
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 /09/2007 (01/01/2007-30/09/2007)    1  
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 

EΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου 2007 
(1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου  2007) 

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

 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ««ΕΕκκδδοοττιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  ΛΛιιββάάννηη  ΑΑ..ΒΒ..ΕΕ..»» την 29/11/2007 και έχουν 
δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση wwwwww..lliivvaanniiss..ggrr. Επισηµαίνεται 
ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 
αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της 
οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 
στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 
 
 
 
 

Για την Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε. 
Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 
 

 
Παναγιώτα Λιβάνη 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Σεπτεµβρίου  2007 
Περίοδος (1 Ιανουαρίου 2007 – 30 Σεπτεµβρίου  2007) 

    Ποσά κλειόµενης  Ποσά προηγούµενης 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   περιόδου 30.09.2007  χρήσεως 31.12.2006 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία        

Ενσώµατα πάγια   12.108.272,09 (4.1) 12.243.025,44 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   407.993,18 (4.2) 287.679,76 
Επενδύσεις σε συγγενείς   18.315,59 (4.3) 26.539,28 
Πελάτες και λοιπές µακρ/θεσµες  απαιτήσεις   626.204,01 (4.5) 626.204,01 
    13.160.784,87  13.183.448,49 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα   4.652.251,78 (4.6) 3.913.423,70 
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις    9.423.278,00 (4.7) 7.952.448,99 
Χρηµατ. Στοιχεία αποτ.στην εύλογη αξία   304.434,10 (4.8) 304.434,10 
Λοιπές απαιτήσεις  2.484.074,26 (4.9) 2.103.513,02 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   563.996,24 (4.10) 769.617,25 
    17.428.034,38  15.043.437,06 

Σύνολο ενεργητικού   30.558.819,25  28.226.885,55 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο   6.328.125,00 (4.11) 6.328.125,00 
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο   4.994.984,00 (4.12) 4.994.984,00 
Λοιπά αποθεµατικά  5.652.503,47 (4.13) 5.652.503,47 
Αποτελέσµατα  εις νέον   380.410,96 (4.14) -456.117,35 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   17.356.023,43  16.519.495,12 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

∆άνεια   4.259.644,13 (4.18) 4.398.618,11 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   1.424.195,27 (4.19) 1.336.412,46 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία 

  378.637,05 (4.15) 337.321,13 
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων    494.055,82 (4.16) 533.534,68 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   6.556.532,27  6.605.886,38 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   3.184.340,55 (4.20) 2.704.517,49 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια   2.148.487,09 (4.18) 918.778,38 
Φόρος εισοδήµατος   545.051,84 (4.17) 134.745,90 
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις   798.384,07 (4.21) 1.343.462,28 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  6.976.263,55     5.101.504,05 
Σύνολο υποχρεώσεων   13.232.795,82  11.707.390,43 
Σύνολο Παθητικού   30.588.819,25   28.226.885,55 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 (01.01-30.09.2007) 

περιόδου 
  

περιόδου 
 

περιόδου περιόδου 

  01.01 - 30.09.2007 
  

01.01 - 30.09.2006 
 

01.07 - 30.09.2007 01.07 - 30.09.2006 

Πωλήσεις 9.570.013,21 
 

(4.22) 
 

9.756.835,91 
 

4.616.869,97 3.558.161,00 

Κόστος πωλήσεων 4.228.933,11 
 

(4.23) 
 

5.203.545,47 
 

1.254.199,24 2.076.091,02 

Μικτό κέρδος  5.341.080,10 
  

4.553.290,44 
 

3.362.670,73 1.482.069,98 
      

Άλλα έσοδα  84.978,86 
 

(4.25) 
 

40.507,36 
 

-26.820,93 3.388,35 

Έξοδα διοικήσεως  1.654.561,78 
 

(4.23) 
 

1.462.784,23 
 

568.709,90 422.697,09 

Έξοδα διαθέσεως 1.958.377,48 
 

(4.23) 
 

1.670.565,22 
 

939.170,58 593.336,39 

Άλλα έξοδα  2.897,41 
 

(4.25) 
 
 

 
-4.564,11  

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 
(καθαρό) 259.436,42 

 
(4.26) 

 
222.881,79 

 
98.955,51 42.794,78 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρου 1.550.785,87 
  

1.237.566,56 
 

1.733.577,92 426.630,07 

Φόρος εισοδήµατος) 419.225,07 
 

(4.27) 
 

416.667,59 
 

353.439,56 135.849,65 
Καθαρά κέρδος (ζηµιές) από 
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες  1.131.560,80 

  
820.898,97 

 
1.380.138,36 290.780,42 

Καθαρό κέρδος (ζηµιά) 
περιόδου 1.131.560,80 

  
820.898,97 

 
1.380.138,36 290.780,42 

        
      
 Βασικά κέρδη/ζηµιές  ανά 
µετοχή 0,0536 

  
0,06974 

 
0,0654 0,0247 
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Kατάσταση Mεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 
        
  ∆ιαφορά      
  από έκδοση ∆ιαφορές     

  µετοχών   
 

αναπροσαρµογής    Σύνολο 
 Μετοχικό  υπέρ  περιουσιακών Λοιπά Αποτελέσµατα Ίδιες  Ιδίων 
  Κεφάλαιο το άρτιο στοιχείων αποθεµατικά εις νέον Μετοχές Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 1.1.2006 6.343.290,00 4.994.984,00 4.430.743,72 882.524,89 -414.686,79
-

66.769,00 16.170.086,82 
Μέρισµα χρήσεως 2005     -422.886,00  -422.886,00 
∆ιάθεση κερδών µε απόφαση Γ.Σ. Ιουνίου 
2006    388.819,35 -388.819,35   
Ακύρωση ιδίων µετοχών -15.165,00   -66.769,00 15.165,00 66.769,00  
Αποτέλεσµα (κέρδος) περιόδου 1.1 - 
30.9.2006     820.898,97  820.898,97 
Υπόλοιπα την 30.9.2006 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.204.575,24 -390.328,17 0,00 16.568.099,79 

Σχηµατισµός λοιπών αποθεµατικών       17.184,51 -17.184,51     
Αποτέλεσµα  περιόδου 1.10 - 31.12.2006         -48.604,67   -48.604,67 
Υπόλοιπα την 31.12.2006 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.221.759,75 -456.117,35 0,00 16.519.495,12 

        
Υπόλοιπα την 01.01.2007 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.221.759,75 -456.117,35 0,00 16.519.495,12 
Μέρισµα χρήσεως 2006  -295.032,50 -295.032,50 
Αποτέλεσµα περιόδου 1.1-30.9.2007     1.131.560,81  1.131.560,81 
Υπόλοιπα την 30.9.2007 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.221.759,75 380.410,96 0,00 17.356.023,43 
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3.4 Κατάσταση ταµειακών ροών περιόδου 1.1-30.9.2007   

  
Ποσά 

κλειόµενης  
Ποσά 

κλειόµενης  
  χρήσης χρήσης 

 
1.1-

30.9.2007 
1.1-

30.9.2006 
Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων 1.550.785,88 1.237.566,56 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 496.862,61 565.034,73 

Προβλέψεις -4.184,08 78.885,62 

Συναλλαγµατικές διαφορές 7.626,06 0,00 

Επιχορηγήσεις -39.478,86 -39.478,86 

Αποτελέσµατα επενδυτικών δραστηριοτήτων 8.223,69 -7.110,96 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 288.921,11 268.517,12 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -736.328,08 90.314,63 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.808.390,25 590.863,55 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 14.627,96 -253.176,42 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα κατάβεβληµένα -316.303,30 -298.793,53 

Καταβεβληµένοι φόροι -89.461,71 -207.456,41 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -627.098,97 2.025.166,03
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων   -275.000,00 

Είσπραξη επιχορήγησης   

Αγορά  ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -372.422,68 -418.678,65 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων   43.000,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 2.234,72 423,71 

Μερίσµατα εισπραχθέντα    

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -370.187,96 -650.254,94
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.874.170,69 6.820.227,41 

Εξοφλήσεις δανείων -1.783.435,96 -7.684.130,03 

Μερίσµατα πληρωθέντα -299.068,81 -422.378,96 
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 791.665,92 

-
1.286.281,58

Καθαρή αύξηση / µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) -205.621,01 88.629,51
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 769.617,25 565.513,13
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 563.996,24 654.142,64
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Πληροφορίες για την εταιρεία 
 
1.1. Γενικές Πληροφορίες 
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 
2007 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 29 Νοεµβρίου 2007. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δύναται, µε απόφασή του, να διορθώσει τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις, µετά την δηµοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 
 
Οι κύριοι µέτοχοι που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο από το 5% του συνολικού 
αριθµού των µετοχών της εταιρείας παρατίθενται  παρακάτω: 
 
Ονοµατεπώνυµο Ποσοστό 
Λιβάνης Ηλίας 32,36% 
Λιβάνη Παναγιώτα 32,19% 
Λιβάνη Αικατερίνη 13,33% 
 
Οι µετοχές της εταιρείας (κοινές, ονοµαστικές) είναι εισηγµένες στην Παράλληλη Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. µε τον κωδικό «ΛΙΒΑΝ». Το site της εταιρείας είναι  
www.livanis.gr. 
 
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 
  
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  Συνεργαζόµενες Τράπεζες 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη (Πρόεδρος ∆.Σ.)  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Ηλίας Α. Λιβάνης (Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος)  Alpha Bank 
Αντώνιος Η. Λιβάνης (µέλος – µη εκτελεστικό)  Eurobank 
Παναγιώτης Θ. Ζαχόπουλος (Ανεξάρτητο µέλος – µη εκτελεστικό )  Γενική Τράπεζα 
Χρήστος Κ. Αρφάνης (Ανεξάρτητο µέλος – µη εκτελεστικό ))  Τράπεζα Αττικής 
Νικόλαος Π. Γκατζέλης (Εκτελεστικό µέλος)  Nova Bank 
  Τράπεζα Πειραιώς 
  Τράπεζα Κύπρου 
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου – ∆.Ο.Υ.  Εµπορική Τράπεζα 
009944441188113399  ––  ΦΦΑΑΒΒΕΕ  ΑΑθθηηννώώνν   Aspis Bank 
   
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών  Νοµικός Σύµβουλος) 
29964/06/Β/93/23  Ρωµοσιός Κωνσταντίνος 
Εποπτεύουσα αρχή   
Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραµµατεία Εµπορίου / ∆ιεύθυνση 
Α.Ε. & Πίστεως 

  

 
Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 22 Νοεµβρίου 1993 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη. Η 
νοµική µορφή της εταιρείας είναι Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 
98, Αθήνα Τ.Κ. 106 80. 
 
1.2. Αντικείµενο εργασιών 
 
Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της ∆ευτερογενούς  Παραγωγής. ∆ραστηριοποιείται κυρίως  στον 
κλάδο των εκδόσεων µε κωδικό δραστηριότητας 221.1 κατά ΣΤΑΚΟ∆ 2003. Συγκεκριµένα οι 
δραστηριότητες της εταιρείας περιλαµβάνουν εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης 
φύσεως βιβλίων και συναφών εντύπων καθώς επίσης και εµπορία βιβλίων και συναφών ειδών. 
Επίσης διαθέτει µισθωµένα υποκαταστήµατα στην οδό Αραχώβης 56 & Θεµιστοκλέους στην Αθήνα 
όπου διατηρεί Καφέ – Βιβλιοπωλείο και στην οδό Πεσµατζόγλου 5 (Στοά του βιβλίου) Αθήνα, όπου 
διατηρεί βιβλιοπωλείο. 
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Τα γραφεία της εταιρείας, στεγάζονται στην έδρα της σε ιδιόκτητο νεοκλασικό κτίριο. Επίσης, σε 
ιδιόκτητο κτίριο 2.500 τ.µ.(και σε τελικό στάδιο κατασκευής άλλα 2.000 τ.µ.) επί της οδού Στρυµώνος 
18, στην περιοχή του Βοτανικού, στεγάζονται οι εγκαταστάσεις προεκτύπωσης και εκτύπωσης καθώς 
και οι αποθήκες της εταιρείας. 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
2.1 Συµµόρφωση µε τα IFRS 
 
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας που παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) και καλύπτουν 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Σεπτεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή 
του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 
σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 30η Σεπτεµβρίου του 2007. 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και 
κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας.  Οι περιοχές που εµπεριέχουν 
µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι σηµαντικές 
για τις Οικονοµικές Καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 2.1.2. 
 
2.1.1 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων έχουν ήδη 
εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών τα οποία εφαρµόζονται υποχρεωτικά για 
τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
∆ιοίκησης της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 

 ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική 

προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-

Γνωστοποιήσεις κεφαλαίου (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης 
σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών 
πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τον πιστωτικό 
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά 
µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του 
∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις 
εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 
εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο 
που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η εταιρεία  εφαρµόζει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από 
την 1 Ιανουαρίου 2007. 
 

 ∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί τοµείς (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, «Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα» και υιοθετεί µια διοικητική 
προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η πληροφόρηση που 
θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης 
των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση 
µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισµό και κατάσταση 
αποτελεσµάτων και οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν 
λόγω διαφορές. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια 
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διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή 
οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των 
οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας 
εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 
εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 
 

 Ε∆∆ΠΧΠ 11, ∆ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007) 

Η ∆ιερµηνεία 11 απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα επί 
συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που καθορίζονται 
από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην περίπτωση 
όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους από 
τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται 
επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται στις απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, 
προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοί τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής 
εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την ή 
µετά την 1η Μαρτίου 2007 και δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 
 

 Ε∆∆ΠΧΠ 12, Συµφωνίες για παραχώρηση δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών (ισχύει 

από 1 Ιανουαρίου 2008) 

Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα 
πρέπει να εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ΠΧΠ για να καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν 
και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Επίσης, παρέχει 
οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες: 
 
µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων 
υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και  
 
αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της 
παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση).  
 
Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως 
ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή ένα 
ασώµατο περιουσιακό στοιχείο. Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ε.Ε.. 
 
2.1.2 Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 
 
Η σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει 
στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού 
και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. 
Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του 
παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για 
µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες. 
 
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι σχετικές 
γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή 
συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των 
Οικονοµικών Καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική 
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για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο 
δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για 
σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες.  
 
Η εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του 
παρελθόντος και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται 
λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται 
να αλλάξουν στο µέλλον. Στη Σηµείωση 2.2 «Βασικές λογιστικές αρχές», αναφέρονται οι λογιστικές 
πολιτικές που έχουν επιλεγεί από την εταιρεία. 
 
Φόροι εισοδήµατος: Η εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα. Εκτιµήσεις απαιτούνται 
για τον καθορισµό των προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος. Ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου.  
 
Ενδεχόµενα γεγονότα: Η εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη 
συνήθη πορεία των εργασιών της. Η διοίκηση αξιολογεί τις σχετικές υποθέσεις και για διακανονισµούς 
που αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση της εταιρείας και εάν υφίσταται 
σχηµατίζει πρόβλεψη για την ενδεχόµενη ζηµιά. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη 
διαδικασία που περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους 
νόµους και τους κανονισµούς και η έκβαση αυτών των υποθέσεων µπορεί να διαφέρει από τις αρχικές 
εκτιµήσεις. 
 
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο µέλλον. 
 
2.2 Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται και είναι οι ακόλουθες: 
 
2.2.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. 
 
Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Ως 
πρωτεύων τύπο για την κατά τοµέα πληροφόρησης, ο Όµιλος έχει επιλέξει την πληροφόρηση κατά 
γεωγραφικό τοµέα. 
 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται κατά το σηµαντικότερο µέρος στην 
Ελλάδα  και είναι οµογενοποιηµένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τοµέας 
 
2.2.2 Ενοποίηση 
 
∆εν υπάρχουν θυγατρικές εταιρείες για τις οποίες θα ήταν αναγκαία η σύνταξη ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
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 κτήσης µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Οι παραπάνω επενδύσεις 
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 
τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 
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2.2.3 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα της εταιρείας καταχωρούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος 
κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την 
εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
2.2.4 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώµατα πάγια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην αξία κτήσης ή στην εύλογη αξία η 
οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους  εκτιµητές, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν ζηµιές 
αποµείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
παγίων στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 
ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και 
το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται 
στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 
       Κτίρια                                 33 - 40 έτη 
       Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων           Κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου 
       Μηχανολογικός εξοπλισµός                    15 έτη 
       Μεταφορικά µέσα                                 5 - 7 έτη 
       Λοιπός εξοπλισµός                                5 έτη 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η 
διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα (Σηµείωση 2.2.6).  
 
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.   
 
2.2.5 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται από µια επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσης 
τους. Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από τα έξοδα ανάπτυξης, που δηµιουργούνται εσωτερικά 
δεν κεφαλαιοποιούνται και οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που 
προκύπτουν. 
 
Στα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται α) άδειες λογισµικού και β) ∆ικαιώµατα χρήσης 
ενσώµατων παγίων στοιχείων.  
 
Οι άδειες λογισµικού καταχωρούνται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 
µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης 
κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  
 
Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων παγίων στοιχείων αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, εύλογη 
αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησής τους, µείον της αποσβέσεις.  Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται ανάλογα µε τα έτη µίσθωσης των ενσώµατων παγίων. 
 
Οι αποσβέσεις των άϋλων στοιχείων περιλαµβάνονται στα «έξοδα διοίκησης» και στα «έξοδα διάθεσης» 
της κατάστασης αποτελεσµάτων. 
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Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 δεν πληρούσαν τα κριτήρια 
κεφαλαιοποίησης διαγράφηκαν. Όλες οι διαφορές που προέκυψαν κατά τον διαφορετικό χειρισµό σε 
σχέση µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης. 
 
2.2.6 Αποµείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 
σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να 
µην είναι ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η 
ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω 
χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 
επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) 
είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 
 
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 
µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου 
ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 
που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την 
διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 
 
2.2.7 Επενδύσεις 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Περιλαµβάνει µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µετοχές εισηγµένων και µη εισηγµένων εταιρειών στο ΧΑΑ). 
Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν 
έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα 
στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα.  Κατά την πώληση ή όταν 
χαρακτηρισθούν ως αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  Ζηµιές 
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης.  Για τα µη διαπραγµατεύσιµα 
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση 
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών 
ροών. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση. 
Τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος 
κτήσης.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά 
µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης των 
συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των 
αποτελεσµάτων. 
 
2.2.8 Αποθέµατα 
 
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην 
συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.  
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Το κόστος που πραγµατοποιήθηκε για να φθάσει κάθε είδος αποθέµατος στην παρούσα του θέση και 
κατάσταση υπολογίζεται µε την µέθοδο FIFO. Στο κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνονται 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  
 
2.2.9 Εµπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και 
των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη 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 της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
2.2.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις 
τραπεζικές υπεραναλήψεις. 
 
2.2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 
Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου 
οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό 
από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
 
2.2.12 ∆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. Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης στην 
οποία πραγµατοποιείται. 
 
2.2.13 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 
 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 
οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από 
τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων, 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 περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 
προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 
εισοδήµατος της χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες 
χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 
νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο 
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φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του 
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µεταξύ της φορολογικής βάσης και της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος 
εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία εκτιµάται ότι θα 
υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 
δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
2.2.14 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. Τυχόν 
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε 
µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 
 
2.2.15 Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν συντάξεις και άλλες εισφορές (εφάπαξ 
αποζηµίωση) που παρέχει η επιχείρηση µετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας 
των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν µόνο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Το 
δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 
 
2.2.15.1 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 
 
Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα που αφορά 
στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε 
εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα 
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό 
ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά 
συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή  υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών 
παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 
 
Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) 
περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται 
τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος 
προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις 
καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 
 
Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται 
ως µία υποχρέωση µετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 
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2.2.15.2 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί 
την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν. 
2112/1920 και Ν. 3198/1955  και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος 
ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως 
από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος 
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων 
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο 
και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις 
προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της σωρευµένης 
υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο εργασιακό χρόνο των 
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε 
εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο 
υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 
 
2.2.16 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 
υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε 
τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.  
 
Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα 
έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 
επιχορηγούν. 
 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα 
κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού που αφορούν. 
 
2.2.17 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η 
εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης.  
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη.  
 
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
 
2.2.18 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη 
συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται πιο κάτω 
πρέπει επίσης να ισχύουν:  
 
Έσοδα από πώληση αγαθών: Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που 
απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή. 
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Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 
παρέχονται οι  υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το 
σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της χρονικής αναλογίας και µε την 
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Έσοδα από 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. 
 
2.2.19 Μισθώσεις 
 
Η εταιρεία ως µισθωτής: Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης 
ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει 
και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές 
µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που 
προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης ισόποσα κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης. 
 

∆ιαχείριση κινδύνων  
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από συµµετοχές σε συγγενείς και 
λοιπές επιχειρήσεις, οµολογιακό και λοιπά δάνεια, µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Ο 
κυριότερος σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις 
εργασίες της εταιρείας. Η εταιρεία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως εµπορικές 
απαιτήσεις και εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες της.  
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από χρηµατοπιστωτικά µέσα εξετάζονται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι 
οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 
Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος που προκύπτει για την εταιρεία από µεταβολές επιτοκίου δεν είναι 
σηµαντικός. 
Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος:  Ο κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος είναι ελάχιστος. 
Κίνδυνος τιµής αγαθών: Ο κίνδυνος που προκύπτει για την εταιρεία από µεταβολές στις τιµές αγαθών 
είναι ελάχιστος. 
Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία συναλλάσσεται αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα 
αντισυµβαλλόµενα µέρη. Είναι πολιτική της εταιρείας όπως όλοι οι πελάτες οι οποίοι επιθυµούν να 
συναλλάσσονται  επί πιστώσει υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι 
εµπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Για συναλλαγές που γίνονται σε νοµίσµατα εκτός από το κύριο 
νόµισµα της σχετικής λειτουργικής µονάδας, η εταιρεία δεν προσφέρει πιστωτικές διευκολύνσεις χωρίς 
την ειδική έγκριση του τµήµατος πιστώσεων. Όσο αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα 
υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, που αποτελούνται από µετρητά και 
αντίστοιχα µετρητών, ο κίνδυνος για την εταιρεία απορρέει από τη µη τήρηση των συµβατικών όρων 
από τον αντισυµβαλλόµενο, µε µέγιστη έκθεση ίση µε τη λογιστική αξία των µέσων. ∆εν υπάρχουν 
σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου εντός  της εταιρείας.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ρευστότητας, λόγω επάρκειας 
κεφαλαίων κίνησης. 
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3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές 
(χρηµατιστήρια - π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.   
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι 
προσεγγίζει την πραγµατική τους αξίας.  Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 
για σκοπούς εµφάνισής τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των 
µελλοντικών ταµειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το 
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο για την εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών 
µέσων. 
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4.Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων     
4.1  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις       
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας αναλύονται ως εξής:     
      Κτίρια  
   Μηχανολογικός Μεταφορικά  Λοιπός εγκαταστάσεις  
 Οικόπεδα Κτίρια εξοπλισµός  µέσα εξοπλισµός υπό εκτέλεση Σύνολο 
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία        
Υπόλοιπο 1.1.2006 3.235.000,00 8.917.267,29 2.230.326,18 328.755,09 1.972.644,82 0,00 16.683.993,38 
Προσθήκες 0,00 0,00 11.945,00 128.601,51 67.916,91 538.388,73 746.852,15 
Πωλήσεις-διαγραφές 0,00 0,00 0,00 -69.166,74 0,00 0,00 -69.166,74 
Υπόλοιπο 30.9.2006 3.235.000,00 8.917.267,29 2.242.271,18 388.189,86 2.040.561,73 538.388,73 17.361.678,79 
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1.1.2006 0,00 -2.247.273,04 -1.119.985,37 -157.537,33 -1.686.192,45 0,00 -5.210.988,19 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -190.837,08 -68.768,75 -39.999,73 -141.342,23 0,00 -440.947,79 
Πωλήσεις-διαγραφές 0,00  0,00 32.853,99 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 30.9.2006 0,00 -2.438.110,12 -1.188.754,12 -164.683,07 -1.827.534,68 0,00 -5.619.081,99 
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2006 3.235.000,00 6.479.157,17 1.053.517,06 223.506,79 213.027,05 538.388,73 11.742.596,80 

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία        
Υπόλοιπο 1.1.2007 3.235.000,00 8.917.267,29 2.502.271,18 388.189,86 1.286.711,25 899.217,66 17.228.657,24 
Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 19.018,46 75.315,73 189.172,91 283.507,10 
Πωλήσεις-διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 30.9.2007 3.235.000,00 8.917.267,29 2.502.271,18 407.208,32 1.362.026,98 1.088.390,57 17.512.164,34 
Σωρευµένες αποσβέσεις        
Υπόλοιπο 1.1.2007 0,00 -2.502.727,35 -1.211.748,44 -178.433,78 -1.092.722,23 0,00 -4.985.631,80 
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -187.095,13 -93.305,48 -41.965,32 -95.894,52 0,00 -418.260,45 
Πωλήσεις-διαγραφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 30.9.2007 0,00 -2.689.822,48 -1.305.053,92 -220.399,10 -1.188.616,75 0,00 -5.403.892,25 
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2007 3.235.000,00 6.227.444,81 1.197.217,26 186.809,22 173.410,23 1.088.390,57 12.108.272,09 
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Οι υποθήκες και προσηµειώσεις επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισµού ανέρχονται 
στο ποσό των € 10.630.227,44, προς κάλυψη τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων στις 
30/09/2007 είναι € 5.426.242,01  
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας  έχουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. 
Ο επιµερισµός των αποσβέσεων της περιόδου έγινε ως εξής: 
Κόστος πωληθέντων 204.946,33 
Έξοδα ∆ιοίκησης 169.268,06 
Έξοδα ∆ιάθεσης 122.648,22 
Σύνολο 496.862,61 
∆εν υπάρχουν πάγια αποκτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση  
 
4.2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
Τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας αφορούν σε λογισµικά προγράµµατα και δικαιώµατα 
χρήσης ενσώµατων παγίων στοιχείων και αναλύονται ως εξής: 
 ∆ικαιώµατα   
 χρήσης    
 ενσώµατων   
 παγίων  Λογισµικά  

 στοιχείων  προγράµµατα Σύνολο 
Αξία κτήσεως ή εύλογη 
αξία 

   

Υπόλοιπο 1.1.2006   
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 76.302,27 781.264,04 857.566,31 
Προσθήκες 70.820,50 70.820,50 
Πωλήσεις-διαγραφές  
Υπόλοιπο 30.9.2006 76.302,27 852.084,54 928.386,81 
  
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1.1.2006 -11.445,28 -603.955,42 -615.400,70 
Αποσβέσεις περιόδου -2.861,34 -121.225,60 -124.086,94 
Πωλήσεις-διαγραφές 0,00 
Υπόλοιπο 30.9.2006 -14.306,62 -725.181,02 -739.487,64 
  
Αναπόσβεστη αξία 
30.9.2006 61.995,65 126.903,52 188.899,17 
  
Αξία κτήσεως ή εύλογη 
αξία  
Υπόλοιπο 1.1.2007 76.302,27 972.829,92 1.049.132,19 
Προσθήκες 198.915,58 198.915,58 
Πωλήσεις-διαγραφές 0,00 
Υπόλοιπο 30.9.2007 76.302,27 1.171.745,50 1.248.047,77 
  
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1.1.2007 -15.260,40 -746.192,03 -761.452,43 
Αποσβέσεις περιόδου -2.861,34 -75.740,82 -78.602,16 
Πωλήσεις-διαγραφές 0,00 
Υπόλοιπο 30.9.2007 -18.121,74 -821.932,85 -840.054,59 
  
Αναπόσβεστη αξία 
30.9.2007 58.180,53 349.812,65 407.993,18 
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∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των άϋλων παγίων 
στοιχείων έναντι δανεισµού. 
∆εν υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση άϋλων παγίων. 
 
4.3 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 30.09.2007 31.12.2006 
Αξία κτήσης  26.539,28 26.539,28 
Αποµειώσεις 8.223,69 0,00 
 18.315,59 26.539,28 
 
Η εταιρεία συµµετέχει σε εταιρείες µη εισηγµένες στο Χ.Α ως εξής: 

 Κόστος Αποµείωση Χώρα Ποσοστό 
ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. 20.073,37 20.073,37 Ελλάδα 3,8% 
ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-ΛΙΒΑΝΗΣ LTD 26.539,28 ----- Κύπρος 50% 
HOMENET HELLAS A.E 430.177,86 430.177,86 Ελλάδα 41,85% 
Η εταιρεία ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης και οι συσσωρευµένες ζηµιές της ΝΕΑ 
ΣΥΝΟΡΑ-ΛΙΒΑΝΗΣ LTD κατέστησαν αρχικά την καθαρή θέση µηδενική αλλά σύµφωνα µε τον τελευταίο 
ισολογισµό 31/12/2006 η καθαρή θέση της είναι € 28.959,65. 
Η εταιρεία HOMENET HELLAS A.E ευρίσκεται σε αδράνεια και σύµφωνα µε τον τελευταίο ισολογισµό 
της 31/12/2006 έχει σχεδόν µηδενικά ίδια κεφάλαια (€ 28.942,29) επί καταβεβληµένου κεφαλαίου  € 
1.027.935,72. 
 
4.4 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
Η εταιρεία δεν διαθέτει. 
 
4.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 30.09.2007 31.12.2006 
Μακροπρόθεσµο µέρος απαιτήσεων 
από πελάτες 600.000,00 600.000,00 
Εγγυήσεις ενοικίων 26.204,01 26.204,01 
 626.204,01 626.204,01 
Με βάση το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση» ,προσδιορίστηκε η 
καθαρή παρούσα αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων από πελάτες και το χρηµατοοικονοµικό κόστος 
επιβάρυνε τα  αποτελέσµατα.  
Η λήξη των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής: 
1-2 έτη                 € 200.000,00 
Άνω των 2 ετών    € 400.000,00 
Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. 
 
4.6 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
     30.09.2007    31.12.2006 
Εµπορεύµατα 60.008,40 58.587,82 
Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή 3.731.310,89 3.083.029,46 
Παραγωγή σε εξέλιξη 403.060,81 402.877,11 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 457.871,68 368.929,31 
 4.652.251,78 3.913.423,70 
Το κόστος των αποθεµάτων που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων, ανέρχεται σε € 
465.091,90. 
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Τα αποθέµατα είναι ελεύθερα από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτων και έχουν επαρκή ασφαλιστική 
κάλυψη. 
 
4.7 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 
 
Απαιτήσεις από πελάτες 

30.09.2007 31.12.2006 

Πελάτες 4.333.026,76 4.344.802,09 
Γραµµάτια εισπρακτέα 160.791,33 173.597,57 
Επιταγές εισπρακτέες 4.929.459,91 3.434.049,33 
Σύνολο 9.423.278,00 7.952.448,99 
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..  
Επιταγές εισπρακτέες ύψους € 1.793.040,82 έχουν χορηγηθεί για εγγύηση έναντι ληφθέντων  δανείων. 
 
4.8 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 30.09.2007 31.12.2006 
Μετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ 8.562,40 8.562,40 
Μετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ 308.000,00 308.000,00 
Προβλέψεις για υποτίµηση -12.128,30 -12.128,30 
Σύνολο 304.434,10 304.434,10 
 
4.9 Λοιπές απαιτήσεις  
Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 30.09.2007 31.12.2006 
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 101.607,06 93.766,67 
Έξοδα εκδόσεων προπληρωθέντα 970.979,65 802.218,61 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 34.979,81 241.979,81 
Προκαταβολές προµηθευτών 1.236.331,08 706.880,09 
Λοιπές απαιτήσεις 140.176,66 258.667,84 
Σύνολο 2.484.074,26 2.103.513,02 
Σύνολο πελατών και λοιπών 
απαιτήσεων 

11.907.352,26 10.055.962,01 

Οι παραπάνω απαιτήσεις της εταιρείας πρόκειται να εισπραχθούν µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. 
 
4.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες 
σε πρώτη ζήτηση. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της εταιρείας έχουν ως 
εξής: 
 30.09.2007 31.12.2006 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο  83.200,43 72.599,89 
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 480.795,81 697.017,36 
Σύνολο 563.996,24 769.617,25 
 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες 
σε πρώτη ζήτηση. 
Κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς. 
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4.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
 Συνολικός 

Αριθµός  
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 ∆εκεµβρίου 2005 7.048.100 7.031.250 - 16.850 6.343.290,00 
30 Σεπτεµβρίου 2006 21.093.750 21.093.750 - - 6.328.125,00 
31 ∆εκεµβρίου 2006 21.093.750 21.093.750 - - 6.328.125,00 
30 Σεπτεµβρίου 2007 21.093.750 21.093.750 - - 6.328.125,00 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 21.093.750 κοινές, ονοµαστικές πλήρως 
εξοφληµένες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου κατά 
την 30 Σεπτεµβρίου 2007 ανέρχεται σε € 6.328.125,00.  
 
Το 77,88% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από µέλη της οικογενείας 
Λιβάνη. Έναντι του ληφθέντος οµολογιακού δανείου από την Εθνική Τράπεζα υπάρχει περιορισµός 
µεταβίβασης των µετοχών της οικογένειας σε ποσοστό µικρότερο του 60%. 
 
Σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί, πέραν των όσων 
υπαγορεύει η ισχύουσα νοµοθεσία και αναφέρονται παραπάνω. 
 
4.12 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού € 4.994.984,00 είχε προκύψει από την 
έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. 
 
4.13 Λοιπά αποθεµατικά 
Το υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασµού αναλύεται ως εξής: 
 30.09.2007 31.12.2006 
Τακτικό αποθεµατικό 426.578,76 426.578,76 
Αφορολόγητα αποθεµατικά 
Ν.2601/98 

795.180,99 795.180,99 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής ∆ΛΠ 16 4.430.743,72 4.430.743,72 
Σύνολο 5.652.503,47 5.652.503,47 
 
Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, 
να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του 
καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η 
διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.  
Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία 
απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων Ν.2601/98 (υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά 
κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν έχει αναγνωρισθεί 
αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
 
4.14 Αποτελέσµατα εις νέο 
Για το εννιάµηνο 2007 τα αποτελέσµατα εις νέο µειώθηκαν µε το µέρισµα χρήσεως 2006 € 295.032,50 
και αυξήθηκαν µε τα κέρδη περιόδου € 1.131.560,80. 
 
4.15 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
H εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την 
παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο 
προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν 
αναλογιστικής µελέτης που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριµένα, η σχετική µελέτη 
αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαιτούνται από τις 
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προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να 
καταχωρηθούν στον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. 
Η εταιρεία δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς τους 
εργαζόµενους της, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το 
µόνο πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του 
προσωπικού. 
Η σχετική υποχρέωση καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 
εταιρείας  έχουν ως εξής: 
Η υποχρέωση της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 30/09/2007  31/12/2006 
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:    
Συνταξιοδοτικές παροχές 378.637,05  337.321,13 
Σύνολο: 378.637,05  337.321,13 
 30/09/2007  30/09/2006 
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα    
Συνταξιοδοτικές παροχές 41.315,92  3.885,62 
Σύνολο: 41.315,92  3.885,62 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους παραπάνω λογιστικούς σκοπούς 
είναι οι εξής: 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν 
έχουν ως εξής:  
Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,8% κατά την 31.12.2005 

 4,3% κατά την 31.12.2006 

Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος: 3,8% κατά την 31.12.2005 

 4,3% κατά την 31.12.2006 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών Πληθωρισµός+4% 
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων Πληθωρισµός+4% 
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2% 
Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του ΑΕΠ 3% 
∆ηµογραφικές Υποθέσεις: 
Θνησιµότητα: Έχει χρησιµοποιηθεί ο ελληνικό πίνακας θνησιµότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες 
(Υπ.Απ.Κ3-3974/99) 
Ηλικίες κανονικής συνταξιοδότησης: Έχουν χρησιµοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του Ταµείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε εργαζόµενος, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί µε τις πρόσφατες 
νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
Ηλικίες κανονικής συνταξιοδότησης για βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα:Μείωση κατά 5 έτη της 
κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης. 
Οι παροχές προς το προσωπικό και η ανάλυση του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας 
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 4.24. 
 
4.16 Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 
Στο κονδύλι αυτό περιλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού και αναλύεται ως εξής: 

 30.09.2007 31.12.2006 
Επιχορήγηση Ν.1892/90 (23Α) – 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης 134.540,68 187.176,16 
Επιχορήγηση Ν.3299/04 398.994,00 398.994,00 
Μεταφορά στα αποτελέσµατα -39.478,86 -52.638,48 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 494.055,82 533.534,68 
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Τα επιχορηγούµενα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχει αναλάβει η εταιρεία αφορούν: 
 Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ µε αντικείµενο επένδυσης την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό  των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, µηχανογραφικού και µηχανολογικού εξοπλισµού της εταιρείας. Το 
κόστος των επιλεγµένων δαπανών της επένδυσης σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση ανήλθε 
σε € 3.324,950,00, το δε ποσό της επιχορήγησης που θα εισπραχθεί συνολικά  είναι € 
1.329.980,00, από την οποία έχει εισπραχθεί ποσό € 398.994,00 και το υπόλοιπο αναµένεται να 
εισπραχθεί στα επόµενα 4 έτη. 

Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού που αφορούν. 
 
4.17 Φόρος Εισοδήµατος  

 30.09.2007 31.12.2006 
Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 345.121,84 121.142,88 
Φόροι – τέλη προηγούµενων χρήσεων 199.930,00 13.603,02 
 545.051,84 134.745,90 
 
4.18 ∆ανειακές υποχρεώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας (µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες) αναλύονται ως εξής: 
 30.09.2007 31.12.2006 
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   
Οµολογιακό ∆άνειο 3.767.480,00 3.470.800,00 
∆άνεια τραπεζών 492.164,13 927.818.11 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.259.644,13 4.398.618,11 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις   
Τραπεζικά ∆άνεια  981.889,21 0,00 
Υποχρεώσεις µακροπρόθεσµων δανείων  
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 1.166.597,88 918.778,38 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 2.148.487,09 918.778,38 
Σύνολο δανείων 6.408.131,22 5.317.396,49 
Το 2006 χορηγήθηκε δεκαετές οµολογιακό δάνειο, από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος ποσού € 
4.000.000,00. Στις 4/4/2007 εκταµιεύθηκε και το € 1.000.000,00 . Η διάρκεια του οµολογιακού δανείου 
είναι 10ετής και οι εξασφαλίσεις είναι προσηµείωση υποθήκης Α θέσης επί του κτιρίου Στρυµώνος 18 – 
Βοτανικός, οι προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ηλία Λιβάνη και της κ. Παναγιώτας Λιβάνη καθώς και 
ενεχυρίαση επιταγών πελατείας ύψους  €1.000.000,00. Το επιτόκιο είναι ίσο µε Euribor 1 µηνός πλέον 
περιθωρίου 1,5%. 
Το σύνολο των οµολογιακών δανείων αντιστοιχεί σε δέκα (10) οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 
500.000,00 η κάθε µία. 
Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων της εταιρείας (σε έτη) είναι οι εξής: 
 
 Μέχρι 6 µήνες 6 µε 12 µήνες 
31.12.2006   
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 459.389,19 459.389,19 
31.09.2007   
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.074.243,54 1.074.243,55 
 
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων της εταιρείας (σε έτη) είναι οι εξής: 
 30.09.2007 31.12.2006 
1 έτος και λιγότερο   
Μεταξύ 1 και 2 ετών 1.166.597,88 918.778,38 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.533.195,60 1.648.897,38 
Άνω των 5 ετών 1.559.850,65 1.830.942,35 
Σύνολο  4.259.644,13 4.398.618,11 
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Έγινε µία ανακατανοµή στις λήξεις των δανείων στις 31/12/2006 για να είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε 
αυτά στις 30/09/2007. 
Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, τις οποίες δεν έχει χρησιµοποιήσει: 

  
30.09.2007 

 
31.12.2006 

Σταθερό ή κυµαινόµενο  επιτόκιο   
 
  Με λήξη µέσα σε ένα έτος 

 
6.300.000,00 4.800.000,00 

Οι δανειακές δυνατότητες που λήγουν µέσα στο έτος είναι ετήσιες, υποκείµενες σε επανεξέταση σε 
διάφορες ηµεροµηνίες κατά το 2007 και το 2008 . Οι λοιπές δυνατότητες έχουν χρησιµοποιηθεί ώστε να 
βοηθήσουν χρηµατοοικονοµικά, την επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. 

Η Εταιρία στο τέλος της περιόδου  01.01-30.09.2007 δεν είχε ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες 
υποχρεώσεις. 

4.19 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 
φορολογική αρχή.  
 
Τα συµψηφισµένα ποσά των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας 
αναλύονται ως εξής: 
 30.06.2007 31.12.2006 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 886.751,01 886.751,01 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις -2.310.946,28 -2.223.163,47 
Σύνολο -1.424.195,27 -1.336.412,46 
 
Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο ορισµένα εισοδήµατα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της 
απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανοµής τους στους µετόχους. Η λογιστική αρχή της εταιρείας 
είναι να αναγνωρίζει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα αυτά κατά το χρόνο 
διανοµής τους ανεξάρτητα από το χρόνο πραγµατοποίησής τους. 
 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία για τη χρήση 2006 είναι 29%. 
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο ο συντελεστής µε τον οποίο φορολογείται το εισόδηµα της 
εταιρείας από την χρήση 2007 και µεταγενέστερα διαµορφώνεται σε 25%. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµήθηκαν µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ο 
συντελεστής φόρου εισοδήµατος που εφαρµόστηκε για απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που διακανονίστηκαν 
είναι 25%. 
 
4.20 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
Τα υπόλοιπα προµηθευτών και συναφών υποχρεώσεων της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

   
 30.09.2007 31.12.2006 
Προµηθευτές 1.402.574,38 793.537,67 
Επιταγές πληρωτέες 1.781.766,17 1.910.979,82 
Σύνολο 3.184.340,55 2.704.517,49 
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4.21 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 30.09.2007 31.12.2006 
Μερίσµατα πληρωτέα  20.803,00 24.839,31 
Ασφαλιστικά ταµεία 63.933,76 135.059,25 
∆ουλευµένα έξοδα - 21.470,43 
Παρακρατούµενοι φόροι-τέλη 154.532,19 167.379,00 
Προκαταβολές πελατών 186.909,05 266.667,55 
Λοιπές υποχρεώσεις 372.206,07 728.046,74 
Σύνολο 798.384,07 1.343.462,28 
 
4.22 Κύκλος εργασιών 
O κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2007 
 Πωλήσεις Πωλήσεις    
  σε Τρίτες Ενδοκοινοτικές  
 Εσωτερικού Χώρες Παραδόσεις Σύνολα 
Εµπορεύµατα 152.808,40 - 232.679,86 385.488,26 
Προϊόντα 7.297.130,22 11.605,90 286.544,77 7.595.280,89 
Παροχή 
Υπηρεσιών 1.589.244,06 - - 1.589.244,06 
Σύνολα 9.039.182,68 11.605,90 519.224,63 9.570.013,21 
     
     
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2006 

 Πωλήσεις 
Πωλήσεις 

σε Ενδοκοινοτικές Σύνολα 

 Εσωτερικού 
Τρίτες 
Χώρες Παραδόσεις  

Εµπορεύµατα 248.496,87 - 213.249,16 461.746,03 
Προϊόντα 8.198.172,37 - 445.422,89 8.643.595,26 
Παροχή 
Υπηρεσιών 651.494,62 - - 651.494,62 
Σύνολα 9.098.163,86 - 658.672,05 9.756.835,91 

 
4.23 Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της εταιρείας παρατίθεται παρακάτω. 
Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων της εταιρείας έχει ως εξής: 
 30.09.2007 30.09.2006 
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως 
έξοδο 465.091,90 1.232.258,31 
Παροχές εργαζοµένων 718.539,87 590.749,21 
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.645.060,79 2.978.111,76 
Παροχές τρίτων 191.525,67 142.687,66 
Αποσβέσεις παγίων 204.946,33 239.422,66 
Λοιπά 3.769,55 4.789,86 
Προβλέψεις - 15.526,01 
Σύνολο 4.228.933,11 5.203.545,47 
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Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της εταιρείας έχει ως εξής: 
  
 30.09.2007 30.09.2006 
Παροχές εργαζοµένων 740.168,57 618.664,58 
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 326.490,82 252.237,69 
Παροχές τρίτων 144.631,07 119.285,25 
Φόροι-τέλη 27.104,09 31.417,91 
∆ιάφορα έξοδα 246.899,17 194.299,16 
Αποσβέσεις παγίων 169.268,06 235.715,47 
Προβλέψεις  - 111.164,17 
Σύνολο 1.654.561,78 1.462.784,23 

 
Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης της εταιρείας έχει ως εξής: 
 30.09.2007 30.09.2006 
Παροχές εργαζοµένων 611.864,35 527.811,57 
 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 434.426,72 180.657,09 
Παροχές τρίτων 212.458,99 202.272,19 
Φόροι-τέλη 19.809,45 21.670,84 
Έξοδα προβολής και διαφήµισης 282.002,81 324.481,87 
Έξοδα εκθέσεων 104.710,68 63.794,17 
Έξοδα διακίνησης, µεταφορών 49.452,47 54.957,35 
Έξοδα ταξιδίων 110.018,55 96.996,09 
Λοιπά έξοδα 10.984,84 27.820,01 
Αποσβέσεις παγίων 122.648,62 89.896,60 
Προβλέψεις  - 80.207,44 
Σύνολο 1.958.377,48 1.670.565,22 

 
4.24 Παροχές προσωπικού 
Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 30.09.2007 30.09.2006 
Μισθοί και ηµεροµίσθια   1.553.808,82 1.271.367,71 
Εργοδοτικές εισφορές 417.030,50 358.754,49 
Αµοιβές ∆.Σ 106.283,16 106.283,16 
Λοιπές παροχές 2.660,00 820,00 
Σύνολο 2.079.782,48 1.737.225,36 

Την 30.09.2007 απασχολούνταν 101 υπάλληλοι συνολικά. 
 
4.25 Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης της εταιρείας, αναλύονται ως εξής: 

 30.09.2007 30.09.2006 
 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης   
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων  39.478,86 39.478,86 
∆ιάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων - 10.754,79 
Λοιπά έσοδα - 1.004,00 
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 
προηγ.χρήσης 45.500,00  

 84.978,86 51.237,65 
 
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 30.09.2007 30.09.2006 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 2.897,41 10.730,29 
 2.897,41 10.730,29 
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4.26 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 30.09.2007 30.09.2006 
Χρεωστικοί τόκοι δανείων τραπεζών 284.558,88 257.102,15 
Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις 
έξοδα 6.596,95 11.414,97 
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι -31.719,41 -45.635,33 
Σύνολο 259.436,42 222.881,79 

 
4.27 Φόρος εισοδήµατος 
Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της περιόδου  έχει ως εξής: 
 30.09.2007 30.09.2006 
Αναλογών φόρος περιόδου 299.748,86 227.784,00 
 Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού 
ελέγχου   31.604,61 57.391,12 
Αναβαλλόµενος φόρος 87.871,60 131.491,67 
Σύνολο 419.225,07 416.667,59 

 
4.28 Ζηµίες /κέρδη ανά µετοχή 
Οι ζηµίες/κέρδη ανά µετοχή για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

 01.01-30.09.2007 01.01-30.09.2006 
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους 
της εταιρίας 1.131.560,80 820.898,97 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 21.093.750 11.770.120 
Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,0536 0,06974 

 
4.29 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 
Οι συναλλαγές που αφορούν αγορές και πωλήσεις από και προς τα συνδεόµενα µέρη της εταιρείας έχουν ως εξής: 
Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών 

 01.01-30.09.2007 01.01-30.09.2006 
Πωλήσεις αγαθών    
Συγγενείς (ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ 
LTD) 414.127,21 475.811,51 

 
∆εν υπάρχουν αγορές από συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν µε βάση εµπορικούς όρους της αγοράς  και αναµένεται να διακανονιστούν 
κανονικά. 
 
4.30 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς συνδεόµενα µέρη 
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόµενα µέρη της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 30.09.2007 30.09.2006 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη  
Συγγενείς εταιρείες (ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ 
LTD) 1.197.121,73 

 
 

1.502.750,57 
    Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 
Συγγενείς εταιρείες (ΗΟΜΕ ΝΕΤ HELLAS AE) - 401,28 

 
4.31 Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών 
Οι παροχές προς τα µέλη της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής: 

 01.01-30.09.2007 01.01-30.09.2006 
   
Μισθοί Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 123.068,16 123.068,16 
Μισθοί ∆ιευθυντικών Στελεχών 239.632,53 212.635,51 
Σύνολο 362.700,69 335.703,67 
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 01.01-30.09.2007 01.01-30.09.2006 
 
Απαιτήσεις προς µέλη διοίκησης και 
διευθυντικά στελέχη 

 
0,00 

 
0,00 

Υποχρεώσεις προς µέλη διοίκησης και 
διευθυντικά στελέχη 

0,00 11.860,00 

 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις 
οικογένειες τους). 
 
Έναντι δανεισµού έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των βασικών µετόχων της εταιρείας όπου είναι και 
µέλη του ∆Σ. 
  

5. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 
 
5.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
 
Έναντι δανεισµού υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού 
καθώς επίσης και εγγυήσεις επί των εµπορικών απαιτήσεων, όπως αυτές αναλύονται στις σχετικές 
σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Έχουν χορηγηθεί εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 762.169,28. 
 
5.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Η εταιρεία σαν µισθωτής 
 
Μεταξύ της εταιρείας και του Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ) η οποία είναι 
ιδιοκτήτρια του ακινήτου που στεγάζεται το Καφέ – Βιβλιοπωλείο επί της Αραχώβης 56 Αθήνα , υπάρχει  
ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης από την 03/04/2000, σύµφωνα µε το οποίο η εταιρεία έχει µισθώσει το 
εν λόγω ακίνητο για διάστηµα 18 ετών.  
 
Το ετήσιο µίσθωµα έχει προσδιοριστεί σε € 123.984,63 και αναπροσαρµόζεται ετησίως συµφωνά µε τον 
πληθωρισµό + 2%. 
Επίσης η εταιρεία µισθώνει κατάστηµα επί της Πεσµατζόγλου 5 – Αθήνα, µε ετήσιο µίσθωµα € 
10.231,20 και διαµέρισµα επί της Λουκή Ακρίτα 19 Φιλοθέη µε ετήσιο µίσθωµα € 22.380,00. 
 
5.3 ∆εσµεύσεις για επενδυτικά προγράµµατα 
 
Η εταιρεία υπέβαλλε τον στις 29/12/2005  στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών πρόταση 
υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 επενδυτικού έργου 5ετούς διάρκειας για επέκταση  των 
κτιριακών, µηχανολογικών και µηχανογραφικών  εγκαταστάσεων της εταιρείας. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός του εν λόγω επενδυτικού έργου ανέρχεται στο ποσό των € 3.324.950,00 και η 
συνολική επιχορήγηση του δηµοσίου θα καλύψει ποσοστό 40% του εν λόγω ποσού. Το εν λόγω 
επενδυτικό έχει εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 108/26-5-2006) και έχει ήδη 
εκταµιευθεί ποσόν € 398.994,00 
 
5.4 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
Α. Με απόφαση του ∆.Σ. της "ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.", της 15/10/2007 
αποφασίστηκε η συµµετοχή της εταιρείας στην υπό σύσταση Α.Ε. µε τα παρακάτω στοιχεία: 
Επωνυµία: "ΛΙΒΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 
∆ιακριτικός Τίτλος: "LIVANIS Professional Congress Organisers" 
Έδρα: ∆ήµος της Αθήνας 
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Σκοπός : Η οργάνωση και επιµέλεια διεξαγωγής συνεδρίων, συµποσίων, ηµερίδων και εκθέσεων, η 
παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η παραγωγή πάσης φύσεως εκδόσεων έντυπης και ηλεκτρονικής 
µορφής κλπ και κάθε συναφής δραστηριότητα, όπως θα περιγράφεται στο καταστατικό της ως άνω υπό 
σύσταση ανώνυµης εταιρείας. 
∆ιάρκεια: 50 έτη. 
Μετοχικό Κεφάλαιο: € 60.000,00 (εξήντα χιλιάδες ευρώ), διαιρούµενο σε 600 ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 100,00 (εκατό ευρώ) η κάθε µία. 
Ποσοστά συµµετοχής: ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 50 % και ARESTONIA LIMITED 
50%. 
 
Β. Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 και 2006 στις 24/10/2007. 
Τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν ακριβή και επαρκή και δεν προέκυψαν στοιχεία που να 
επηρέασαν το κύρος τους. Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψαν φόροι, τέλη και προσαυξήσεις 
συνολικού ύψους €199.930,00. Εκ του συνολικού ποσού µόνο € 31.604,61 επηρέασαν  τα 
αποτελέσµατα χρήσης 2007 της εταιρίας, καθ' ότι προβλέψεις € 89.704,18 και € 78.621,21 έχουν ήδη 
επιβαρύνει τα κέρδη των χρήσεων 2005 και 2006 αντίστοιχα. 
 
Γ. Η εταιρεία προχωρά στην εφαρµογή του εγκεκριµένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, του 
Προγράµµατος Παροχής ∆ικαιωµάτων Προαίρεσης προς το προσωπικό και τα στελέχη της  διοίκησης 
της εταιρείας για την αγορά µετοχών µε τους εξής όρους: 
 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε απόφασή του στις 22/11/2007 παραχωρεί τα  
δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών της Εταιρίας τα οποία κατοχυρώνονται σε ποσοστό 
100% µε έτος άσκησης το 2007. ∆ικαιούχοι των δικαιωµάτων προαίρεσης είναι Μέλη ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, Γεν. ∆ιευθυντές, ∆ιευθυντικά στελέχη, προσωπικό και άτοµα που παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στην εταιρεία σε σταθερή βάση. Τα δικαιώµατα Προαίρεσης λήγουν αν ο 
δικαιούχος αποχωρήσει οικιοθελώς ή απολυθεί από την Εταιρία πριν αυτά κατοχυρωθούν ή δεν 
ασκηθούν κατά τον προβλεπόµενο χρόνο. 

 
2. Η προσφορά απευθύνεται σε 90 άτοµα (Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γεν. ∆ιευθυντές, 

∆ιευθυντικά στελέχη, προσωπικό και άτοµα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία σε 
σταθερή βάση), στους οποίους χορηγούνται δικαιώµατα προαίρεσης κατά το έτος 2007, και 
αφορά σε 2.109.375 νέες Κοινές Ονοµαστικές  µετοχές της Εταιρίας,  ονοµαστικής αξίας 0,30 
Ευρώ η καθεµία, οι οποίες θα προκύψουν από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που 
θα πραγµατοποιηθεί το ∆εκέµβριο του 2007, µε τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς 
δικαίωµα προτίµησης των υφισταµένων κατά την έκδοση µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 13 
παρ.9 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ακριβής αριθµός των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών 
κάθε δικαιούχου, διαµορφώθηκε  σύµφωνα µε τη θέση του δικαιούχου, την αποδοτικότητά του 
και την εν γένει παρουσία του στην Εταιρία ως κάτωθι: 

 
3. Χρόνος άσκησης : Τα δικαιώµατα ασκούνται από 23 Νοεµβρίου έως 10 ∆εκεµβρίου 2007, µε 

έγγραφη δήλωση κάθε δικαιούχου στην Εταιρία και µε ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των 
ασκούµενων δικαιωµάτων 

 
4. Η τιµή άσκησης κάθε δικαιώµατος προαίρεσης ορίσθηκε σε 0,30 Ευρώ για κάθε δικαίωµα. Το 

συνολικό αντίτιµο καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την άσκηση του δικαιώµατος προαιρέσεως. 
 

5. Μετά την εµπρόθεσµη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκούµενων από αυτούς 
δικαιωµάτων προαίρεσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας θα προβεί σε αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου αυτής και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ανάλογα µε τον 
αριθµό δικαιωµάτων που θα έχουν ασκηθεί µε τις ως άνω δηλώσεις. Ακολούθως, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ώστε 
οι µετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώµατα να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών.  
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6. Ο αριθµός των νέων µετοχών που τελικά θα εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. 
εξαρτάται από τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το σχετικό δικαίωµα και θα 
καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό. 

 
 

Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2007 
 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.  
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη 
Α.∆.Τ. AE 039600 

Ηλίας Α. Λιβάνης 
Α.∆.Τ. ΑΑ 026007 

 
 

 

Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

Ιωάννης Παπασαραντόπουλος 
Α.∆.Τ. Κ 958229 

ΑΡ. Αδείας Α’ Τάξεως: 9596 
 


