

ΟΟιι  εενν  λλόόγγωω  εεννδδιιάάμμεεσσεεςς  οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  σσττηηνν  

σσυυννεεδδρρίίαασσήή  σσττιιςς  2255..1111..22000055,,  δδηημμοοσσιιεεύύθθηηκκαανν  σσττηηνν  ηημμεερρήήσσιιαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  εεφφηημμεερρίίδδαα  ΑΑθθηηννώώνν  

««ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ»»  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  3300  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ  22000055,,  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  αακκοολλοούύθθωωςς::  

 
 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Στοιχεία και πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, 

((σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  Αππόόφφαασσηη  1177//333366//2211..0044..22000055  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ’’  661144//1100..55..22000055))  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  

ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς  ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..))..    

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β93/23 

ΣΟΛΩΝΟΣ 98 , ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 80 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση 

και τα αποτελέσματα της ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.ΒΕ.. Συνιστούμε, επομένως στον 

αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία, να 

ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.livanis.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές 

καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 

Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. 

Τύπος έκθεσης: Δεν απαιτείται. 
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Συνοπτικά στοιχεία ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, κατάστασης μεταβολής 

καθαρής θέσης, κατάστασης ταμειακών ροών, ((όόππωωςς  ααυυττάά  οορρίίζζοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  Αππόόφφαασσηη  

1177//333366//2211..0044..22000055  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ’’  661144//1100..55..22000055))  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς  

ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..)).. 

ΤΤαα  ππααρραακκάάττωω  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσεε  σσττοοιιχχεείίαα  ππεερριιόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  11..11..22000055  έέωωςς  ττηηνν  

3300..99..22000055  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΙΙΒΒΑΑΝΝΗΗ  ΑΑ..ΒΒΕΕ..  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ηη  ττρρέέχχοουυσσαα  οοιικκοοννοομμιικκήή  χχρρήήσσηη  

λλήήγγεειι  σσττιιςς  3311..1122..22000055..  

ΤΤαα  πποοσσάά  εεκκφφρράάζζοοννττααιι  σσεε  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ήή  όόππωωςς  ααλλλλιιώώςς  ααννααφφέέρρεεττααιι,,  μμεε  γγννώώμμοονναα  ττηηνν  εεππάάρρκκεειιαα  ττηηςς  

ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β/93/23 
ΕΔΡΑ: ΣΟΛΩΝΟΣ 98 , ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 80 
Α.Φ.Μ.: 094418139, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Τηλ.: 210 3661200, Fax: 210 3617791 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005.                                                        Σελίδα 6 από 29 

Ισολογισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 
 Περίοδος (1 Ιανουαρίου 2005 – 30 Σεπτεμβρίου 2005)  

    Ποσά κλειόμενης    Ποσά προηγούμενης 

    περιόδου 30.9.2005  χρήσεως 31.12.2004 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώματα πάγια   11.589.520,51   (6) 11.947.994,25 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   258.576,21   (7) 419.819,27 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις   0,00  46.612,65 
Λοιπές μακροπρόθεσμες  απαιτήσεις   25.093,47  25.093,47 

    11.873.190,19  12.439.519,64 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέματα   4.278.319,05 (11) 3.767.491,07 
Απαιτήσεις από πελάτες   10.391.940,50 (8)  14.416.921,43 
Χρηματ. Στοιχεία αποτ.στην εύλογη αξία   29.434,10 (10) 29.434,10 
Λοιπές απαιτήσεις   1.433.059,12 (9)  344.516,84 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   1.018.305,78 (12) 730.162,90 
    17.151.058,55  19.288.526,34 
Σύνολο ενεργητικού   29.024.248,74  31.728.045,98 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο   6.343.290,00  (13) 4.228.860,00 
Διαφορά υπέρ το άρτιο   4.994.984,00  4.994.984,00 
Ίδιες μετοχές   -66.769,00  -66.769,00 
Αποθεματικά   6.138.564,50 (14) 7.890.742,27 
Κέρδη (ζημίες) εις νέον   -1.431.540,66  -602.742,05 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   15.978.528,84  16.445.075,22 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   2.452.573,10 (18) 2.491.579,85 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   1.080.044,61 (19) 949.025,78 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 
κατά την έξοδο από την υπηρεσία   298.461,34 (20) 268.275,38 
Επιχορηγήσεις    232.073,21  240.613,21 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   4.063.152,26  3.949.494,22 
        
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές   2.312.163,84 (15) 2.973.596,74 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   5.314.859,09 (18) 6.969.757,93 
Φόροι πληρωτέοι   371.236,88 (16) 293.624,82 
Λοιπές υποχρεώσεις   984.307,83 (17) 1.096.497,05 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   8.982.567,64  11.333.476,54 
        
Σύνολο υποχρεώσεων   13.045.719,90  15.282.970,76 

        
Σύνολο Παθητικού   29.024.248,74  31.728.045,98 
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ΚΚααττάάσστταασσηη    ΑΑπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττηηςς  3300ηηςς  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  22000055  ((ππεερριιόόδδοουυ  11..11  --  3300..99..22000055))  
           

   Ποσά κλειόμενης    Ποσά προηγούμενης  Ποσά κλειόμενης  Ποσά προηγούμενης

περιόδου  περιόδου  περιόδου  περιόδου  
  1.1-30.9.2005  1.1-30.9.2004  1.7-30.9.2005  1.7-30.9.2004 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 11.310.018,18 (21) 8.452.136,40  4.617.256,22  3.676.540,24
Κόστος πωληθέντων -5.411.939,34 (11) -4.772.541,58  -2.087.593,50  -2.153.207,45
Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης 5.898.078,84  3.679.594,82  2.529.662,72  1.523.332,79
  

 
       

Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά 17.664,00 (22) 27.759,86  4.925,47  0,00 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης -2.488.072,65  -1.572.721,65  -1.112.520,34  -664.394,09
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.779.538,81  -1.152.283,88  -909.843,26  -388.317,68
Κέρδη εκμετάλλευσης προ 
χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων 1.648.131,38  982.349,15  512.224,59  470.621,02
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -352.431,07 (25) -331.680,77  -68.282,77  -93.790,55
Καθαρά κέρδη  προ φόρων  1.295.700,31  650.668,38  443.941,82  376.830,47
Φόρος εισοδήματος -493.588,69 (26) -203.701,12  -267.729,38  -120.709,74
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 802.111,62  446.967,26  176.212.44  256.120,73
         
 Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,114  0,064 0,025 0,036 
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  KKααττάάσστταασσηη  MMεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  ττηηςς  3300ηηςς  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ    22000055  

                
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση 
μετοχών      

υπέρ το άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον Ίδιες Μετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Καθαρή θέση 1.1.2004  σύμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Π. 2.607.797,00 6.616.047,00 5.256.039,61 2.220.818,20 -1.139.071,01 -66.769,00 15.494.861,80 
Μέρισμα χρήσεως 2003 0,00 0,00 0,00  -162.106,30 0,00 -162.106,30 
Διάθεση κερδών με απόφαση Γ.Σ. Ιουνίου 2004 0,00 0,00 0,00 218.824,89 -218.824,89 0,00 0,00 
Κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο 1.621.063,00 -1.621.063,00       
Αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου 1.1 - 30.9.2004 0,00 0,00 0,00 0,00 446.967,26 0,00 446.967,26 
Υπόλοιπο την 30.9.2004 4.228.860,00 4.994.984,00 5.256.039,61 2.439.643,09 -1.073.034,94 -66.769,00 15.779.722,76 
Διαφορές αναπροσαρμογής 0,00 0,00 195.059,57 0,00 0,00  195.059,57 
Αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου 1.10 - 31.12.2004 0,00 0,00 0,00 0,00 470.292,89 0,00 470.292,89 
Υπόλοιπο την 31.12.2004 4.228.860,00 4.994.984,00 5.451.099,18 2.439.643,09 -602.742,05 -66.769,00 16.445.075,22 

Μέρισμα χρήσεως 2004     -1.268.658,00  -1.268.658,00 
Διάθεση κερδών με απόφαση Γ.Σ. Ιουνίου 2005 0,00 0,00 0,00 337.700,00 -337.700,00 0,00 0,00 
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση Γ.Σ 
Ιουνίου 2005 2.114.430,00  -195.059,57 -1.894.818,20 -24.552,23  1.894.818,20  
Αποτέλεσμα (κέρδος) περιόδου 1.1 - 30.9.2005 0,00 0,00 0,00 0,00 802.111,62 0,00 -1.092.706,58 
Υπόλοιπο την 30.9.2005 6.343.290,00 4.994.984,00 5.256.039,61 882.524,89 -1.431.540,66 -66.769,00 15.978.528,84 
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών της 30ης Σεπτεμβρίου 2005 (1.1 - 30.9.2005) 
    
  Ποσά κλειόμενης   Ποσά προηγούμενης 

    περιόδου 1.1-30.09.2005  περιόδου 1.1-30.9.2004 
Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη προ φόρων   1.295.700,31  650.668,38 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:       
Αποσβέσεις   612.957,07  864.541,91 
Προβλέψεις   175.798,61  45.426,88 
Συναλλαγματικές διαφορές   4.149,42  -164,74 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων   -8.540,00  -26.523,86 
Λοιπά μη ταμειακά έξοδα       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   302.150,92  332.233,06 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες       
Μείωση / αύξηση αποθεμάτων   -515.827,98  -114.150,81 
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων   2.842.438,65  -2.731.582,41 
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων    -1.044.003,71  1.624.329,56 
Μείον:       
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
κατάβεβλημένα   -311.739,45  -295.931,66 
Καταβεβλημένοι φόροι   -284.957,80  -123.580,42 
Σύνολο εισροών / εκροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α)   3.068.126,04  225.265,89 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και 
άϋλων παγίων   -93.240,27  -1.464.030,08 
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και 
άϋλων παγίων       
Εισπράξεις / πληρωμές από πώληση - αγορά 
θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π.       
Τόκοι εισπραχθέντες   286,92    
Μερίσματα εισπραχθέντα   195,00  387,55 
Δάνεια προς συνδεδεμένα μέρη       
Σύνολο εισροών / εκροών από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β)   -92.758,35  -1.463.642,53 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια   7.665.358,23  4.171.204,36 
Εξοφλήσεις δανείων   -9.359.263,82  -2.294.269,30 
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις       
Μερίσματα πληρωθέντα   -993.319,22  -165.549,88 
Σύνολο εισροών / εκροών από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)   -2.687.224,81  1.711.385,18 
Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά 
διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου 
(α)+(β)+(γ)   288.142,88  473.008,54 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου   730.162,90  412.993,26 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
λήξης περιόδου   1.018.305,78  886.001,80 
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, ((όόππωωςς  ααυυττάά  οορρίίζζοοννττααιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  Αππόόφφαασσηη  

1177//333366//2211..0044..22000055  ((ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ’’  661144//1100..0055..22000055))  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς  

ΝΝ..ΠΠ..ΔΔ..ΔΔ..)).. 

α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην 
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρίας, σε περίπτωση που ο τύπος της Έκθεσης είναι με 
παρατηρήσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, 
εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης. 
Για τις οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου 2005 δεν απαιτείται έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 
 
β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
Ανέλεγκτη φορολογική χρήση είναι μόνο η τρέχουσα χρήση 2005. 
 
γ. Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, 
αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην 
καθαρή θέση της Εταιρίας της τρέχουσας περιόδου. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2005, θα είναι οι 
πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές 
καταστάσεις της 30.9.2005 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με Δ.Π.Χ.Π. 1. Η ημερομηνία υιοθέτησης των 
Δ.Π.Χ.Π. είναι η 1η Ιανουαρίου 2005. Στο επισυναπτόμενο προσάρτημα επεξηγούνται αναλυτικά οι βάσεις για 
τη μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π. και η συμφωνίες μεταξύ των Δ.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 
 
δ. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση 
κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που 
τα λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα 
αποτελέσματα, ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα 
παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό). 
Δεν υφίστανται τέτοια περίπτωση. 
 
ε. Σε περίπτωση αλλαγής της οικονομικής χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της 
αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας περιόδου σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Επιπλέον παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, 
αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας περιόδου με τα αντίστοιχα συγκρίσιμα της 
προηγούμενης περιόδου. 
Δεν υπήρξε αλλαγή της οικονομικής χρήσης της εταιρίας. 
  
στ. Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι επωνυμίες των εταιριών αυτών, η 
χώρα της έδρας τους και το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. 
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. 
 
ζ. Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών. 
Υφίστανται τα παρακάτω εμπράγματα βάρη : 
Προσημείωση υποθήκης επί των ακινήτων της εταιρείας ύψους € 7.630.227,44 προς κάλυψη τραπεζικών 
δανείων, το υπόλοιπο των οποίων είναι στις 30/9/2005 € 2.641.232,57. 
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η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή από διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 
της. 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας 
 
θ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου (30.9.2005) είναι 95 άτομα. 
 
 
ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα 
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτήν μέρη. 
 
Πωλήσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες (ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ -ΛΙΒΑΝΗΣ LTD) εννιάμηνο 2005 581.375,16
Απαίτηση από την εταιρεία ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ -ΛΙΒΑΝΗΣ LTD στις 30/9/2005 1.618.408,66
Απαίτηση από την εταιρεία ΧΟΜ ΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στις 30/9/2005 211.821,26
Υποχρέωση στην εταιρεία ΧΟΜ ΝΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στις 30/9/2005 185.401,28
 
 
ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα περίοδο η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε. 
 
Η εταιρία δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
 
ιβ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την 
πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Δεν υπάρχει. 
 
 

5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005. 

1. Γενικές πληροφορίες 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ΕΕΚΚΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΙΙΒΒΑΑΝΝΗΗ  ΑΑΒΒΕΕ  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ττοομμέέαα  εεκκδδόόσσεεωωςς  κκααιι  
δδιιααθθέέσσεεωωςς  ββιιββλλίίωωνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  εεννττύύππωωνν..  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  ττηηνν  μμοορρφφήή  ττηηςς  ΑΑννωωννύύμμοουυ  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  εείίννααιι  εεγγκκααττεεσσττηημμέέννηη  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ΣΣόόλλωωννοοςς  9988,,  ττοο  
ssiittee  εείίννααιι  wwwwww..lliivvaanniiss..ggrr  κκααιι  εείίννααιι  εειισσηηγγμμέέννηη  σσττοο  ΧΧρρηημμααττιισσττήήρριιοο  ((κκλλάάδδοοςς  ««ΠΠααρράάλλλληηλληηςς  ΑΑγγοορράάςς»»))..  ΟΟιι  εενν  λλόόγγωω  
οοιικκοοννοομμιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  ΔΔιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ττηηνν  2255//1111//22000055..  

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

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν το εννιάμηνο της χρήσης 2005. Έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τo ΔΠΧΠ 34 “Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” και καλύπτονται από το 
ΔΠΧΠ 1 “Πρώτη Υιοθέτηση των ΔΠΧΠ”, με δεδομένο οτι αποτελούν τμήμα των πρώτων οικονομικών 
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καταστάσεων της χρήσης 2005, οι οποίες θα συνταχθούν την 31.12.2005, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Οι 
ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες που 
είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά το Νοέμβριο του 2005. 
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις αναφερόμενες περιόδους 
των ενδιάμεσων αυτών οικονομικών καταστάσεων. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μέχρι και την 
31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από τα ΔΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 
2004 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις υιοθετηθείσες για τα ΔΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές 
εκτιμήσεις. 
Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα  παρέχονται στη σημείωση 5.2 κατωτέρω. 
Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, με εξαίρεση τα 
γήπεδα και κτίρια που έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους. 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 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 κατωτέρω.   

  
2.2. Ενοποίηση 

(α) Θυγατρικές 
Δεν υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες για τις οποίες θα ήταν αναγκαία η σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 

 
(β) Συγγενείς 

Στις συγγενείς επιχειρήσεις η εταιρεία δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή (ούτε 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 περιοχή, στην 
οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από άλλες περιοχές. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας, με δεδομένο ότι διενεργούνται κατά το σημαντικότερο μέρος στην Ελλάδα  
και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τομέας 

 
2.4. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα – Αποτίμηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα της Εταιρίας 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: 
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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. 

(β) Δικαιώματα χρήσεως ενσωμ. Παγίων στοιχείων . Αποσβέσεις. 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται ανάλογα με τα έτη μίσθωσης των ενσώματων παγίων. 

 
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 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.  Δαπάνες 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 η 
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. 
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β) Διαθέσιμα 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. 
 
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 Διαφοράς υπέρ το άρτιο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΑΠ 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. Δανεισμός 
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 Εταιρία 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 τον εκάστοτε 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. 
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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 Δημοσίου.  
 
2.18. Καταχώρηση 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: 
 
(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 
Δεν 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. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
    Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις που καλύπτουν το 
σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές 
πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς  ή 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.  
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Η Εταιρία 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. Δάνεια με 
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 
την Εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρίας είναι να διατηρεί το σύνολο 
σχεδόν των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο.  
 
(δ) Κίνδυνος αποθεμάτων 
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων από φυσικές 
καταστροφές, κλοπές κλπ, η εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη 
κλπ για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού. 

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 Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν 
υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 
μήνες. 

5. Μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π. 

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

5.1.1  Εφαρμογή των ΔΠΧΠ 1 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που θα λήξει 31 Δεκεμβρίου 2005, θα είναι οι πρώτες 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις της 
30.9.2005 έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1. Η ημερομηνία υιοθέτησης των ΔΠΧΠ είναι η 1 
Ιανουαρίου 2005. Για την κατάρτιση αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρία έχει 
εφαρμόσει κάποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδρομικής εφαρμογής. 

5.1.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που επιλέχθηκαν από τον Όμιλο  
(α) Εύλογη αξία και τεκμαρτό κόστος 
Η Εταιρία επέλεξε να αποτιμήσει τα ενσώματα πάγια (οικόπεδα και κτίρια) στην εύλογη αξία τους την 
1.1.2004.  
 
(β) Παροχές στους εργαζομένους 
Η Εταιρία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατά την 1.1.2004. 
 
5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που ακολουθούνται από την Εταιρία  
Η Εταιρία έχει εφαρμόσει την κατωτέρω εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή. 
Οι εκτιμήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ κατά την 1.1.2004  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 Δ.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
Οι κατωτέρω συμφωνίες παρέχουν τη πλήρη και σαφή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της 
χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας που κρίνονται θετικές σε σχέση με τα 
προηγούμενα Λογιστικά Πρότυπα. Συγκεκριμένα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01.01.2005- 01.01.2004 & 30.09.04 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ) 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π)     

              

 01.01.2005 01.01.2004  30.09.04 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 12.624.687,09 13.249.856,50  13.488.706,48 

Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού -268.275,38 -225.274,01  -257.525,04 

Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες και απαξίωση αποθεμάτων -59.000,00 -81.000,00  -90.000,00 

Σχηματισμός υπεραξίας από αποτίμηση των παγίων σε παρούσες αξίες 5.256.039,61 5.256.039,61  5.256.039,61 

Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων -334.834,52 -156.849,45  -274.927,57 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης -1.076.723,25 -1.397.888,38  -1.540.524,16 

Διαγραφή προκαταβολών παγίων στοιχείων -282.096,85 -282.096,85  -282.096,85 

Συναλλαγματικές διαφορές -5.625,91 11.085,01  1.535,31 

Επίδραση από  διαφορά αποτίμησης συγγενών επιχειρήσεων -430.177,86 -430.177,86  -430.177,86 

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων στο χρόνο έγκρισής τους 
από τη Γ.Σ. 

1.268.658,00 162.106,30  - 

Επίδραση από την αναταξ. Επιχορ. από τα ίδια κεφάλαια στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

-240.613,21 -294.730,34  -268.206,48 

Επίδραση από την εμφάνιση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π -66.769,00 -66.769,00  -66.769,00 

Επίδραση από την αναγνώριση διαφορών φορολογικού ελέγχου 
προηγούμενων χρήσεων  

-106.911,99 -249.439,73  -142.543,58 

Επίδραση από μεταβολή αποσβέσεων παγίων στοιχείων 210.291,08 -  471.834,90 

Φόρος εισοδήματος - -  -85.623,00 

Λοιπές αναπροσαρμογές -43.572,59 -  - 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.( πλην των 
διακιωμάτων μειοψηφίας ) 

16.445.075,22 15.494.861,80  15.779.722,76 

 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ   
Συμφωνία Καθαρών Κερδών 1.1-30.9.2004 και 1.1-31.12.2004   

 1.1-30.9.2004 1.1-31.12.2004 

Κέρδη προ φόρων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 372.269,99 832.693,88 

Μείον:  Φόρος εισοδήματος  0 330.147,73 

Κέρδη μετά από φόρους σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 372.269,99 502.546,15 

Τακτοποιήσεις 1ης προσαρμογής  Δ.Π.Χ.Π.   

Μεταβολή αποσβέσεων παγίων στοιχείων 471.834,90 674.091,99 

Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς πελάτες και απαξίωση αποθεμάτων -9.000,00 -59.000,00 

Σχηματισμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού (αναλογιστική μελέτη) -32.251,03 -43.001,37 

Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων/(απαιτήσεων) -118.078,12 1.970,08 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης -142.635,78 -142.635,78 

Συναλλαγματικές διαφορές -9.549,70 -16.710,92 

Φόρος εισοδήματος περιόδου -85.623,00 0,00 

Σύνολο τακτοποιήσεων 74.697,27 414.714,00 

Σύνολο κερδών σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 446.967,26 917.260,15 
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6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
  Ενσώματα πάγια 

 Οικόπεδα-Κτίρια 
Μηχανολ. 
εξοπλισμός Μεταφ.μέσα Λ.εξοπλισμός Σύνολο 

1.1.2004      

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 11.633.131,11 971.755,08 317.500,41 1.819.740,45 14.742.127,05

Σωρευμένες αποσβέσεις -1.723.057,56 -948.097,23 -117.390,94 -1.252.910,67 -4.041.456,40

Αναπόσβεστη αξία 9.910.073,55 23.657,85 200.109,47 566.829,78 10.700.670,65

1.1-30.9.2004      

Υπόλοιπο έναρξης 9.910.073,55 23.657,85 200.109,47 566.829,78 10.700.670,65

Προσθήκες 131.995,60 1.236.125,10 28.790,58 52.580,44 1.449.491,72

Πωλήσεις 0 0 0  0

Αποσβέσεις περιόδου -197.126,36 -30.287,70 -31.307,08 -198.102,82 -456.823,96

Αναπόσβεστη αξία 30.9.04 9.844.942,79 1.229.495,25 197.592,97 421.307,40 11.693.338,41

1.1.2005      

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 12.124.287,05 2.220.280,18 334.190,72 1.907.407,00 16.586.164,95

Σωρευμένες αποσβέσεις -1.988.258,58 -1.023.860,94 -128.277,02 -1.497.774,16 -4.638.170,70

Αναπόσβεστη αξία 31.12.04 10.136.028,47 1.196.419,24 205.913,70 409.632,84 11.947.994,25

1.1-30.9.2005     0

Υπόλοιπο έναρξης 10.136.028,47 1.196.419,24 205.913,70 409.632,84 11.947.994,25

Προσθήκες 27.980,24 10.046,00 0,00 45.773,51 83.799,75

Πωλήσεις 0 0 0 0 0

Αποσβέσεις περιόδου -194.502,93 -72.340,00 -33.930,16 -141.500,40 -442.273,49

Αναπόσβεστη αξία 30.9.05 9.969.505,78 1.134.125,24 171.983,54 313.905,95 11.589.520,51

  

  

       

 Λογ.αξία 31.12.2003 Αξία εκτίμησης  Υπεραξία   

Γήπεδα – Οικόπεδα 433.465,72 3.039.940,43 2606474,71   

Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων 2.709.106,98 6.010.290,55 3301183,57   

 3.142.572,70 9.050.230,98 5.907.658,28   

Καταχώριση αναβαλλόμενου φόρου με μείωση αποθεματικού  -651.618,67   

Aναβαλλόμενος φόρος   -1.476.914,56   

Αποθεματικό εύλογης αξίας ελεύθερο από φόρο 3.779.125,05   
Υφίστανται τα παρακάτω εμπράγματα βάρη : 
Προσημείωση υποθήκη επί των ακινήτων της εταιρείας ύψους € 7.630.227,44 προς κάλυψη τραπεζικών 
δανείων, το υπόλοιπο των οποίων είναι στις 30/9/2005 € 2.641.232,57. 
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Δικαιώματα χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων Λογισμικά προγράμματα 

1.1.2004   
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 76.302,27 681.886,63
Σωρευμένες αποσβέσεις -3.815,04 -194.842,22
Αναπόσβεστη αξία 72.487,23 487.044,41
1.1-30.9.2004   
Υπόλοιπο έναρξης 72.487,23 487.044,41
Προσθήκες 14.538,36
Πωλήσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -2.861,34 -404.856,61
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2004 69.625,89 96.726,16
1.1.2005  
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 76.302,27 746.424,99
Σωρευμένες αποσβέσεις -7.630,16 -395.277,83
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 68.672,11 351.147,16
1.1-30.9.2005   
Υπόλοιπο έναρξης 68.672,11 351.147,16
Προσθήκες 9.440,52
Πωλήσεις  
Αποσβέσεις περιόδου -2.861,34 -167.822,24
Αναπόσβεστη αξία 30.09.2005 65.810,77 192.765,44
 
8. Απαιτήσεις από πελάτες    
   

 30.9.2005 31.12.2004 
Πελάτες 5.520.794,90 6.341.865,02
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

-214.000,00 -120.000,00

Πελάτες (εισπράξιμες απαιτήσεις) 5.306.794,90 6.221.865,02
Γραμμάτια εισπρακτέα 163.113,71 141.407,33
Επιταγές εισπρακτέες 4.922.031,89 8.053.649,08
Σύνολο 10.391.940,50 14.416.921,43
ΟΟιι  εεύύλλοογγεεςς  ααξξίίεεςς    ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  σσυυμμππίίππττοουυνν  ππεερρίίπποουυ  μμεε  ττιιςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααξξίίεεςς..  

9.  Λοιπές απαιτήσεις   
Λοιπές απαιτήσεις 30.09.2005 31.12.2004
   
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 90.699,78 90.699,78
Έξοδα εκδόσεων προπληρωθέντα 810.789,38 190.031,16
Έξοδα επομένων χρήσεων 34.887,65 28.223,00
Παραγγελίες κυκλ/ντων στοιχείων 208.652,90 -
Προκαταβολές σε προμηθευτές 253.904,63
Λοιπές απαιτήσεις 34.124,78 35.562,90
 1.433.059,12 344.516,84

 
ΟΟιι  εεύύλλοογγεεςς  ααξξίίεεςς    ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  σσυυμμππίίππττοουυνν  ππεερρίίπποουυ  μμεε  ττιιςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααξξίίεεςς..  
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10.  Χρηματοοικ.στοιχεία αποτ. στην εύλογη αξία με μεταβολές στα κέρδη ή τις ζημιές 
 30.9.2005 31.12.2004 

Μετοχές εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο 8.562,40

 
8.562,40 

Μετοχές μη εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο 

33.000,00 33.000,00 

Προβλέψεις για αποτίμηση -12.128,30 -12.128,30 
Σύνολο 29.434,10 29.434,10 
 
 
11. Αποθέματα   
 30.9.2005 31.12.2004 
Εμπορεύματα 40.658,49 24.491,15 
Προιόντα έτοιμα και ημιτελή 3.827.065,93 2.916.695,41 
Παραγωγή σε εξέλιξη 469.716,96 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες  435.594,63 376.587,55 
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων -25.000,00 -20.000,00 
 4.278.319,05 3.767.491,07 
    
ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ττωωνν  ααπποοθθεεμμάάττωωνν  πποουυ  κκααττααχχωωρρήήθθηηκκεε      
ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται σε: 30.9.2005 31.12.2004 
Kόστος αποθεμάτων στο αποτέλεσμα 760.356,12 1.466.984,73 
 760.356,12 1.466.984,73 
 
12. Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  
 30.9.2005 31.12.2004
Διαθέσιμα στο ταμείο  114.424,05 69.274,14
Διαθέσιμα στις τράπεζες 903.881,73 660.888,76
 1.018.305,78 730.162,90

13. 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 
30 Ιουνίου  2004 7.048.100 7.031.250 - 16.850 4.228.860,00 
31 Δεκεμβρίου 2004 7.048.100 7.031.250 - 16.850 4.228.860,00 
30 Ιουνίου 2005 7.048.100 7.031.250 - 16.850 4.228.860,00 
30 Σεπτεμβρίου 2005 7.048.100 7.031.250 - 16.850 6.343.290,00 
 
ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εεκκδδοοθθεειισσώώνν  κκοοιιννώώνν  μμεεττοοχχώώνν  εείίννααιι  77..004488..110000  μμεεττοοχχέέςς    μμεε  οοννοομμαασσττιικκήή  ααξξίίαα  00,,9900  ααννάά  μμεεττοοχχήή..  

ΌΌλλεεςς  οοιι  εεκκδδοοθθεείίσσεεςς  μμεεττοοχχέέςς  έέχχοουυνν  εεξξοοφφλληηθθεείί  ππλλήήρρωωςς..  

ΜΜεε  ττηηνν  ααππόό  3300//66//22000055  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  έέγγιιννεε  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  οοννοομμαασσττιικκήήςς  ττιιμμήήςς  ττηηςς  μμεεττοοχχήήςς  

ααππόό  €€  00,,6600  σσεε  €€  00,,9900  ηη  οοπποοίίαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ααππόό  55//77//22000055  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς..  
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14. Αποθεματικά (διάφορα) 
   
 30.9.2005 31.12.2004
Τακτικό αποθεματικό 373.900,00 348.750,00
Έκτακτα αποθεματικά - 195.059,57
Αφορολόγητα αποθεματικά 441.855,89 2.024.124,09
Αποθεματικο για ιδιες μετοχες 66.769,00 66.769,00
Διαφορές αναπροσαρμογής ΔΛΠ 16 5.256.039,61 5.256.039,61
Σύνολο 6.138.564,50 7.890.742,27
   
15. Υποχρεώσεις προς προμηθευτές   

   
 30.9.2005 31.12.2004
Προμηθευτές - 345.006,45
Επιταγές πληρωτέες 2.312.163,84 2.628.590,29
Σύνολο 2.312.163,84 2.973.596,74
 
16. Φόροι πληρωτέοι   
   

 30.9.2005 31.12.2004
Λογαριασμός εκκαθάρισης δήλωσης 
φόρου εισοδήματος 69.961,68 186.712,83
Αναλογών φόρος στα κέρδη 
περιόδου 1.1-30.09.05 209.335,86 -
Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 91.939,34 106.911,99
Σύνολο 371.236,88 293.624,82
 
Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε στις 3/8/2005 , τα βιβλία κρίθηκαν ειλικρινή και λογίσθηκαν λογιστικές διαφορές, οι 
φόροι των οποίων ήταν για το 2003 € 63.574,00 και για το 2004 € 89.660,00. Η υποχρέωση καταβολής των 
διαφορών φορολογικού ελέγχου κατέστη απαιτητή από 3/8/2005.  
 
17. Λοιπές υποχρεώσεις   

   
 30.9.2005 31.12.2004

Μερίσματα πληρωτέα  300.878,63 25.539,85
Ασφαλιστικά ταμεία 52.753,78 106.441,98
Δουλευμένα έξοδα 260.500,00 214.715,34
Παρακρατούμενοι φόροι-τέλη 29.092,75 148.084,45
Λοιπές υποχρεώσεις 341.082,67 601.715,43
Σύνολο 984.307,83 1.096.497,05
 

18. Δάνεια   
 30.9.2005 31.12.2004
Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 
Δάνεια τραπεζών 2.452.573,10 2.491.579,85
Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 
Τραπεζικά Δάνεια  5.126.199,62 6.403.779,52
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Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων 
δανείων  
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 188.659,47 565.978,41
Σύνολο δανείων 7.767.432,19 9.461.337,78
 
Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο μεταβολών των επιτοκίων των δανείων και οι συμβατικές 
ημερομηνίες επαναδιαπραγμάτευσης των επιτοκίων έχουν ως εξής: 

 Μέχρι 6 μήνες 6 με 12 μήνες 
31.12.2004 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 6.969.757,93
30.9.2005 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 5.314.859,09
 

Η λήξη των μακροπροθέσμων δανείων έχει ως εξής: 

 30.9.2005 31.12.2004
Μεταξύ 1 και 2 ετών 188.659,47 565.978,41
Άνω των 2 ετών 2.486.649,55 1.925.601,44

 2.675.309,02 2.491.579,85
Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισμού, τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει: 

 30.09.05 31.12.2004
Σταθερό επιτόκιο 
•        Με λήξη μέσα σε ένα έτος 2.450.000,00 450.000,00
 
Οι δανειακές δυνατότητες που λήγουν μέσα στο έτος είναι ετήσιες, υποκείμενες σε επανεξέταση 
σε διάφορες ημερομηνίες κατά το 2005 και 2006. Οι λοιπές δυνατότητες έχουν χρησιμοποιηθεί 
ώστε να βοηθήσουν χρηματοοικονομικά, την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

Η Εταιρία στο τέλος της υπό αναφορά περιόδου (30.9.2005) δεν είχε ληξιπρόθεσμες δανειακές ή 
άλλες υποχρεώσεις. 
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19. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

ΟΟιι  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  σσυυμμψψηηφφίίζζοοννττααιι  μμεε  ττιιςς  ααννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  εεφφόόσσοονν  υυππάάρρχχεειι  δδιικκααίίωωμμαα  γγιιαα  σσυυμμψψηηφφιισσμμόό  

κκααιι  ααφφοορροούύνν  κκααιι  τταα  δδύύοο  σσττηηνν  ίίδδιιαα  φφοορροολλοογγιικκήή  ααρρχχήή..  

ΤΤαα  σσυυμμψψηηφφιισσμμέένναα  πποοσσάά  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  

 30.9.2005 31.12.2004
    Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 813.416,79 763.820,98
    Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -1.893.461,40 -1.712.846,76
 -1.080.044,61 -949.025,78
  

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 
 Διαφ. εύλογης αξίας Δ.Λ.Π. 16 Επιταχ. Φορολ. αποσβέσεις  Λοιπά Σύνολο 

1.1.2004 1.476.914,56  3.879,75 1.480.794,31 
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσμάτων 165.142,22  -3879,75 161.262,47 
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια κεφάλαια 0  0 0,00 

30.9.2004 1.476.914,56 165.142,22  0,00 1.642.056,78 
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσμάτων 235.932,20  -3879,75 232.052,45 
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια κεφάλαια 0 0  0 0,00 

31.12.2004 1.476.914,56 235.932,20  0,00 1.712.846,76 
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσμάτων 178.814,35  1800,29 180.614,64 
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια κεφάλαια 0 0   0,00 

30.9.2005 1.476.914,56 414.746,55  1.800,29 1.893.461,40 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

  Μη αναγνώριση Ζημίες   
1.1.2004 Προβλέψεις εξόδων εγκατάσ. Απομείωσης Λοιπά Σύνολο 
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσμάτων 56.318,50 508.463,22 107.544,47 0 672.326,19
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια 
κεφάλαια 8.062,75 35.658,95 0 -537,35 43.184,35
30.9.2004 0 0 0 0 0,00
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσμάτων 64.381,25 544.122,17 107.544,47 -537,35 715.510,54
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια 
κεφάλαια 10750,34 78944,16 0 89.694,50
31.12.2004 0 0 0 1800,29 1.800,29
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσμάτων 67.068,84 587.407,38 107.544,47 1.800,29 763.820,98
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια 
κεφάλαια 32.296,49 16314,43 984,89 49.595,81
30.9.2005 0 0 0 0 0,00
 99.365,33 587.407,38 123.858,90 2.785,18 813.416,79
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20. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20) 
  
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2004 225.274,01 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-30.9.2004 25.154,90 
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-30.9.2004 7.096,13 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-30.9.2004 - 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.9.2004 257.525,04 
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.10-31.12.2004 8.384,97 
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.10-31.12.2004 2.365,37 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.10-31.12.2004 - 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 268.275,38 
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 1.1-30.9.2005 22.295,77 
Χρηματοοικονομικό κόστος τρέχουσας περιόδου 1.1-30.9.2005 7.890,19 
Πληρωθείσες αποζημιώσεις τρέχουσας περιόδου 1.1-30.9.2005 - 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.9.2005 298.461,34 
  
ΟΟιι  κκύύρριιεεςς  ααννααλλοογγιισσττιικκέέςς  ππααρρααδδοοχχέέςς  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιήήθθηηκκαανν  έέχχοουυνν
ωωςς  εεξξήήςς::   

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,20% 
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος 4,20% 
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών Πληθωρισμός+4% 
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων Πληθωρισμός+4% 

 
 
 
 
21.  Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  
 
Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τομέα 
 

  
Πωλήσεις στο 
εσωτερικό 

Πωλήσεις στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Πωλήσεις σε 
τρίτες χώρες Σύνολο 

30.9.2004 8.092.664,91 359.471,49  8.452.136,40
  
30.9.2005 10.672.408.02 637.610,16 11.310.018,18
  

22. Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά 
 

 30.9.2005 30.9.2004 
 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης   
• Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων  8.540,00 26.523,86 
• Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 7.124,00 -
• Λοιπά έσοδα 2.000,00 1.236,00 

 17.664,00 27.759,86
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23. Έξοδα κατ’ είδος 
 30.9.2005 30.9.2004
• Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.418.506,47 2.689.669,86
• Ασφάλιστρα 61.295,33 62.505,50 
• Ενοίκια  143.097,20 132.689,26 
• Έξοδα προβολής και διαφήμισης 265.251,79 379.225,42 
• Μεταφορικά 47.965,24 47.657,74 
• Λοιπά έξοδα 692.272,32 655.936,07 
Σύνολο 6.628.388,35 3.967.683,85

 
Οι αποσβέσεις που βάρυναν τα αποτελέσματα των περιόδων 1.1-30.9.2005 και 1.1-30.9.2004 αναλύονται ως 
ακολούθως: 
  

 30.9.2005 30.9.2004
• Αποσβέσεις περιόδου ενσώματων παγίων  442.273,49 456.823,96 
• Αποσβέσεις περιόδου άυλων περιουσιακών στοιχείων 170.683,58 407.717,95 
Σύνολο  612.957,07 864.541,91

 
 

24. Παροχές σε εργαζομένους 
 30.9.2005 30.9.2004

• Μισθοί και ημερομίσθια   1.176.442,77 1.186.206,93
• Εργοδοτικές εισφορές 334.058,53 332.837,84 
• Αμοιβές Δ.Σ 106.283,16 106.283,16 
• Λοιπές παροχές 9.959,16 5.244,56 
Σύνολο 1.626.743,62 1.630.572,49

 

25. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 
 30.9.2005 30.9.2004

• Χρεωστικοί τόκοι δανείων τραπεζών 295.227,06 312.998,49 
• Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 6.923,86 19.234,57 
• Συναλλαγματικές διαφορές  4.149,42 -164,74 
• Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 46.612,65 -
• Έσοδα από μερίσματα -195 -387,55 
• Λοιποί πιστωτικοί τόκοι -286,92 -

Σύνολο 352.431,07 331.680,77
 
26. Φόρος εισοδήματος   
 30.9.2005 30.9.2004
•         Αναλογών φόρος περιόδου  209.335,86 85.623,00
•         Αναβαλλόμενος φόρος  131.018,83 118.078,12
•         Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 153.234,00

Σύνολο 493.588,69 203.701,12
 
 
ΟΟ  ααννααλλοογγώώνν  φφόόρροοςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  εεππίί  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  ιισσχχύύοονν  

πποοσσοοσσττόό  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  σσττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ηημμεερροομμηηννίίεεςς..    
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27. Κέρδη κατά μετοχή 
Βασικά  
ΤΤαα  ββαασσιικκάά  κκέέρρδδηη  κκααττάά  μμεεττοοχχήή  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  μμεε  δδιιααίίρρεεσσηη  ττοουυ  κκέέρρδδοουυςς  πποουυ  ααννααλλοογγεείί  σσττοουυςς  μμεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  

ΕΕττααιιρρίίααςς,,  μμεε  ττοονν  σσττααθθμμιισσμμέέννοο  μμέέσσοο  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  κκοοιιννώώνν  μμεεττοοχχώώνν  σσττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  εεξξααιιρροουυμμέέννωωνν  

ττωωνν  ιιδδίίωωνν  κκοοιιννώώνν  μμεεττοοχχώώνν  πποουυ  ααγγοορράάσσθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ((ίίδδιιεεςς  μμεεττοοχχέέςς))..    

 30.09.2005
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας 802.111,62
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 7.031.250
Βασικά κέρδη κατά μετοχή 0,114

  

28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
ΗΗ  ΕΕττααιιρρίίαα  έέχχεειι  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττρράάππεεζζεεςς,,  λλοοιιππέέςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς  κκααιι  άάλλλλαα  θθέέμμαατταα  πποουυ  

ππρροοκκύύππττοουυνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσυυννήήθθοουυςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  ΔΔεενν  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  ππρροοκκύύψψοουυνν  οουυσσιιώώδδεειιςς  

εεππιιββααρρύύννσσεειιςς  ααππόό  ττιιςς  εεννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς..  ΔΔεενν  ααννααμμέέννοοννττααιι  ππρρόόσσθθεεττεεςς  ππλληηρρωωμμέέςς,,  κκααττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  

σσύύννττααξξηηςς  ααυυττώώνν  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

  

29.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
ΟΟιι  κκααττωωττέέρρωω  σσυυννααλλλλααγγέέςς,,  ααφφοορροούύνν  σσυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  σσυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη..  

α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 
  

 30.9.2005 30.9.2004
Πωλήσεις αγαθών    
• Συγγενείς 581.375,16 627.644,10 
 

 
β) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών  

 
 30.9.2005 31.12.2004

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη   
• Συγγενείς 
 1.830.229,92 1.637.337,92

•     Υποχρεώσεις 185.401,28 185.401,28 
 

 
30. Αναλυτικές λογιστικές εκτιμήσεις 
  

3300..11..  ΩΩφφέέλλιιμμεεςς  ζζωωέέςς  ττωωνν  ββιιοομμηηχχααννοοσστταασσίίωωνν  κκααιι  εεξξοοππλλιισσμμόόςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  

ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεειι  ττιιςς  εεκκττιιμμώώμμεεννεεςς  ωωφφέέλλιιμμεεςς  ζζωωέέςς  κκααιι  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  

εεννσσώώμμααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν..  
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ΔΔεενν  ααννααμμέέννοοννττααιι  σσηημμααννττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς  σσττιιςς  ωωφφέέλλιιμμεεςς  ζζωωέέςς  λλόόγγωω  ττοουυ  εείίδδοουυςς  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς..  

ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ππρροοττίίθθεεττααιι  νναα  ααυυξξήήσσεειι  ττιιςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς  όότταανν  οοιι  ωωφφέέλλιιμμεεςς  ζζωωέέςς  κκαατταασσττοούύνν  μμιικκρρόόττεερρεεςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  

ττιιςς  ππρροοηηγγοούύμμεεννεεςς  εεκκττιιμμήήσσεειιςς  ήή  νναα  μμεειιώώσσεειι  ττιιςς  ααξξίίεεςς  ττωωνν  ππααγγίίωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  ααππααξξιιωωθθεείί  ττεεχχννοολλοογγιικκάά  ήή  ττωωνν  

ππααγγίίωωνν  πποουυ  δδεενν  εείίννααιι  ππλλέέοονν  σσττρρααττηηγγιικκήήςς  σσηημμαασσίίααςς  κκααιι  εεγγκκααττααλλεείίπποοννττααιι  ήή  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππωωλληηθθοούύνν..    

 

6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
6.1 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 
2005, εκτός των ακόλουθων γεγονότων όπως περιγράφονται παρακάτω: 

1. Στις 3/8/2005 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος χρήσεων 2003 και 2004 και εκδόθηκαν τα υπ’ 
αριθ. 2,74 και 438 φύλλα ελέγχου από ΔΕΚ Αθηνών. Τα λογιστικά βιβλία κρίθηκαν ειλικρινή. Οι φόροι 
από τις λογιστικές διαφορές των 2 ετών ανήλθαν σε € 153.234,00, οι οποίοι επιβάρυναν τα 
αποτελέσματα της παρούσας περιόδου. 

2. Από την Γ.Σ. 30/6/2005 εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας  κατά € 2.114.430,00 με 
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού του λογαριασμού «Διαφορά από αναπροσαρμογή 
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» και μέρους του λογαριασμού «Υπόλοιπα κερδών εις νέον», με 
αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,90. Η πιστοποίηση της αύξησης του 
κεφαλαίου έγινε στις 7/7/2005. Η αύξηση του κεφαλαίου εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
στις 5/7/2005 με την υπ΄αριθμ. Κ2-8927  απόφασή του. 

3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7.11.2005 αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της εταιρείας με 
προσθήκη «και πάσης φύσεως διαφημιστικές εργασίες» και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 4 του 
καταστατικού, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 13 με δυνατότητα εκλογής Διοικητικού 
Συμβουλίου από 3 (τρία) ως 7 (επτά) μέλη. Επίσης εξέλεξε νέο 6μελές Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε 
άμεσα σε σώμα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ΄αρ. Κ2-14323/11-11-2005 απόφασή του 
ενέκρινε τις τροποποιήσεις του καταστατικού και με την υπ’ αρ. Κ2-14324/11-11-2005 απόφασή του 
ενέκρινε τη συγκρότηση του  Δ.Σ σε σώμα. 

 
6.2. Αναμορφώσεις στα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης 
Διενεργήθηκαν οι παρακάτω αναμορφώσεις στα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης, 
προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της παρούσας: 
 

 Μετά την αναμόρφωση Πριν την αναμόρφωση 
- Απαιτήσεις από πελάτες   
Πελάτες. 6.341.865,02 6.341.865,02 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

-120.000,00 -120.000,00 

Πελάτες (εισπράξιμες απαιτήσεις) 6.221.865,02 6.221.865,02 
Γραμμάτια εισπρακτέα 141.407,33    - 
Επιταγές εισπρακτέες 8.053.649,08 - 
Σύνολο 14.416.921,43 6.221.865,02 
-Λοιπές απαιτήσεις  
Γραμμάτια εισπρακτέα - 141.407,33 
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 90.699,78 90.699,78 
Έξοδα εκδόσεων προπληρωθέντα 190.031,16 190.031,16 
Έξοδα επομένων χρήσεων 28.223,00 - 
Επιταγές εισπρακτέες - 7.963.552,07 
Λοιπές απαιτήσεις 35.562,90 153.882,91 
 344.516,84 8.539.573,25 
- Δάνεια   
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Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις  
Δάνεια τραπεζών 2.491.579,85 1.925.601,44 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις  
Τραπεζικά Δάνεια  6.403.779,52 6.969.757,93 
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 565.978,41 565.978,41 
Σύνολο δανείων 9.461.337,78 9.461.337,78 
- Φόροι πληρωτέοι   
Λογαριασμός εκκαθάρισης δήλωσης 
φόρου εισοδήματος 186.712,83 186.712,83 
Αναλογών φόρος στα κέρδη περιόδου 
1.1-30.09.05 - - 
Φόροι-τέλη προηγούμενων χρήσεων 106.911,99 - 
Λοιποί φόροι-τέλη - 254.996,44 
Σύνολο 293.624,82 441.709,27 
- Λοιπές υποχρεώσεις   
Μερίσματα πληρωτέα  25.539,85 25.539,85 
Ασφαλιστικά ταμεία 106.441,98 106.441,98 
Δουλευμένα έξοδα 214.715,34 214.715,34 
Παρακρατούμενοι φόροι-τέλη 148.084,45 - 
Λοιπές υποχρεώσεις 601.715,43 601.715,43 
Σύνολο 1.096.497,05 948.412,60 
 
Οι αναμορφώσεις στον Ισολογισμό 31.12.2004 δεν είχαν καμία επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή 
θέση της χρήσης 2004. 
 

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο προϊστάμενος Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 
 
 
 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη Ηλίας  Α. Λιβάνης Ιωάννης Παπασαραντόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


