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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 
Η Εταιρία σύµφωνα µε την διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ µε αριθµό 118ΑΠ/23-3-2006 και 
την από 24-3-2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τα ετήσια 
οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της 31.12.2005 που δηµοσιοποιήθηκαν στις 23.3.2006, 
ανακοινώνει τα παρακάτω: 
 
Τα κονδύλια των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών, όπως 
δηµοσιεύθηκαν για την εταιρία και τον όµιλο µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις τα 
στοιχεία και πληροφορίες, έχουν τροποποιηθεί µετά τις διορθώσεις λαθών που αφορούν 
υποτίµηση αποθεµάτων, πρόσθετες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, προβλέψεις 
φορολογικών διαφορών, αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας.  
 
Συνεπεία των παραπάνω τροποποιήσεων η καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας και 
του οµίλου που περιλαµβάνονται στις δηµοσιοποιηθείσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 
επηρεάζονται και διαµορφώνονται ως εξής:  
 
Μειώσεις της καθαρής θέσης για την εταιρία την 31.12.2003 (01.01.2004) 
Σύνολο προσαρµογών ποσού €-1.684.097,92    
 
Μειώσεις της καθαρής θέσης για τον όµιλο την 31.12.2003 (01.01.2004) 
Σύνολο προσαρµογών ποσού €-1.709.323,12    
 
Μειώσεις της καθαρής θέσης για την εταιρία την 31.12.2004 (01.01.2005) 
Σύνολο προσαρµογών ποσού €-2.099.454,93    
 
Μειώσεις της καθαρής θέσης για τον όµιλο την 31.12.2004 (01.01.2005) 
Σύνολο προσαρµογών ποσού €-2.185.864,77.   
 
Με βάση τις ανωτέρω διορθώσεις προκύπτει, ότι η καθαρή θέση της εταιρείας έναρξης 
περιόδου την 01.01.2004 είναι €89.340.105,95 αντί του ποσού των €91.024.203,87, ενώ η 
καθαρή θέση έναρξης περιόδου την 01.01.2005 είναι €89.106.690,40, αντί €91.206.145,33. 
 
Με βάση τις ανωτέρω διορθώσεις προκύπτει, ότι η καθαρή θέση του οµίλου έναρξης περιόδου 
την 01.01.2004 είναι €95.874.778,05 αντί του ποσού των €97.584.101,17 και των µετόχων 
€95.377.078,53 αντί €97.092.548,01 αντίστοιχα, ενώ η καθαρή θέση έναρξης περιόδου την 
01.01.2005 είναι €130.963.739,67, αντί €133.149.604,44 και των µετόχων €130.689.218,37 
αντί €132.856.457,56 αντίστοιχα. 
 
Μειώσεις των αποτελεσµάτων για την εταιρία την περίοδο 01.01.2004 – 31.12.2004  
Σύνολο προσαρµογών των αποτελεσµάτων προ φόρων ποσού €-498.942,00. 
Σύνολο προσαρµογών των αποτελεσµάτων µετά φόρων ποσού €-415.357,01.  
 
Μειώσεις των αποτελεσµάτων για τον όµιλο την περίοδο 01.01.2004 – 31.12.2004  
Σύνολο προσαρµογών των αποτελεσµάτων προ φόρων ποσού €-683.560,76. 
Σύνολο προσαρµογών των αποτελεσµάτων µετά φόρων ποσού €-731.780,41. 



 
Με βάση τις ανωτέρω διορθώσεις προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα µετά φόρων 31.12.2004 της 
εταιρίας διαµορφώνονται στα €1.669.286,51 αντί €2.084.643,52 ενώ του οµίλου 
διαµορφώνονται στα €10.347.277,02 αντί €11.079.057,43, ενώ τα αποτελέσµατα µετά φόρων 
των µετόχων της µητρικής διαµορφώθηκαν στα €10.410.395,39.   
 
Επιπλέον υπήρξαν διορθώσεις και προσαρµογές στην καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα του 
οµίλου και της εταιρίας στα τρίµηνα Α΄ Β΄ Γ΄ 2004 και Α΄ Β΄ Γ΄ 2005 ως κάτωθι: 
 
Για την εταιρία 
1.  α) Η νέα καθαρή θέση της εταιρίας στις 31.03.2004 είναι €90.041.481,92 αντί του ποσού 

των €91.722.781,53. 
Η νέα καθαρή θέση στις 31.03.2005 είναι €99.918.050,80 αντί του ποσού των 
€102.016.585,35.  
β) Η νέα καθαρή θέση της εταιρίας στις 30.06.2004 είναι €90.832.599,72 αντί του ποσού 
των €92.512.867,14. 
Η νέα καθαρή θέση της εταιρίας στις 30.06.2005 είναι €91.837.900,77 αντί του ποσού των 
€93.832.900,13.  
γ) Η νέα καθαρή θέση της εταιρίας στις 30.09.2004 είναι €89.257.676,91 αντί του ποσού 
των €90.936.897,17.  
Η νέα καθαρή θέση της εταιρίας στις 30.09.2005 είναι €91.184.112,03 αντί του ποσού των 
€93.178.825,80.  

 
2.  α) Τα κέρδη µετά από φόρους της εταιρίας στις 31.03.2004 είναι €2.604.078,03 αντί του   

ποσού των €2.601.279,72. 
Στις 31.03.2005 τα κέρδη µετά φόρων είναι €10.811.360,40 αντί του ποσού των 
€10.810.440,02. 
β) Τα κέρδη µετά από φόρους της εταιρίας στις 30.06.2004 είναι €3.395.195,83 αντί του 
ποσού των €3.391.365,33.  
Στις 30.06.2005 τα κέρδη µετά φόρων είναι €12.076.551,93 αντί του ποσού των 
€11.972.096,36, διαµορφώνοντας τα κέρδη ανά µετοχή σε €0,71 από €0,70.  
γ) Τα κέρδη µετά από φόρους της εταιρίας στις 30.09.2004 είναι €1.820.273,02 αντί του 
ποσού των €1.815.395,36. 
Στις 30.09.2005 τα κέρδη µετά φόρων είναι €11.437.077,09 αντί του ποσού των 
€11.332.335,93. 

 
 
Για τον όµιλο 
1.  α) Η νέα καθαρή θέση του οµίλου στις 31.03.2004 είναι €97.062.734,76 αντί του ποσού 

των €98.769.259,57  
Η νέα καθαρή θέση στις 31.03.2005 είναι €135.915.250,73 αντί του ποσού των 
€138.100.195,13  
β) Η νέα καθαρή θέση του οµίλου στις 30.06.2004 είναι €123.105.893,77 αντί του ποσού 
των €124.811.386,39  
Η νέα καθαρή θέση του οµίλου στις 30.06.2005 είναι €146.740.927,34 αντί του ποσού των 
€148.822.336,55  
γ) Η νέα καθαρή θέση του οµίλου στις 30.09.2004 είναι €121.169.171,93 αντί του ποσού 
των €122.873.617,39  
Η νέα καθαρή θέση του οµίλου στις 30.09.2005 είναι €147.121.353,67 αντί του ποσού των 
€149.202.477,29 



 
2. α) Η νέα καθαρή θέση των µετόχων της εταιρίας στις 31.03.2005 είναι ποσό 

€135.567.119,02 αντί του ποσού των €137.733.437,85. 
β) Η νέα καθαρή θέση των µετόχων της εταιρίας στις 30.06.2005 είναι ποσό 
€146.443.682,54 αντί του ποσού των €148.506.466,18. 

      γ) Η νέα καθαρή θέση των µετόχων της εταιρίας στις 30.09.2005 είναι ποσό 
€146.764.523,32 αντί του ποσού των €148.827.021,37. 

 
3. α) Τα κέρδη µετά από φόρους του οµίλου που κατανέµονται στους µετόχους στις 

31.03.2004 είναι €1.302.320,77 αντί του ποσού των €1.299.522,46. 
Στις 31.03.2005 τα κέρδη µετά φόρων που κατανέµονται στους µετόχους είναι 
€1.062.306,65 αντί του ποσού των €1.061.386,27. 
β) Τα κέρδη µετά από φόρους του οµίλου που κατανέµονται στους µετόχους στις 
30.06.2004 είναι €7.948.566,61 αντί του ποσού των €8.112.039,09 διαµορφώνοντας τα 
κέρδη ανά µετοχή σε €0,47 από €0,48.  
Στις 30.06.2005 τα κέρδη µετά φόρων που κατανέµονται στους µετόχους είναι 
€3.634.628,73 αντί του ποσού των €3.530.173,16.  
γ) Τα κέρδη µετά από φόρους του οµίλου που κατανέµονται στους µετόχους στις 
30.09.2004 είναι €7.325.399,91 αντί του ποσού των €7.427.945,62,  διαµορφώνοντας τα 
κέρδη ανά µετοχή σε €0,43 από €0,44.  

 Στις 30.09.2005 τα κέρδη µετά φόρων που κατανέµονται στους µετόχους είναι 
€3.573.651,53 αντί του ποσού των €3.468.910,37, διαµορφώνοντας τα κέρδη ανά µετοχή 
σε €0,21 από €0,20. 

 
 
Οι παραπάνω τροποποιήσεις περιλαµβάνονται αναλυτικά στις επαναδηµοσιοποιηµένες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2005 στη σηµείωση 6.25α, οι οποίες εγκρίθηκαν από το 
∆.Σ. την 12.04.2006, εκδόθηκε νέα έκθεση ελέγχου την 17.04.2006 και είναι αναρτηµένες 
στην ιστοσελίδα της εταιρίας. 
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