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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο 

1 Ιανουαρίου 2006  -   31 Μαρτίου 2006 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ∆ΠΧΠ) 
 

 

ΒΒεεββααιιώώννεεττααιι  όόττιι  οοιι  σσυυννηηµµµµέέννεεςς  ττρριιµµηηννιιααίίεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  εείίννααιι  εεκκεείίννεεςς  πποουυ  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««ΕΕκκδδοοττιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ΛΛιιββάάννηη  ΑΑ..ΒΒ..ΕΕ..»»  ττηηνν  3300  ΜΜααΐΐοουυ  22000066  κκααιι  έέχχοουυνν  
ααννααρρττηηθθεείί  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  ,,  σσττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  wwwwww..lliivvaanniiss..ggrr..  ΕΕππιισσηηµµααίίννεεττααιι  όόττιι  τταα  σσυυννοοππττιικκάά  οοιικκοοννοοµµιικκάά  
σσττοοιιχχεείίαα  σσττοοχχεεύύοουυνν  σσττοο  νναα  ππααρράάσσχχοουυνν  σσττοονν  ααννααγγννώώσσττηη  οορριισσµµέένναα  γγεεννιικκάά  οοιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ααλλλλάά  δδεενν  
ππααρρέέχχοουυνν  ττηηνν  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηη  εειικκόόνναα  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  θθέέσσηηςς  κκααιι  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  
µµεε  τταα  ∆∆ιιεεθθννήή  ΛΛοογγιισσττιικκάά  ΠΠρρόόττυυππαα..  ΕΕππίίσσηηςς,,  χχάάρριινν  ααππλλοοπποοίίηησσηηςς,,  σστταα  δδηηµµοοσσιιεευυθθέένντταα  σσττοονν  ττύύπποο  σσυυννοοππττιικκάά  
οοιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  οορριισσµµέέννεεςς  σσυυµµππττύύξξεειιςς  κκααιι  αανναακκααττααττάάξξεειιςς  κκοοννδδυυλλίίωωνν..  
  
ΠΠααννααγγιιώώτταα  ΛΛιιββάάννηη  
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς    
ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΙΙΒΒΑΑΝΝΗΗ  ΑΑ..ΒΒ..ΕΕ..  
  

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2006 
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Ισολογισµός της 31ης Μαρτίου 2006 
 Περίοδος (1 Ιανουαρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2006)  

    Ποσά κλειόµενης    Ποσά προηγούµενης

    περιόδου 31.3.2006  χρήσεως 31.12.2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         
Ενσώµατα πάγια   11.622.802,52 (6) 11.473.005,19 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   205.759,01        (7) 242.165.61
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις   (8) 0,00
Πελάτες και λοιπές µακρ/θεσµες  απαιτήσεις   625.093,47 (9) 625.093,47

    12.453.655,00 12.340.264,27
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα   4.592.073,08  (12) 4.708.354,54
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις    9.439.790,29 (10) 10.945.565,68
Χρηµατ. Στοιχεία αποτ.στην εύλογη αξία   29.434,10 (11) 29.434,10
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   856.649,05 (13) 565.513,13
    14.917.946,52 16.251.867,45
Σύνολο ενεργητικού   27.371.601,52  28.592.131,72
       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
Μετοχικό κεφάλαιο   6.343.290,00  (14) 6.343.290,00
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο   4.494.984,00 4.994.984,00
Ίδιες µετοχές   -66.709,00 -66.769,00
Λοιπά αποθεµατικά   6.138.564,50 (15) 6.138.564,50
Αποτελέσµατα  εις νέον   -999.738,52 -1.266.521,96
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   16.410.330,98 16.143.547,54
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆άνεια   1.755.613,55 (19) 1.756.811,12
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   1.189.288,74 (21) 1.144.946,75
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 
κατά την έξοδο από την υπηρεσία   303.084,66 (22) 292.520,66
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων    174.679,16 (20) 187.179,16
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   3.422.668,11 3.381.457,69
     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   2.311.389,91 (16) 2.398.286,89
Βραχυπρόθεσµα δάνεια   3.716.798,08 (19) 4.791.717,09
Φόρος εισοδήµατος   360.587,20 (17) 308.318,88
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις   1.149.829,24 (18) 1.568.743,83
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων           7.538.604,43  9.067.126,49
    
Σύνολο υποχρεώσεων   10.961.270,54   12.448.584,18

       
Σύνολο Παθητικού   27.371.601,52   28.592.131,72
 
 
 
 



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

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 
                                                     Σελίδα 4 από 25 

Κατάσταση αποτελεσµάτων της 31ης Μαρτίου 2006 (01.01-31.3.2006) 
 

    Ποσά προηγούµενης   

περιόδου περιόδου  
  1.1-31.3.2006  1.1-31.3.2005  

Πωλήσεις 2.832.394,45 (23) 3.105.254,90  
Κόστος πωλήσεων 1.401.690,52 (25) 1.669.439,25  
Μικτό κέρδος  1.430.703,93 1.435.815,65  
 
Άλλα έσοδα  24.185,87 (24) 24.105,53  
Έξοδα διοικήσεως  433.086,63 (25) 417.581,99
Έξοδα διαθέσεως 556.714,34 (25) 562.216,21
Άλλα έξοδα  4.299,08 512,92
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 80.356,61 (27) 46.365,72  
Κέρδη προ φόρου 380.424,14 433.244,34  
Φόρος εισοδήµατος) 113.640,70   (28) 170.041,51  
Καθαρά κέρδος από 
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες  266.783,44 263.202,83  
Καθαρό κέρδος περιόδου 266.783,44 262.202,83  
     
 
 Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,04 0,04
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2005 4.228.860,00 4.994.984,00 -66.769,00 5.256.039,61 2.634.702,66 -602.742,05 16.445.075,22
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.03.2005        

- Αποτέλεσµα περιόδου      263.202,83 263.202,83
Συνολικό κέρδος περιόδου      263.202,83 263.202,83

Υπόλοιπα 31.03.2005 4.228.860,00 4.994.984,00 -66.769,00 5.256.039,61 2.634.702,66 -339.539,22 16.708.278,05

        

Υπόλοιπα 01.01.2006 6.343.290,00 4.994.984,00 -66.769,00 5.256.039,61 882.524,89 -1.266.521,96 16.143.547,54
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.03.2006        

- Αποτέλεσµα περιόδου      266.783,44 266.783,44
Συνολικό κέρδος περιόδου      266.783,44 266.783,44

Υπόλοιπα 31.03.2006 6.343.290,00 4.994.984,00 -66.769,00 5.256.039,61 882.524,89 -999.738,52 16.410.330,98 
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1/1/2006 1/1/2005

31/3/2006 31/3/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 380.424,14 433.244,34
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 203.546,82 246.598,39
Προβλέψεις 38.564,00 26.311,64
Κέρδη από εκποίηση παγίων -6.687,25
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 -12.105,14

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 80.616,28 -39.886,49
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 113.281,46 282.939,46
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.505.775,39 593.056,85
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -474.030,22 -553.521,86
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -80.616,28 -39.886,49
Καταβεβληµένοι φόροι -17.030,39 -110.934,42
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α) 1.743.843,95 825.816,28
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -353.250,30 -23.638,03
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 43.000,00
Τόκοι εισπραχθέντες 250,67 127,26
Μερίσµατα εισπραχθέντα 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -309.999,63 -23.510,77

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.025.401,49 2.776.950,31
Εξοφλήσεις δανείων -2.168.080,49 -3.580.836,37
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα -29,40 -113,42

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -1.142.708,40 -803.999,48

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 291.135,92 -1.693,97
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 565.513,13 730.162,90
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 856.649,05 728.468,93
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Γενικές πληροφορίες για την εταιρία 
Η εταιρία ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ 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) ∆ευτερεύοντες Σκοποί: 

- Εκπόνηση Τεχνικοοικονοµικών µελετών 

- Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητας 

- Εκπόνηση µελετών επενδύσεων αναπτυξιακών νόµων κ.λπ. 

7) ∆ευτερεύοντες 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 ∆ευτερογενούς  Παραγωγής. ∆ραστηριοποιείται κυρίως  

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

221.1 κατά ΣΤΑΚΟ∆ 2003. Κατά την 31.3.2006 απασχολούνταν 92 υπάλληλοι συνολικά και την 

31.12.2005 απασχολούνταν 97 υπάλληλοι. 

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

Χρηµατιστηρίου Αθηνών Α.Ε. µε τον κωδικό «ΛΙΒΑΝ».Το site της εταιρείας είναι  www.livanis.gr. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Α΄ τριµήνου   2006 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και διερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών καθώς 

επίσης και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) που παραµένουν σε ισχύ, και τα οποία έχουν 

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

Απόφασης 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ Β’ 614/10.5.2005) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.∆.∆. 

ΟΟιι  εενν  λλόόγγωω    οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  εεγγκκρρίίθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  σσττηηνν  
σσυυννεεδδρρίίαασσήή  ττηηςς  3300..0055..22000066,,  δδηηµµοοσσιιεεύύθθηηκκαανν  σσττηηνν  ηηµµεερρήήσσιιαα  οοιικκοοννοοµµιικκήή  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ΑΑθθηηννώώνν  
««ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ»»  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  3311  ΜΜααΐΐοουυ  22000066,,  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  αακκοολλοούύθθωωςς..  

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

1.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι 
και την 31.3.2006. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένα θέµατα από τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά 
στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ∆ΠΧΠ λογιστικές αρχές 
και λογιστικές εκτιµήσεις. 
Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα για την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα  παρέχονται στη σηµείωση 5.2 κατωτέρω. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε.» την 31 Μαρτίου 2006 
(ηµεροµηνία µετάβασης η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου ως 
και 31η Μαρτίου 2006, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή 
τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 κατωτέρω.   
1.2 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 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. 
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1.3 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 

 
1.4 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 
εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 
χρήσεως. 
 
 1.5 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 προσθήκες και βελτιώσεις καταχωρούνται σε επαύξηση της 
λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες 
επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα της χρήσης που πραγµατοποιήθηκαν. 
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 ή απόσυρση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 
λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' αποτελέσµατα.  
 
1.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(α.) Λογισµικό 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού , υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε 
καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων 
λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που 
προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού.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) ∆ικαιώµατα χρήσεως ενσωµ. Παγίων στοιχείων . Αποσβέσεις. 
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Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων παγίων στοιχείων αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, 
εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησής τους, µείον της αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται ανάλογα µε τα έτη µίσθωσης των ενσώµατων παγίων. 

 
1.7 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.  ∆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. 

 
1.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
Οι ενσώµατες  ακινητοποιήσεις και άλλα  µη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  ενεργητικού εξετάζονται 
για πιθανή ζηµία αποµειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις  δείχνουν  ότι  η  
λογιστική  αξία  τους µπορεί  να µην  είναι  ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε   η   λογιστική   αξία   
κάποιου   περιουσιακού   στοιχείου   υπερβαίνει   το ανακτήσιµο   ποσό   του,   η   αντίστοιχη   ζηµία   
αποµείωσής   του,   καταχωρείται   στα αποτελέσµατα  χρήσης.  Η  ανακτήσιµη  αξία  ενός  
περιουσιακού  στοιχείου  είναι  το µεγαλύτερο  ποσό  µεταξύ  της  εκτιµώµενης  καθαρής  τιµής  
πώλησης  και  της  αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή 
πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς 
συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από 
την αφαίρεση  κάθε  πρόσθετου  άµεσου  κόστους  διάθεσης  του  περιουσιακού  στοιχείου, ενώ, 
αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που 
αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 
διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια  επιχείρηση  δεν  έχει  την  
δυνατότητα  να  εκτιµήσει  το  ανακτήσιµο  ποσό  ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο 
υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει  το  ανακτήσιµο  ποσό  της µονάδας  
που  δηµιουργεί  ταµειακές  ροές  στην οποία  ανήκει  το  περιουσιακό  στοιχείο.  Αντιλογισµός  ζηµίας  
αποµείωσης  της  αξίας περιουσιακών  στοιχείων  που  λογίσθηκε  σε  προηγούµενα  έτη,  γίνεται  
µόνο  όταν υπάρχουν  ικανές  ενδείξεις  ότι  η  αποµείωση  αυτή  δεν  υπάρχει  πλέον  ή  έχει µειωθεί. 
Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η  ∆ιοίκηση εκτιµά ότι 
δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισµού της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει 
πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 

 
1.9 Συµµετοχές – χρεόγραφα (επενδύσεις) 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία 
Σε  αυτή  την  κατηγορία  ταξινοµούνται  οι  επενδύσεις µε  σκοπό  το  βραχυπρόθεσµο κέρδος  και  
περιλαµβάνουν  Μετοχές  εισηγµένες  στο  Χ.Α.  και  µερίδια  Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Έπειτα από 
την αρχική τους καταχώρηση, αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που 
προκύπτουν από την αποτίµηση καταχωρούνται στην κατάσταση  αποτελεσµάτων  χρήσεως.  Η  
εύλογη  αξία  προσδιορίζεται  µε  βάση  την τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία την ηµέρα 
κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες, καθώς και τα χρεόγραφα της εταιρείας ταξινοµούνται στις εξής 
κατηγορίες: 
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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. 
 

1.10 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο 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.  

 
1.11 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 καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

 
1.12 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. 
 
1.13 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.  
 
1.14 ∆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.  

 
1.15 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. 
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1.16 Φόρος εισοδήµατος  (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Η επιβάρυνση  της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται  από τους τρέχοντες φόρους  
και  τους  αναβαλλόµενους  φόρους,  δηλαδή  τους  φόρους (ή  τις  φορολογικές ελαφρύνσεις), που 
σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες),   αλλά   τα   οποία   θα   
καταλογισθούν σε µελλοντικές  χρήσεις.   Ο   φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, 
εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι  τρέχοντες  φόροι  εισοδήµατος  είναι  οι  πληρωτέοι  φόροι,  επί  του  φορολογητέου 
εισοδήµατος  της  περιόδου,  βάσει των  θεσπισµένων  συντελεστών  φόρου  κατά  την ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 
Οι  αναβαλλόµενοι  φόροι  εισοδήµατος,  αφορούν  περιπτώσεις  προσωρινών  διαφορών µεταξύ 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής   τους για σκοπούς 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές   απαιτήσεις   αναγνωρίζονται   για   όλες   τις   εκπεστέες 
φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που  είναι  
πιθανό  ότι  θα  υπάρξει  επαρκές  φορολογικό  εισόδηµα  για  να  καλύψει  τις προσωρινές διαφορές. 
Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται  σε  κάθε  ηµεροµηνία  ισολογισµού  
και µειώνεται  κατά  την  έκταση  που  δεν αναµένεται   να   υπάρξει   επαρκές   φορολογητέο   
εισόδηµα,   που   θα   καλύψει   την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

1.17 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 παροχών 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.  
 
1.18  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: 
 
(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.  
 
(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. 
 
(ε)) Παροχή υπηρεσιών 
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Τα  έσοδα  από  παροχή  υπηρεσιών  λογίζονται µε  βάση  το  στάδιο  ολοκλήρωσης  της υπηρεσίας σε 
σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 
1.19 ∆ιανοµή 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. 
 
1.20 Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το 
µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης 

2. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
   2.1 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.  
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. ∆άνεια µε 
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια 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. 

3.Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Η   σύνταξη   οικονοµικών   καταστάσεων  µε   τα   ∆.Π.Χ.Π.,   απαιτεί   τη   διενέργεια εκτιµήσεων  
και  την  υιοθέτηση  παραδοχών,  οι  οποίες  δύναται  να  επηρεάσουν  τα λογιστικά υπόλοιπα των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις  για  ενδεχόµενες  
απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  κατά  την  ηµεροµηνία σύνταξης  των  οικονοµικών  καταστάσεων  
καθώς  επίσης  και  τα  ποσά  εσόδων  και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής 
κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα  στοιχεία  για  τη  διενέργεια  εκτιµήσεων.  Τα µελλοντικά  
αποτελέσµατα ενδέχεται  να  διαφέρουν  από  τις  ανωτέρω  εκτιµήσεις,  ενώ  οι  αποκλίσεις  δύναται  
να έχουν  σηµαντική  επίπτωση  επί  των  οικονοµικών  καταστάσεων.  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. 
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. 
∆εν 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. 
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4. Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π. 
Προσαρµογή στα ∆.Π.Χ.Π. 
Οι  παρούσες  οικονοµικές  καταστάσεις  έχουν  συνταχθεί  µε  βάση  τα  ∆.Π.Χ.Π..  Οι λογιστικές 
αρχές που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Π. εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων και για την σύνταξη του ισολογισµού µετάβασης της 1ης  Ιανουαρίου 2004. Για την 
σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.,  αναµορφώθηκαν  διάφορα  
ποσά  που  είχαν  δηµοσιευτεί  σε  οικονοµικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί   µε  τα 
προηγούµένα Λογιστικά Πρότυπα (Ν.2190/1920). Εξηγήσεις για το πώς επηρεάστηκαν οι 
οικονοµικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε βάση τα προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα, από 
την εφαρµογή των∆.Π.Χ.Π. παρατίθενται παρακάτω σε πίνακες. 

 
Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν κυρίως: 

• την αναδροµική εφαρµογή του βασικού χειρισµού αποτίµησης των παγίων που προβλέπει 
το ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», 

• την προσαρµογή των συντελεστών απόσβεσης των ενσώµατων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων (κτίρια), ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή τους, 

• την   άµεση   απόσβεση   διαφόρων   εξόδων,   που   είχαν   κεφαλαιοποιηθεί   στο παρελθόν 
και αποσβένονταν τµηµατικά, 

• τη λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους 
εργαζόµενους, σε σχέση µε τη µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της 
προϋπηρεσίας του καθενός, 

• τη µεταφορά  των «µη  δουλευµένων»  κρατικών  επιχορηγήσεων  από  τα  ίδια κεφάλαια  
στις  υποχρεώσεις  και  της  απεικόνισής  τους  ως  εσόδων  επόµενων χρήσεων, 

• τη λογιστική αναγνώριση πρόβλεψης αποµείωσης πελατών, 
• τη  λογιστική  αναγνώριση  στα  αποτελέσµατα  χρήσεως  των  επιπτώσεων  της 

ετεροχρονισµένης φορολογίας. 
• Τη διαφορά αποτίµησης συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις  

4.1. Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 1 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για το έτος που έληξε  31 Μαρτίου2005, είναι οι πρώτες 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ 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. 

4.1.2.Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν από την εταιρεία 
(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. 
 
 
 
 
4.1.3 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 ∆ΠΧΠ 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 
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ωφέλιµες ζωές των παγίων οι οποίες µε το προηγούµενο καθεστώς βασίζονταν στις φορολογικές 
διατάξεις. 

5. Συµφωνίες µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 
Οι συµφωνίες µεταξύ ∆.Π.Χ.Π και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων µε ηµεροµηνίες µέχρι 31.12.2004 
έχουν δηµοσιευτεί στις ενδιάµεσες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005. 

Σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Ενσώµατα πάγια 

 Οικόπεδα Μηχανολογικός  Μεταφορικά Λοιπός Κτίρια Σύνολο 

 κτίρια εξοπλισµος µέσα εξοπλισµός εγκατασ.  

     υπό  

1.1.2005     εκτελεση  

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 12.124.287,05 2.220.280,18 334.190,72 1.907.407,00 0,00 16.586.164,95

Σωρευµένες αποσβέσεις -1.988.258,58 -1.023.860,94 -128.277,02 -1.497.774,16 0,00 -4.638.170,70

Αναπόσβεστη αξία 10.136.028,47 1.196.419,24 205.913,70 409.632,84 0,00 11.947.994,25

1.1-31.03.2005       

Υπόλοιπο έναρξης 10.136.028,47 1.196.419,24 205.913,70 409.632,84 0,00 11.947.994,25

Προσθήκες 8.689,64 0,00 0,00 14.715,34 0,00 23.404,98
Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις περιόδου -65.274,17 -67.096,36 -11.325,37 -49.306,87 0,00 -193.002,77

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2005 10.079.443,94 1.129.322,88 194.588,33 375.041,31 0,00 11.778.396,46

1.1.2006       

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 12.152.267,29 2.230.326,18 328.755,09 1.972.644,82 0,00 16.683.993,98

Σωρευµένες αποσβέσεις -2.247.273,04 -1.119.985,37 -157.537,33 -1.686.192,45 0,00 -5.210.988,19

Αναπόσβεστη αξία 9.904.994,25 1.110.340,81 171.217,76 286.452,37 0,00 11.473.005,19

1.1-31.03.2006       

Υπόλοιπο έναρξης 9.904.994,25 1.110.340,81 193.864,12 286.452,37 0,00 11.495.651,55

Προσθήκες 0,00 11.945,00 120.008,71 30.720,04 178.754,18 341.427,93

Πωλήσεις 0,00 0,00 -69.166,74 0,00 0,00 -69.166,74

Αποσβέσεις περιόδου -64.244,57 -22.737,35 -11.778,82 -46.349,48 0,00 -145.110,22

Αναπόσβεστη αξία 31.03.2006 9.840.749,68 1.099.548,46 232.927,27 270.822,93 178.754,18 11.622.802,52
 

  
Υφίστανται τα παρακάτω εµπράγµατα βάρη : 
Προσηµείωση υποθήκης επί του ακινήτου της εταιρείας Σόλωνος 98 – Αθήνα ύψους € 7.630.227,44 
προς κάλυψη τραπεζικών δανείων, το υπόλοιπο των οποίων είναι στις 31/03/2006 € 2.321.591,90. 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα  άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν αγορασθέντα λογισµικά προγράµµατα και δικαιώµατα 
χρήσης ενσώµατων παγίων Για την απόσβεσή τους  χρησιµοποιείται  η σταθερή  µέθοδος  κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους (3 έτη ). 
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 ∆ικαιώµατα χρήσης Λογισµικά Σύνολο 
 ενσώµατων  προγράµµατα  
 παγίων στοιχείων  

1.1.2005   
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 76.302,27 746.424,99 822.727,26 
Σωρευµένες αποσβέσεις -7.630,16 -395.277,83 -402.907,99 
Αναπόσβεστη αξία  68.672,11 351.147,16 419.819,27 
1.1-31.3.2005    
Υπόλοιπο έναρξης 68.672,11 351.147,16 419.819,27 
Προσθήκες 233,05 233,05 
Πωλήσεις   
Αποσβέσεις περιόδου -953,78 -52.641,84 -53.595,62 
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2005 67.718,33 298.738,37 366.456,70 
1.1.2006   
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 76.302,27 781.264,04 857.566,31 
Σωρευµένες αποσβέσεις -11.445,28 -603.955,42 -615.400,70 
Αναπόσβεστη αξία  64.856,99 177.308,62 242.165,61 
1.1-31.3.2006    
Υπόλοιπο έναρξης 64.856,99 177.308,62 242.165,61 
Προσθήκες 22.030,00 22.030,00 
Πωλήσεις   
Αποσβέσεις περιόδου -953,78 -57.482,82 -58.436,60 
Αναπόσβεστη αξία 31.3.2006 63.903,21 141.855,80 205.759,01 
 
 
 
8.Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις  
   
   

 31.3.2006 31.12.2005
Αξία κτήσης  0 46.612,65
Αποµειώσεις 0 46.612,65
 0 0
Η εταιρεία συµµετέχει σε εταιρείες µη εισηγµένες στο ΧΑΑ ως εξής: 

 Κόστος Αποµείωση
    31.12.05 
Ισολογισµός Χώρα Ποσοστό

ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. 20.073,37 20.073,37 0 Ελλάδα 3,8%

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-ΛΙΒΑΝΗΣ LTD 26.539,28 26.539,28 0 Κύπρος 50%

Η εταιρεία ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης και οι συσσωρευµένες ζηµιές της 
ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-ΛΙΒΑΝΗΣ LTD κατέστησαν την καθαρή θέση µηδενική. 
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9. Λοιπές µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις 

  

 31.3.2006 31.12.2005
Μακροπρόθεσµο µέρος απαιτήσεων από 
πελάτες 

600.000,00 600.000,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 25.093,47 25.093,47
 625.093,47 625.093,47
Η λήξη των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής: 
1-2 έτη                 € 200.000,00 
Άνω των 2 ετών   € 400.000,00 
10. Απαιτήσεις από πελάτες – Λοιπές 
απαιτήσεις   
Απαιτήσεις από πελάτες   

 31.3.2006 31.12.2005
Πελάτες 3.666.326,17 4.378.249,60
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

-218.000,00 -193.000,00

Πελάτες (εισπράξιµες απαιτήσεις) 3.448.326,17 4.185.249,60
Γραµµάτια εισπρακτέα 156.011,89 142.535,44
Επιταγές εισπρακτέες 3.859.156,57 5.400.698,95
Σύνολο 7.463.494,63 9.728.483,99
ΟΟιι  εεύύλλοογγεεςς  ααξξίίεεςς    ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  σσυυµµππίίππττοουυνν  ππεερρίίπποουυ  µµεε  ττιιςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααξξίίεεςς..  

Λοιπές απαιτήσεις   
 31.3.2006 31.12.2005 
   
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 108.275,33 105.675,77 
Έξοδα εκδόσεων προπληρωθέντα 421.630,95 421.630,95 
Έξοδα εποµένων χρήσεων 34.979,81 34.979,81 
Προκαταβολές προµηθευτών 1.380.980,96 642.017,20 
Λοιπές απαιτήσεις 29.428,61 15.777,96 
 1.976.295,66 1.220.081,69 
  
Σύνολο πελατών και λοιπών απαιτήσεων 9.439.790,29 10.945.565,68 
  
Οι εύλογες αξίες  των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 
ΌΌλλεεςς  οοιι  ααππααιιττήήσσεειιςς  εείίννααιι  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  κκααιι  δδεενν  ααππααιιττεείίττααιι  ππρροοεεξξόόφφλληησσηη  κκααττάά  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  
ιισσοολλοογγιισσµµοούύ..    ∆∆εενν    υυππάάρρχχεειι    σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη    ττοουυ    ππιισσττωωττιικκοούύ    κκιιννδδύύννοουυ    σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  
ππεελλάάττεεςς,,  κκααθθώώςς  ηη  εεττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  µµεεγγάάλλοο  ααρριιθθµµόό  ππεελλααττώώνν  κκααιι  οο  ππιισσττωωττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  δδιιαασσππεείίρρεεττααιι..  

11.Χρηµατοοικ.στοιχεία αποτ. στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα κέρδη ή τις ζηµιές 
 
 
 31.3.2006 31.12.2005
Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ 8.562,40 8.562,40 
Μετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ 33.000,00 33.000,00 
Προβλέψεις για υποτίµηση -12.128,30 -12.128,30 
Σύνολο 29.434,10 29.434,10
Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται ως 
προοριζόµενες για εµπορική εκµετάλλευση. Τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα .  
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12. Αποθέµατα 
  

 31.3.2006 31.12.2005 
Εµπορεύµατα 34.500,75 22.010,09 
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 3.850.608,55 4.058.161,08 
Παραγωγή σε εξέλιξη 292.447,25 155.343,14 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 448.516,53 503.840,23 
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων -34.000,00 -31.000,00 
 4.592.073,08 4.708.354,54  

 
 
13. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα  
 31.3.2006 31.12.2005
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  51.602,08 56.118,37
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 805.046,97 509.394,76
 856.649,05 565.513,13

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

14. 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 ∆εκεµβρίου 2004 7.048.100 7.031.250 - 16.850 4.228.860,00 
31 Μαρτίου 2005 7.048.100 7.031.250 - 16.850 4.228.860,00 
31 ∆εκεµβρίου 2005 7.048.100 7.031.250 - 16.850 6.343.290,00 
31 Μαρτίου 2006 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..  

 
15. Αποθεµατικά (διάφορα)   
   
 31.3.2006 31.12.2005
Τακτικό αποθεµατικό 373.900,00 373.900,00
Έκτακτα αποθεµατικά - -
Αφορολόγητα αποθεµατικά 441.855,89 441.855,89
Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 66.769,00 66.769,00
∆ιαφορές αναπροσαρµογής ∆ΛΠ 16 5.256.039,61 5.256.039,61
Σύνολο 6.138.564,50 6.138.564,50
 
16. Υποχρεώσεις προς προµηθευτές   

   
 31.3.2006 31.12.2005
Προµηθευτές 565.172,20 409.756,93
Επιταγές πληρωτέες 1.176.217,71 1.988.529,96
Σύνολο 2.311.389,91 2.398.286,89
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17. Φόροι πληρωτέοι 

 31.3.2006 31.12.2005
Λογαριασµός εκκαθάρισης δήλωσης 
φόρου εισοδήµατος 216.379,54 216.379,54
Φόροι-τέλη προηγούµενων χρήσεων 74.908,95 91.939,34
Φόροι εισοδ.περιόδου1/1-31/3/06 69.298,71
Σύνολο 360.587,20 308.318,88
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε µε συντελεστή 29%.  
18. Λοιπές υποχρεώσεις   

 31.3.2006 31.12.2005
Μερίσµατα πληρωτέα  24.326,67 24.356,07
Ασφαλιστικά ταµεία 59.623,25 106.733,31
∆ουλευµένα έξοδα 207.377,00 135.309,68
Παρακρατούµενοι φόροι-τέλη 39.290,21 159.659,76
Προκαταβολές πελατών 701.756,69 595.069,68
Λοιπές υποχρεώσεις 117.455,42 547.615,13
Σύνολο 1.149.829,24 1.568.743,83
 
19. ∆άνεια   
 31.3.2006 31.12.2005
Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 
∆άνεια τραπεζών 1.755.613,55 1.756.811,12
Βραχυπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις 
Τραπεζικά ∆άνεια  3.150.819,67 4.225.798,68
Υποχρεώσεις µακροπρόθεσµων 
δανείων  
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 565.978,41 565.978,41
Σύνολο δανείων 5.472.411,63 6.548.588,21
 

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
31.12.2005 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 4.791.777,09 -
31.3.2006 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 3.716.798,08 -
 

Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων έχει ως εξής: 

 31.3.2006 31.12.2005
Μεταξύ 1 και 2 ετών 565.978,41 565.978,41
Άνω των 2 ετών 1.189.635,14 1.756.811,12

 1.755.613,55 2.322.789,53
Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, τις οποίες δεν έχει χρησιµοποιήσει: 

 31.3.2006 31.12.2005
Σταθερό ή κυµαινόµενο  επιτόκιο 
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•        Με λήξη µέσα σε ένα έτος 4.300.000,00 3.200.000,00
 
Οι δανειακές δυνατότητες που λήγουν µέσα στο έτος είναι ετήσιες, υποκείµενες σε 
επανεξέταση σε διάφορες ηµεροµηνίες κατά το 2006 και 2007. Οι λοιπές δυνατότητες 
έχουν χρησιµοποιηθεί ώστε να βοηθήσουν χρηµατοοικονοµικά, την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

Η Εταιρία στο τέλος της περιόδου  01.01-31.3.2006 δεν είχε ληξιπρόθεσµες δανειακές ή 
άλλες υποχρεώσεις. 

 

20.Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 

Η κίνηση του λογαριασµού των κρατικών επιχορηγήσεων που αφορούν αγορά 
ενσώµατων παγίων, αναλύεται ως εξής: 

 31.3.2006 31.12.2005
Επιχορήγηση Ν.1892/90 (23Α) – 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης 187.179,16 240.613,21
Μεταφορά στα αποτελέσµατα -12.500,00 -53.434,05
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 174.679,16 187.179,16
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21. 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::  

 31.3.2006 31.12.2005
    Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 850.156,10 840.865,09
    Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις -2.039.444,84 -1.985.811,84
 -1.189.288,74 -1.144.946,75
  

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 
 
 

∆ιαφορά εύλογης 
αξίας ∆.Λ.Π. 16 

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις Λοιπά Σύνολο 

 1.476.914,56 235.932,20 0,00 1.712.846,76
1.1.2005 0,00 70.572,80 1.989,71 72.562,51
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια κεφάλαια 1.476.914,56 306.505,00 1.989,71 1.785.409,27
31.3.2005 0,00 171.591,32 28.811,25 200.402,57
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια κεφάλαια 1.476.914,56 478.096,32 30.800,96 1.985.811,84
31.12.05 53.633,00 53.633,00
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια κεφάλαια 1.476.914,56 531.729,32 30.800,96 2.039.444,84
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

    
 Ζηµίες    

 Προβλέψεις 

Μη αναγνώριση 
εξόδων 

εγκατάστασης Αποµείωσης Λοιπά Σύνολο 
1.1.2005 67.068,84 587.407,38 107.544,47 1.800,29 763.820,98
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια 
κεφάλαια 0 0 0 0 0,00
31.3.2005 67.068,84 587.407,38 107.544,47 1.800,29 763.820,98
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσµάτων 18.967,62 636,86 49.397,21 8.042,42 77.044,11
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια 
κεφάλαια 0 0 0 0 0,00
31.12.2005 86.036,46 588.044,24 156.941,68 9.842,71 840.865,09
Χρεώσεις /Πιστώσεις αποτελεσµάτων 10.183,56  -892,55 9.291,01
Χρεώσεις /πιστώσεις στα ίδια 
κεφάλαια 0 0 0 0 0,00
31.3.2006 96.220,02 588.044,24 156.941,68 8.950,16 850.156,10
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22. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20) 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2005 268.275,38
Κόστος απασχόλησης περιόδου 1.1-31.3.2005 7.431,92
Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 1.1-31.3.2005 2.630,07
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις περιόδου 1.1-31.3.2005 -10.750,35
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.3.2005 267.587,02
Κόστος  απασχόλησης περιόδου 1.4-31.12.2005 22.295,77
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  περιόδου 1.4-31.12.2005 7.890,19
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις  περιόδου 1.4-31.12.2005 -5.252,32
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 292.520,66
Κόστος τρέχουσας περιόδου απασχόλησης 1.1-31.13.2006 7.803,52
Χρηµατοοικονοµικό κόστος τρέχουσας περιόδου 1.1-31.3.2006 2.760,48
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις τρέχουσας περιόδου 1.1-31.3.2006 0,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.3.2006 303.084,66
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% 

 
23.  Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)  
Πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τοµέα 

  
Πωλήσεις στο 
εσωτερικό 

Πωλήσεις στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

Πωλήσεις σε 
τρίτες χώρες Σύνολο 

Α΄ τρίµηνο 
2005 2.854.116,50 250.513,65 624,75 3.105.254,90
  
Α΄ τρίµηνο 
2006 2.708.314,28 123.123.21 956,96 2.832.394,45

24. Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά 
 31.3.2006 31.3.2005 
 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης   
• Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων  12.500,00 8.540,00 
• ∆ιάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 7.391,81 7.124,00 
• Λοιπά έσοδα 4.294,06 8.441,53 

 24.185,87 24.105,53
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25.Κόστος πωληθέντων - Έξοδα διοίκησης - διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής:

31.3.2006 31.3.2005
Παροχές εργαζοµένων 199.258,78 177537,67
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 61.026,94 75742,92
Παροχές τρίτων 45.048,59 28544,05
Φόροι-τέλη 17.172,47 14605,58
∆ιάφορα έξοδα 65.692,78 44816,39
Αποσβέσεις παγίων 41.189,67 76335,38
Προβλέψεις 3.697,40 0,00
Σύνολο 433.086,63 417.581,99
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής:

31.3.2006 31.3.2005
Παροχές εργαζοµένων 163.656,43 163.047,94
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 27.358,60 160.000,00
Παροχές τρίτων 72.366,00 60.535,23
Φόροι-τέλη 11.941,25 5.075,14
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 114.405,87 27.923,34
Έξοδα εκθέσεων 13.254,74 0,00
Έξοδα διακίνησης,µεταφορών 18.999,52 14.332,92
Έξοδα ταξιδίων 29.710,42 18.841,92
Λοιπά έξοδα 4.500,07 15.694,09
Αποσβέσεις παγίων 72.140,96 67.765,63
Προβλέψεις 28.380,48 29.000,00
Σύνολο 556.714,34 562.216,21
Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

31.3.2006 31.3.2005
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο

319.546,77 491.170,50
Παροχές εργαζοµένων 178.547,51 156.849,32
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 751.266,55 884.992,83
Παροχές τρίτων 53.860,67 27.782,99
Αποσβέσεις παγίων 90.216,19 102.497,38
Λοιπά 1.766,71 6.146,23
Προβλέψεις 6.486,12 0,00
Σύνολο 1.401.690,52 1.669.439,25
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26. Παροχές σε εργαζοµένους 
 31.3.2006 31.03.2005

• Μισθοί και ηµεροµίσθια   377.163,28 359.729,70 
• Εργοδοτικές εισφορές 105.909,72 101.051,51 
• Αµοιβές ∆.Σ 35.427,72 35.497,72 
• Λοιπές παροχές 22.972,00 1.226,00 
Σύνολο 541.462,72 537.321,42

Την 31.3.2006 απασχολούνταν 95 υπάλληλοι συνολικά και την 31.03.2005 απασχολούνταν 97 υπάλληλοι. 

27. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 
 31.3.2006 31.3.2005

• Χρεωστικοί τόκοι δανείων τραπεζών 77.860,17 38.012,75 
• Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 2.756,11 8.352,97 
• Λοιποί πιστωτικοί τόκοι -250,67 -

Σύνολο 80.365,61 46.365,72
 
28. Φόρος εισοδήµατος   
 31.3.2006 31.3.2005
•         Τρέχων φόρος περιόδου  69.298,71 97.479,00
• Αναβαλλόµενος φόρος 44.341,99 72.562,51
Σύνολο 113.640,70 170.041,51
 
 
ΟΟ  ααννααλλοογγώώνν  φφόόρροοςς  ππεερριιόόδδοουυ,,  εεππίί  ττωωνν  λλοογγιισσττιικκώώνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  ιισσχχύύοονν  
πποοσσοοσσττόό  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  σσττιιςς  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  ηηµµεερροοµµηηννίίεεςς..  

ΑΑννέέλλεεγγκκττηη  φφοορροολλοογγιικκάά  χχρρήήσσηη  εείίννααιι  µµόόννοο  ηη  χχρρήήσσηη  22000055..  

29. 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))..    

 31.3.2006 31.3.2005
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρίας 266.783,44 263.202,83 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 7.031.250 7.031.250 
Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,04 0,04 

30. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
ΗΗ  ΕΕττααιιρρίίαα  έέχχεειι  εεννδδεεχχόόµµεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττρράάππεεζζεεςς,,  λλοοιιππέέςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς  κκααιι  άάλλλλαα  θθέέµµαατταα  πποουυ  
ππρροοκκύύππττοουυνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  σσυυννήήθθοουυςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  ∆∆εενν  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  ππρροοκκύύψψοουυνν  οουυσσιιώώδδεειιςς  εεππιιββααρρύύννσσεειιςς  
ααππόό  ττιιςς  εεννδδεεχχόόµµεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς..  ∆∆εενν  ααννααµµέέννοοννττααιι  ππρρόόσσθθεεττεεςς  ππλληηρρωωµµέέςς,,  κκααττάά  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  σσύύννττααξξηηςς  
ααυυττώώνν  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν..  

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

α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 
  

 31.3.2006 31.3.2005 
Πωλήσεις αγαθών    
• Συγγενείς 122.579,03 194.278,65 
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β) Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών  

 
 31.3.2006 31.3.2005

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη   
• Συγγενείς 
 
 

1.369.518,26 
 

1.643.103,41

    Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 
• Συγγενείς  401,28 185.401,28 

 
γ) Αµοιβές προσωπικού 
 

31.3.2006 31.3.2005
Μισθοί Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 35.427,72 35.427,72 
Μισθοί ∆ιευθυντικών Στελεχών 53.862,17 51.543,74 
 89.289,89 86.971,46
  

7.Άλλες πληροφορίες 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
Σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 2006:  
 
H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 3η Μαΐου 2006 στην  οποία εκπροσωπήθηκε το 
76,91% του µετοχικού κεφαλαίου απεφάσισε µεταξύ άλλων τα εξής: 

1) Σύναψη οµολογιακού δανείου € 5.000.000 (πέντε εκατοµµύρια ευρώ) σύµφωνα µε το άρθρο 31 παρ. 
δ του καταστατικού 

2) ∆ιαγραφή 16.850 ιδίων µετοχών µε ακύρωσή τους, ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,90. 
3) Μείωση της ονοµαστικής αξίας της καθεµίας των µετοχών της εταιρείας από € 0,90 σε € 0,30 µε 

ταυτόχρονη έκδοση 14.062.500 ονοµαστικών µετοχών, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθµού τους 
από 7.031.250 σε 21.093.750 ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία, ώστε να διανεµηθούν στους 
µετόχους δύο (2) δωρεάν µετοχές για κάθε µία παλιά (split). 

 
 
 
 

Η πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο προϊστάµενος Οικονοµικών 
Υπηρεσιών 
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