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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» στις 

28/2/2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 

www.leto.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευόµενα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 

στοιχεία και πληροφορίες, 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 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Γενικές πληροφορίες για τη χρήση 2007 

Η εταιρεία στις 31/10/2007 έγινε υποθυγατρική της εισηγµένης στο ΧΑΑ εταιρείας 

«ΥΓΕΙΑ Α.Ε.». Εποµένως σύµφωνα µε το νόµο οι οικονοµικές της καταστάσεις θα 

έπρεπε να συνταχθούν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης για πρώτη φορά.  

Ως ηµεροµηνία µετάβασης στην περίπτωση µας ορίστηκε υποχρεωτικά η 31/12/2005 

ώστε για λόγους συγκριτικής πληροφόρησης να υπάρχουν οικονοµικές καταστάσεις για 

τη χρήση 2006 σύµφωνες µε τα ∆ΠΧΠ.  

Υπενθυµίζουµε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως αυτής είχαν συνταχθεί µε 

βάση τις προηγούµενες γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές οι οποίες όµως στην 

περίπτωση της εταιρείας δε διαφέρουν από τις αρχές και τους κανόνες των ∆ΛΠ-∆ΠΧΠ.  

Έτσι τόσο η καθαρή θέση της εταιρείας όσο και τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2006 που 

εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις δε διαφέρουν από αυτά που 

είχαν δηµοσιευτεί στην προηγούµενη χρήση. 

 

Αποτελέσµατα χρήσεως 

Η εταιρεία όπως είναι γνωστό δεν ασκεί οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα. Είναι 

αποκλειστικά εταιρεία χαρτοφυλακίου συµµετέχουσα κατά κύριο λόγο στην εταιρεία 

ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. µε ποσοστό στις 

31/12/2007 50,4%. Κατέχει επίσης 293.680 µετοχές της εταιρείας παροχής υπηρεσιών 

υγείας «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» ή 2,93%. 

Τα έσοδα της εποµένως προέρχονται από τα µερίσµατα που εισπράττει από τη ΛΗΤΩ 

Α.Ε. αφού η ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε λόγω ζηµιών δεν διανέµει µερίσµατα. 

Τα εισπραχθέντα µερίσµατα στη χρήση 2007 ανήλθαν σε 928.960,04 ευρώ έναντι 

1.110.265,20 ευρώ στη χρήση 2006. Αν στα µερίσµατα προσθέσουµε τους πιστωτικούς 

τόκους ευρώ 15.562,69 (62.317,82 στο 2006) και αν αφαιρέσουµε τα έξοδα ευρώ 

78.364,47 (34.185,31 στο 2006) προκύπτουν τα καθαρά κέρδη προ φόρων της εταιρείας 

που ανέρχονται σε 866.158,26 ευρώ έναντι 1.138.397,71 στη χρήση 2006. 
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Άλλα σηµαντικά γεγονότα και δεδοµένα. 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη της χρήσης και µέχρι σήµερα. Η 

εταιρεία δεν έχει στη κατοχή της ακίνητα, χρεόγραφα και συνάλλαγµα. 

Η πορεία της εταιρίας είναι συνδεδεµένη µε αυτή του µαιευτηρίου ΛΗΤΩ και 

προβλέπεται κερδοφόρα και για το 2008. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Α.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών 

λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 

καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. 

Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών 

πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 

περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 

βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 

Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 

απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και 

διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.  

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και 

περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
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καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 

που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς 

και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 

κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που 

έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 

Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις 

συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Αθήνα 1/3/2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΟΥΛΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12051 

ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 

 (ποσά σε Ευρώ)     
   
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  31.12.2007 31.12.2006 
 

Επεξ/κή 
σηµ/ση    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 6.1  3.534.155,23 3.563.555,23
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6.3  88,04 88,04
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 6.2  621.548,30 621.548,30
   4.155.791,57 4.185.191,57
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.4  5.232,98 67.303,10
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  6.5  1.229.282,60 3.546.701,88
   1.234.515,58 3.614.004,98
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   5.390.307,15 7.799.196,55
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Μετοχικό κεφάλαιο 6.6  4.267.401,77 6.478.490,77
Αποθεµατικά κεφάλαια 6.7  259.610,16 216.302,25
Κέρδη (ζηµιές) εις νέον   836.010,00 1.096.593,26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   5.363.021,93 7.791.386,28
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεωσεις   
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.8  27.285,22 3.306,58
Φόρος εισοδήµατος    4.503,69
     
   27.285,22 7.810,27
Σύνολο Υποχρεώσεων   27.285,22 7.810,27
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   5.390.307,15 7.799.196,55
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
 

   
(ποσά σε Ευρώ)   31.12.2007 31.12.2006 
     
     
Έξοδα ∆ιοίκησης 6.9  78.362,07 34.185,31
Κέρδη εκµετάλευσης   -78.362,07 -34.185,31
     
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 6.10  15.562,69 62.317,82
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.10  2,40 0,00
Κέρδη από συγγενείς 6.10  928.960,04 1.110.265,20
Καθαρά κέρδη προ φόρων   866.158,26 1.138.397,71
     
Φορολογία     
α) Φόρος εισοδήµατος 6.11  0,00 4.503,69
   0,00 4.503,69
     
Καθαρά κέρδη περιόδου   866.158,26 1.133.894,02
   
   
Κέρδη ανά µετοχή   0,39 0,51
     
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων   -78.362,07 -34.185,31
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων   -78.362,07 -34.185,31
     
Κέρδη µετά από φόρους   866.158,26 1.133.894,02
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 
(ποσά σε Ευρώ)     
 Μετοχικό  Σύνολο Αποτελέ- Σύνολο 
 Κεφάλαιο Αποθεµατικών σµατα εις ιδίων 
     
     νέον κεφαλαίων 
     
Υπόλοιπα την 31/12/2005 6.478.490,77 175.889,13 1.042.324,19 7.696.704,09
βάσει ∆ΠΧΠ    0,00
     
Προσαρµογές στα ∆ΠΧΠ     
α) Καθαρά κέρδη περιόδου  40.413,12 1.093.480,90 1.133.894,02
β) ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     -1.039.211,83 -1.039.211,83
Υπόλοιπα 31/12/2006 κατά ∆ΛΠ 6.478.490,77 216.302,25 1.096.593,26 7.791.386,28
     
α) Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -2.211.089,00   -2.211.089,00
Προσαρµογές στα ∆ΠΧΠ     
β) Καθαρά κέρδη περιόδου  43.307,91 822.850,35 866.158,26
γ) ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     -1.083.433,61 -1.083.433,61
Υπόλοιπα 31/12/2007 κατά ∆ΛΠ 4.267.401,77 259.610,16 836.010,00 5.363.021,93
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
 

(ποσά σε Ευρώ)    
 31/12/2007  31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 866.158,26  1.138.397,71
Πλέον / µέιον προσαρµογές για :    
Εσοδα από τόκους -15.562,69  -62.317,82
Εσοδα από µερίσµατα -928.960,04  -1.110.265,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2,40   

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες    
Αύξηση / µείωση απαιτήσεων 62.070,12  -1.321,53
Αύξηση / µείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 23.978,64  -26.381,80
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -2,40   
Καταβεβληµένοι φόροι -4.503,69  -23.427,65

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες 3.180,60  -85.316,29
    
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων   -86.852,15
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών 29.400,00   
Τόκοι εισπραχθέντες 15.562,69  62.317,82
Μερίσµατα εισπραχθέντα 928.960,04  1.110.265,20
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 973.922,73  1.085.730,87
    
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές λόγω µείωσης µετοχικού κεφαλαίου -2.211.089,00   
Μερίσµατα πληρωθέντα -1.083.433,61  -1.039.211,83
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -3.294.522,61  -1.039.211,83
    

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα -2.317.419,28  -38.797,25

    
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.546.701,88  3.585.499,13
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.229.282,60  3.546.701,88
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρία «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε είναι αποκλειστικά εταιρεία χαρτοφυλακίου. 

Ιδρύθηκε το 2000 από µετόχους της ΛΗΤΩ Α.Ε. οι οποίοι εισέφεραν µετοχές της 

τελευταίας για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου. Έχει έδρα το ∆ήµο Αθηναίων και 

δεν απασχολεί προσωπικό. 

Οι µετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Στις 31 Οκτωβρίου 2007 η εταιρεία κατέστη υποθυγατρική της εταιρείας «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» 

της οποίας οι µετοχές έχουν εισαχθεί και διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α.. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της «ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας της. 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). 

 Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών 

αρχών που ακολουθούνται. 

Ως ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ αποτέλεσε για την εταιρία η 1 Ιανουαρίου 2006. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται παρακάτω. Οι αρχές αυτές εφαρµόστηκαν και 

για τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης 2006 αφού ληφθούν υπόψη 

τα πρότυπα και οι διερµηνείες που αναφέρονται παρακάτω τα οποία εκδόθηκαν από το 

Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για την εταιρεία µετά την 1/1/2007. 
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• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 7 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις» 

• Τροποποίηση ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 1 «Παρουσίαση 

Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίων» (Κανονισµός 

108/2006) 

 Το ∆.Π.Χ.Π. 7 και η τροποποίηση του ∆ΛΠ1, υπέφεραν ορισµένες αλλαγές στο 

 περιεχόµενο και τον τρόπο γνωστοποιήσεως των στοιχείων, που αφορούν τα 

 χρηµατοοικονοµικά µέσα, οι οποίες παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονοµικές 

 καταστάσεις. 

• ∆ιερµηνεία 7 «Εφαρµογή της προσέγγισης της αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών (Κανονισµός 708/2006). 

 Το ∆ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών δεν έχει εφαρµογή στις 

 δραστηριότητες της εταιρείας. 

• ∆ιερµηνεία 8 και 9 «Πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π.2» και «Επανεκτίµηση 

ενσωµατωµένων παραγώγων» (Κανονισµός 1329/2006). 

 Οι ∆ιερµηνείες αυτές δεν έχουν εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

• ∆ιερµηνεία 10 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις και αποµείωση» 

(Κανονισµός 610/2007). 

 Με βάση τη ∆ιερµηνεία αυτή δεν επιτρέπεται ο αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης 

 που έχουν αναγνωρισθεί σε προηγούµενη ενδιάµεση περίοδο και αφορούν 

 υπεραξία καθώς και επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους ή χρηµατοοικονοµικά 

 στοιχεία που αναγνωρίζονται στο κόστος. 

 ∆ε συνέτρεξε περίπτωση εφαρµογής της ∆ιερµηνείας αυτής. 

• ∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ίδιας 

επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου» (Κανονισµός 611/2007). 

 Η ∆ιερµηνεία αυτή, η οποία έχει υποχρεωτική εφαρµογή για χρήσεις µε έναρξη 

 από την 1η Μαρτίου 2007, δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές 

 καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 8 «Τοµείς 

λειτουργίας» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2009. 
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 Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 « Οικονοµικές πληροφορίες κατά 

 τοµέα». 

 

Επίσης το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( IASB) εξέδωσε και τα κατωτέρω 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 23 «Κόστος 

δανεισµού». Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 Την 29η Μαρτίου 2007, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( IASB) 

 εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 23, σύµφωνα µε το οποίο δεν 

 επιτρέπεται η άµεση καταχώρηση στα αποτελέσµατα του κόστους δανεισµού που 

 συνδέεται άµεσα µε στοιχεία ενεργητικού για τα οποία απαιτείται σηµαντικός 

 χρόνος µέχρι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία ή να είναι διαθέσιµα να 

 πωληθούν. Το κόστος αυτό πλέον θα κεφαλαιοποιείται και θα αποτελεί µέρος του 

 κόστους κτήσης του στοιχείου του ενεργητικού. 

 Η εφαρµογή της τροποποίησης αυτής δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση 

 στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου (∆ΛΠ) 1 «Παρουσίαση 

οικονοµικών καταστάσεων». Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 

2009. 

 Την 6η Σεπτεµβρίου 2007, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

 εξέδωσε το αναθεωρηµένο κείµενο του ∆ΛΠ 1, µε το οποίο απαιτείται η 

 συγκέντρωση πληροφοριών µε κοινά χαρακτηριστικά στις οικονοµικές 

 καταστάσεις και εισάγεται η έννοια του συνολικού αποτελέσµατος. 

 Η κατάσταση συνολικού αποτελέσµατος συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα της 

 περιόδου και τις κινήσεις των ιδίων κεφαλαίων που δεν αφορούν δοσοληψίες µε 

 τους µετόχους. Οι κινήσεις αυτές, δύναται να εµφανίζονται είτε ως υποσύνολο 

 της καταστάσεως συνολικού αποτελέσµατος είτε σε ξεχωριστή κατάσταση. 

 Η υιοθέτηση της τροποποίησης αυτής από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

 εφαρµογή της από την Εταιρεία, αναµένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο 

 παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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• ∆ιερµηνεία 12 « Συµφωνία παραχώρησης εκµεταλλεύσεως». Ισχύει για χρήσεις 

µε έναρξη από την 1η Ιανουαρίου 2008. 

• ∆ιερµηνεία 13 « Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών». Ισχύει για χρήσεις µε 

έναρξη την 1η Ιουλίου 2008. 

• ∆ιερµηνεία 14 « ∆ΛΠ 19 – «Όριο αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού από 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών, ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης 

και η αλληλεπίδρασή τους». Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από τη 1η Ιανουαρίου 

2008. 

Οι επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 είχαν συνταχθεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Λόγω της έλλειψης εµπορικής δραστηριότητας όµως δεν 

υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την εφαρµογή των αρχών και των κανόνων των ∆ΛΠ-

∆ΠΧΠ και εποµένως η καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2006 που 

περιλαµβάνονται στις συνηµµένες καταστάσεις δε διαφέρουν από αυτά που είχαν 

δηµοσιευτεί. 

 

3.1 Σηµαντικές Λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές της ∆ιοίκησης 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοικήσεως επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε 

δεδοµένα του παρελθόντος και προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 

εύλογες για τις περιστάσεις. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των παρακάτω 

µελλοντικών γεγονότων. 

Αξία συµµετοχής στη ΛΗΤΩ Α.Ε. Η διοίκηση παρακολουθεί την αξία της συµµετοχής 

αυτής στο κόστος κτήσεως. Η αξία αυτή είναι σηµαντικά µικρότερη από την εύλογη αξία 

όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής. 

Αξία συµµετοχής στην ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε. Και η συµµετοχή αυτή παρακολουθείται 

στο κόστος κτήσεως. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η εύλογη αξία δε διαφέρει από τη λογιστική 

αξία. Αν στο µέλλον προκύψει θέµα αποµείωσης θα γίνει η ανάλογη προσαρµογή. 

Φόρος εισοδήµατος. Η εταιρεία δεν αποκτά φορολογητέα εισοδήµατα. Έτσι δεν 

προέκυψε φόρος για τα κέρδη της χρήσεως 2007 ούτε προβλέπεται να προκύψει τέτοιος 

φόρος για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2003-2007.  
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3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆ε συντρέχει περίπτωση για την εταιρεία. 

 

3.3 Ενοποίηση θυγατρικών εταιρειών 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη µητρική.  

∆εν υπάρχουν δυνητικά δικαιώµατα ψήφου τα οποία θα µπορούσαν να ασκηθούν 

προκειµένου να στοιχειοθετηθεί και δικαίωµα ελέγχου από την εταιρεία. 

Η εταιρεία κατέχει το 50,4% των µετοχών της εταιρείας «ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.». Στην περίπτωση της συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις απαλλαγής από τη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 

όπως αυτές ορίζονται από την παρ 10 του ∆ΛΠ 27. 

Σηµειώνεται ότι τόσο οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας όσο και αυτές της 

θυγατρικής της περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας «ΜΗΤΕΡΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» που έχει έδρα την Αθήνα. Η τελευταία κατέχει το 

73,83% των µετοχών της εταιρείας και άµεσα το 32,9% των µετοχών της ΛΗΤΩ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.. 

 

3.4 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία προς πώληση  

Η εταιρεία δεν κατέχει τέτοια στοιχεία. 

 

3.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές  

Νόµισµα παρουσίασης. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι 

και το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας ενώ δεν πραγµατοποιούνται συναλλαγές σε 

ξένα νοµίσµατα ώστε να προκύπτει θέµα µετατροπής τους. 

 

3.6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 Η εταιρεία δεν κατέχει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 

3.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 Η εταιρεία δεν κατέχει άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
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3.8 Κόστος δανεισµού 

Η εταιρεία δεν έχει τέτοιο κόστος.  

 

3.9 Αποµείωση αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

∆ε συντρέχει περίπτωση. 

 

3.10 Αποθέµατα 

Η εταιρεία δε χρησιµοποιεί και δε διαθέτει αποθέµατα. 

 

3.11 Απαιτήσεις από πελάτες 

Η εταιρεία λόγω της έλλειψης εµπορικής δραστηριότητας δεν έχει απαιτήσεις από 

πελάτες. 

 

3.12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τις καταθέσεις όψεως 

και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 

χαµηλού ρίσκου. 

 

3.13 Μη κυκλοφοριακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση. 

∆εν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. 

 

3.14 Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση 

µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 

των αποτελεσµάτων. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την 

απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται.  

Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, µέχρις ότου οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών 
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καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

3.15 ∆ανεισµός 

Η εταιρεία δε χρειάστηκε µέχρι σήµερα να προχωρήσει σε δανεισµό. 

 

3.16 Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης 

που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους 

που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύουν κατά το 

χρόνο που η αξία των περιουσιακών στοιχείων θα ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις θα 

διακανονιστούν. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την 

οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

∆εν υπήρξε µέχρι τη ηµεροµηνία ισολογισµού περίπτωση η οποία να οδηγεί σε 

προσδιορισµό αναβαλλόµενου φόρου. 

 

3.17 Παροχές στο προσωπικό 

 Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

 

3.18 Προβλέψεις 

∆εν υπήρξε µέχρι σήµερα ανάγκη για σχηµατισµό προβλέψεων για οποιοδήποτε θέµα. 

 

3.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για αποµείωση των απαιτήσεων, η 
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λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα 

αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό 

πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της 

αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

β) Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν θεµελιώνεται δικαίωµα είσπραξης τους. 

 

Έξοδα. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση την αρχή του 

δεδουλευµένου. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έξοδα κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση. 

 

3.20 Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 

Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

Η εταιρεία δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

3.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Τα κέρδη της χρήσεως µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και του τακτικού 

αποθεµατικού καταχωρούνται στο κονδύλι της Καθαρής  Θέσης «Υπόλοιπο εις 

νέον».Από το ποσό αυτό αντλούνται τα µερίσµατα τα οποία η Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων αποφασίζει να διανεµηθούν.  

 

3.22 Κρατικές επιχορηγήσεις 

∆εν υπάρχουν κρατικές επιχορηγήσεις. 
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4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

4.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών 

αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. 

 

5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοικήσεως είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 

ιστορικά δεδοµένα και τις προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 

εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των 

µελλοντικών γεγονότων. Κατά τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης δεν αναµένονται στο 

επόµενο 12µηνο γεγονότα τα οποία θα προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας. 

 

6. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

6.1 Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Η εταιρεία µε ποσοστό 50,4% στη ΛΗΤΩ Α.Ε (µετοχές 636.274). Έως τις 10/7/2007 

κατείχε και ποσοστό 6,39% έµµεσης θυγατρικής ΛΗΤΩ LAB. Οι µετοχές στην 

ηµεροµηνία µεταβιβάστηκαν σε τρίτους στο κόστος κτήσεως ευρώ 29.400,00.  

Υπόλοιπο 31/12/2005    3.563.555,23 
Υπόλοιπο 31/12/2006    3.563.555,23 
Μεταβολές χρήσης      
Πώληση Θυγατρικής    29.400,00 
Υπόλοιπο 31/12/2007    3.534.155,23 

 

6.2 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατ/κα περιουσιακά στοιχεία 

Αφορά σε συµµετοχή µε ποσοστό 2,93% στην «ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε.» µε σκοπό διαρκούς 

κατοχής. 

Υπόλοιπο 31/12/2005    534.696,15 
Συµµετοχή στην αύξηση του Μετ. Κεφ. Στο 2006  86.852,15 
Υπόλοιπο 31/12/2006    621.548,30 
Υπόλοιπο 31/12/2007    621.548,30 
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6.3 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της εταιρείας αφορούν σε δοθείσες εγγυήσεις για 

ενοικίαση γραφείων. 

  

6.4 Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις 

    31/12/2007  31/12/2006 
Χρεώστες διάφοροι   5.232,98 67.303,10 
Μερίσµατα εισπρακτέα  -  - 
    5.232,98 67.303,10 

 

6.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

     31/12/2007  31/12/2006 
Βραχυπρόθεσµες καταθέσεις   1.229.282,60  3.546.701,88

 

6.6 Μετοχικό κεφαλαίο  

Το µετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 2.211.089 µετοχές. Η ονοµαστική αξία των µετοχών 

ανερχόταν έως τις 24/4/2007 σε 2,93 ευρώ ανά µετοχή. Την ηµεροµηνία αυτή η Γενική 

Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 

2.211.089,00 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών. Ετσι µετά τη µείωση 

αυτή ο αριθµός των µετοχών παρέµεινε ίδιος αλλά η ονοµαστική αξία τους περιορίστηκε 

σε 1,93 ευρώ ανά µετοχή. 

   Αριθµός µετοχών (κοινές)  Μετοχικό Κεφάλαιο 
      
Υπόλοιπα 31/12/2005  2.211.089,00  6.478.490,77 
      
Υπόλοιπα 31/12/2006  2.211.089,00  6.478.490,77 
Μείωση Μετ. Κεφ     -2.211.089,00 
Υπόλοιπα 31/12/2007  2.211.089,00  4.267.401,77 
 

6.7 Λοιπά αποθεµατικά  

   Τακτικό Έκτακτα Αφορολόγητα   
   Αποθεµατικό Αποθεµατικά Αποθεµατικά Σύνολο 
Υπόλοιπα 31/12/2005  141.551,97 10.398,44 23.938,72 175.889,13 
Από καθαρά κέρδη 2006  40.413,12 - - 40.413,12 
Υπόλοιπα 31/12/2006  181.965,09 10.398,44 23.938,72 216.302,25 
Από καθαρά κέρδη 2007  43.307,91 - - 43.307,91 
Υπόλοιπα 31/12/2007  225.273,00 10.398,44 23.938,72 259.610,16 
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6.8 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

    31/12/2007  31/12/2006 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  1.721,00 2.496,61 
Μερίσµατα πληρωτέα   5.624,22 809,97 
Πιστωτές διάφοροι   13.395,00  
Έξοδα χρήσεως δουλεµένα  6.545,00  
    27.285,22 3.306,58 

 

6.9 ∆απάνες διοικήσεως και διάθεσης 

∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ     
    31/12/2007  31/12/2006 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων   71.703,06 29.094,55 
Παροχές τρίτων   1.433,76  
Φόροι τέλη    51,62 1.700,64 
∆ιάφορα έξοδα   5.173,63 49,20 
    3.340,94 
    78.362,07 34.185,33 

 

6.10 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α    
    31/12/2007  31/12/2006 
Πιστωτικοί τόκοι   15.562,69  62.317,62 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α    
    31/12/2007  31/12/2006 
       
Λοιπά έξοδα   2,40    
ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   
Έσοδα από µερίσµατα   928.960,04  1.110.265,20

 

6.11 Φόρος εισοδήµατος 

    31/12/2007  31/12/2006 
Τρέχων φόρος   0,00  4.503,69 
Αναβαλλόµενος φόρος   0,00  0,00 
    0,00  4.503,69 
Κέρδη / ζηµίες προ φόρων   866.158,26  1.138.397,71 
Φόροι υπολογιζόµενοι µε τον ισχύοντα     
συντελεστή στο τέλος της περιόδου  216.539,57  330.135,34 
Εισόδηµα µη υποκείµενο σε φόρο  -216.539,57  -325.631,65 
Λοιπά    -  - 
    0,00  4.503,69 

 

 23



6.12 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί 

στους µετόχους της µητρικής (µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος) µε το 

σταθµισµένο µέσο αριθµό των µετοχών της εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα 

µειωµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίδια µε τα βασικά. 

                                         31/12/2007         31/12/2006  
Βασικά κέρδη ανά µετοχή                       0,39            0,51 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών          2.211.089             2.211.089 
Μέρισµα ανά µετοχή          0,35     0,49 
 

6.13 ∆εσµεύσεις 

Η εταιρεία δεν έχει δεσµεύσεις. 

6.14 Ενδεχόµενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 

6.15 Παροχές προς βασικά διοικητικά στελέχη 

∆εν υπάρχουν. 

6.16. Παροχές στους εργαζόµενους 

∆εν υπάρχουν. 

6.17 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 Έξοδα            1.433,76 ευρώ 
 Απαιτήσεις           88,04 ευρώ  

6.18 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία θα έπρεπε να 

ληφθούν υπόψη.  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

   

Θεοφάνης Στάθης Λεωνίδας Παπαδόπουλος Γεώργιος Σκούρτης 
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