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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

       Ποσά σε ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Υλικά Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 116.452.900 167.478.966 94.903.058 95.934.699 

Ακίνητο προς Επένδυση 3.148.900 3.148.900 0 0 

Υπεραξία 19.804.483 26.550.998 0 0 

Άλλα άυλα στοιχεία 41.658 38.592 27.665 36.949 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 22.128.641 21.850.641 

Επενδύσεις σε συγγενείς 16.640.445 0 0 0 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 0 2.217 0 0 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 2.036.820 156.624 129.522 132.369 

158.125.206 197.376.297 117.188.886 117.954.658 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό         

Αποθέµατα 23.587.452 48.264.632 15.424.249 23.084.060 

Πελάτες 41.118.623 47.330.152 35.476.860 31.638.973 

Άλλα στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  5.967.211 3.716.937 1.879.665 1.767.965 

Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών  2.369.978 5.851.211 1.976.543 2.608.986 

73.043.264 105.162.932 54.757.317 59.099.984 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 231.168.470 302.539.229 171.946.203 177.054.642 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

Ίδια Κεφάλαια Αποδοτέα στους 
Μετόχους της Μητρικής  

Μετοχικό Κεφάλαιο 10.638.612 10.638.612 10.638.612 10.638.612 

Ίδιες µετοχές (51.297) 0 (51.297) 0 

Αποθεµατικά υπέρ το άρτιο 48.531.601 48.531.601 48.531.601 48.531.601 

Άλλα αποθεµατικά  40.872.527 39.252.136 15.504.005 12.187.951 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Ενοποίησης 320.047 (655.631) 0 0 

100.311.490 97.766.718 74.622.921 71.358.164 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 12.356.927 35.862.793 0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  112.668.417 133.629.511 74.622.921 71.358.164 
        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια  49.857.532 33.730.671 45.500.000 31.000.000 

Αναβαλλόµενη Φορολογία  10.056.773 11.517.218 8.908.238 8.385.721 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.080.203 7.349.354 6.615.365 5.548.853 

67.994.508 52.597.243 61.023.603 44.934.574 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         

Προµηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 15.221.739 24.963.345 12.231.317 14.499.945 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 31.863.840 82.096.451 18.533.139 36.376.178 

Υποχρεώσεις από Φόρους 756.713 1.015.287 377.936 135.995 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.663.253 8.237.393 5.157.287 9.749.786 

50.505.545 116.312.476 36.299.679 60.761.904 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  231.168.470 302.539.229 171.946.203 

 
177.054.642 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Ποσά σε ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-

30/9/2008 
1/1-

30/9/2007 
1/7 -

30/9/2008 
1/7-

30/9/2007 
1/1-

30/9/2008 
1/1-

30/9/2007 
1/7 -          

30/9/2008 
1/7-

30/9/2007 

Κύκλος Εργασιών 175.806.089 135.285.903 58.714.355 53.196.374  77.155.135 58.208.685 27.251.616 22.558.311  

Κόστος πωλήσεων (138.247.678) (106.548.483) (45.463.289) (42.090.897) (58.440.849) (44.227.666) (21.601.007) (17.215.260) 

Μικτό Κέρδος 37.558.411 28.737.420 13.251.066 11.105.477  18.714.286 13.981019 5.650.609 5.343.052  

Άλλα Λειτουργικά έσοδα 4.566.329 5.825.079 888.114 1.670.712  2.363.008 2.780.046 740.920 923.440  

Έξοδα ∆ιαθέσεως (17.863.028) (15.931.137) (6.631.558) (5.934.153) (9.012.603) (8.626.871) (3.283.844) (3.256.925) 

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας (8.542.911) (6.619.165) (3.402.066) (2.943.392) (2.517.694) (2.499.215) (894.719) (830.510) 

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης  (4.002.162) (2.021.461) (710.111) (1.646.125) (1.787.214) (69.847) (61.572) (28.221) 

Κέρδη από πώληση συµµετοχών και 
χρεογράφων 0 10.484.270 0 10.116.534  0 367.736 0 0  

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/(Έσοδα) (6.996.903) (7.111.438) (2.771.305) (2.150.812) (3.698.991) (4.892.817) (1.255.588) (1.493.471) 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 4.719.736 13.363.570   624.140 10.218.240  4.060.792 1.040.052 895.806 657.365  

Φόρος Εισοδήµατος  (1.162.906) (580.577) (499.353) (8.033) (744.738) (580.577) (291.360) (186.134) 

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους 3.556.830 12.782.993 124.787 10.210.208  3.316.054 459.475 604.446 471.231  

                

Αποδοτέο στους : 

Μετόχους 1.330.089 11.654.556 (1.306.243) 9.450.631  3.316.054 459.475 604.446 471.231  

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 2.226.741 1.128.437 1.431.030 759.577  0 0 0 0  

Βασικό κέρδος ανά µετοχή αποδοτέο 
στους µετόχους της µητρικής 0,0800 0,7011 (0,0786) 0,5685  0,1995 0,0276 0,0364 0,0283  

                

Αποσβέσεις 5.633.213 5.601.755 1.863.855 1.788.744  2.247.719 2.234.689 750.261 739.993  

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 11.716.639 9.990.737 3.395.445 2.252.519  7.759.783 5.565.133 2.151.394 2.150.836  

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 17.349.852 15.592.492 5.259.300 4.041.263  10.007.502 7.799.822 2.901.655 2.890.829  
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 
3.1 ΟΜΙΛΟΥ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
Υπέρ το 
Άρτιον 

Τακτικό 
Αποθεµατικό 

Έκτακτα 
Αποθεµατικά 

Ειδικά 
Αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
Συναλλ/κών 
∆ιαφορών 

Λοιπά 
Αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Κέρδη/Ζηµιές 
Περιόδου µετά 
από Φόρους 

Ίδια Κεφάλαια 
προ 

∆ικαιωµάτων 
Μειοψηφίας 

∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 

Ίδια Κεφάλαια 
µετά 

∆ικαιωµάτων 
Μειοψηφίας 

Υπόλοιπο την 
1η  Ιανουαρίου 
2007 10.638.612 48.531.601 611.575 103.990 148.752 7.676.355 5.933.522 3.648.097 0 5.644.727 82.937.231 11.223.905 94.161.136 
Κέρδη/Ζηµίες 
Περιόδου µετά 
από φόρους 12.622.205 2.515.166 
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας 22.123.722 
Κίνηση 
Αποθεµατικών 155.002 12.599 -148.752 -3.188.167 5.376.600 
Καθαρή Θέση 
την 31η 
∆εκεµβρίου 
2007 10.638.612 48.531.601 766.577 116.589 0 7.676.355 2.745.355 9.024.697 0 18.266.932 97.766.718 35.862.793 133.629.511 

  
Υπόλοιπο την 
1η  Ιανουαρίου 
2008 
Κέρδη/Ζηµίες 
Περιόδου µετά 
από φόρους 3.556.830 2.123.818 
Κίνηση 
Αποθεµατικών 32.164 -1.592.424 1.372.598 -24.892.067 

Πωλήσεις/Αγορές 
Ιδίων Μετοχών -51.297 
Εισόδηµα 
απευθείας 
καταχωρηµένο 
στην Καθαρή 
Θέση 242.440 -1.240.319 
∆ικαιώµατα 
Μειοψηφίας -134.583 -880.956 502.702 
Καθαρή Θέση 
την 30η 
Ιουνίου 2008 10.638.612 48.531.601 766.577 148.753 0 7.676.355 1.018.348 9.516.339 -51.297 22.066.202 100.311.490 12.356.927 112.668.417 
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3.2 Εταιρείας                 

Για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεµβρίου 2008           

                            

  Μετοχικό   Υπέρ   Ίδιες   Αποθεµατικά   Κέρδη/Ζηµίες   Σύνολο   Γενικό 

  

Κεφάλαιο 

  

το άρτιο   Μετοχές 

      

 Περιόδου 
µετά από 
Φόρους       

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 
2007 10.638.612 48.531.601 0 13.472.020 -4.014.542   68.627.691   68.627.691 
 Ζηµίες Περιόδου µετά από 
φόρους                 2.730.473   2.730.473   2.730.473 

 ∆ωρεάν ∆ιάθεση Ιδίων Μετοχών 0   0   0   0   0   0   0 

 Κίνηση Αποθεµατικών 0   0   0   0   0   0   0 

Καθαρή Θέση την 31η 
∆εκεµβρίου 2007 10.638.612   48.531.601   0   13.472.020   -1.284.069   71.358.164   71.358.164 

                            
Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 
2008                           
 Ζηµίες Περιόδου µετά από 
φόρους 0   0   0   0   3.316.054   3.316.054   3.316.054 

 Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών 0   0   -51.297   0   0   -51.297   -51.297 

 Κίνηση Αποθεµατικών 0   0   0   0   0   0   0 

Καθαρή Θέση την 30η 
Σεπτεµβρίου 2008 10.638.612   48.531.601   -51.297   13.472.020   2.031.985   74.622.921   74.622.921 
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

1/1/08-
30/09/08 

1/1/07-
30/09/07 

1/1/08-
30/09/08 

1/1/07-
30/09/07 

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 
Καθαρά κέρδη προ φόρων 4.719.736 13.363.570 4.060.792  1.040.052 
Αναπροσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 5.633.213 5.601.755 2.247.719  2.234.689 
Προβλέψεις (άλλα µη ταµειακά έξοδα) 1.487.464 (9.488.501) 1.469.070  (942.153) 
Τόκοι Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) 6.931.682 6.983.801 3.698.991  4.892.817 

Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από 
τις µεταβολές του κεφαλαίου κίνησης  18.772.095 16.460.625 11.476.572  7.225.405 

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 14.397.873 (13.385.120) 7.265.124  (8.055.526) 
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων (6.545.983) (23.756.711) (3.946.742) (3.681.847) 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (12.036.178) 22.244.496 (7.568.540) 13.018.373 

Ροή µετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 14.587.807 1.563.290 7.226.414  8.506.405 

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα καταβεβληµένα (6.421.055) (6.764.971) (3.109.973) (4.389.885) 

Φόροι εισοδήµατος που πληρώθηκαν  (762.338) (209.248) (100.701) (34.718) 
  

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 7.404.414 (5.410.929) 4.015.740  4.081.802 

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 

Πωλήσεις/(Αγορές) θυγατρικών (820.165) 45.461.150 (278.000) 31.844.493 
Εισπράξεις /(Πληρωµές) από πώληση επενδυτικών τίτλων (1.361.257) 2.208.932 0  3.790.645 

Αγορά ενσώµατων & άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων (3.434.279) (1.592.869) (1.312.596) (367.561) 
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων & άυλων παγίων 
στοιχείων 231.409 1.660.087 177.046  68.587 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  364.787 306.226 136.573  17.566 

Μερίσµατα που εισπράχθηκαν 0 0 0  0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (5.019.505) 48.043.526 (1.276.977) 35.353.730 

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές 
∆ραστηριότητες 
Εισπράξεις/(Επιστροφή) από αύξηση/µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου 0 (542.779) 0                     0 
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών  (28.166) 0 (28.166)                    0 
Εισπράξεις/(Πληρωµές) από µακροπρόθεσµο δανεισµό (2.502.001) (45.868.304) 14.500.000  (25.240.000) 
Εισπράξεις/(Πληρωµές) από βραχυπρόθεσµο δανεισµό (3.335.975) 5.874.791 (17.843.040) (12.740.659) 

Μερίσµατα που πληρώθηκαν 0 (141) 0  (123) 
        

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (5.866.142) (40.536.433) (3.371.206) (37.980.782) 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (3.481.233) 2.096.164 (632.443) 1.454.750 

  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 5.851.211 2.091.732 2.608.986  779.312 

  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.369.978 4.187.896 1.976.543  2.234.062 
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5.Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης - Γεωγραφικοί τοµείς 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε τέσσερεις γεωγραφικές περιοχές που διοικούνται σε τοπικό επίπεδο. 

Στην Ελλάδα βρίσκεται η έδρα της µητρικής εταιρείας η οποία αποτελεί και την βασική εταιρεία του Οµίλου. 

Ποσά κλειόµενης χρήσης 2008 

                    
  ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Απαλοιφές Ενοποίησης Όµιλος 

Περίοδος 1.1 - 30.9 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 

                          
Κύκλος Εργασιών σε τρίτους 77.049.293 57.920.268 22.719.033 19.937.030 62.105.576 49.010.318 13.932.187 8.418.287 0 0 175.806.089 135.285.903 
Μικτά Κέρδη 18.714.286 13.981.019 3.920.222 3.166.976 14.471.302 11.251.630 452.601 337.796 0 0 37.558.411 28.737.420 
Κέρδη προ φόρων , 
χρηµατοδοτικών, 
αποτελεσµάτων, επενδυτικών 
και αποσβέσεων 

10.007.502 8.167.558 2.132.637 9.981.807 5.439.162 7.205.472 -229.449 764.097 0 -42.172 17.349.852 26.076.762 

Κέρδη προ φόρων  4.060.792 1.040.052 1.021.380 9.155.814 608.532 3.085.461 -970.968 82.243 0 0 4.719.736 13.363.570 
                          
                          

Πάγιο Ενεργητικό 94.930.723 96.483.212 15.013.777 14.182.590 0 45.553.432 9.698.958 9.899.236 0 0 119.643.458 166.118.470 

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 77.015.480 78.345.701 23.803.020 25.931.388 17.958.959 27.582.778 8.291.196 3.954.285 -15.543.643 -21.470.206 111.525.012 114.343.946 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 171.946.203 174.828.914 38.816.797 40.113.978 17.958.959 73.136.210 17.990.154 13.853.521 
-

15.543.643 
-

21.470.206 231.168.470 280.462.416 
Ιδια Κεφάλαια 74.622.921 69.087.166 29.127.035 27.716.154 16.410.083 36.377.998 3.046.552 4.223.156 -10.538.174 -9.825.612 112.668.417 127.578.861 

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 97.323.282 105.741.748 9.689.762 12.397.824 1.548.876 36.758.212 14.943.602 9.630.365 -5.005.469 -11.644.594 118.500.053 152.883.555 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 171.946.203 174.828.914 38.816.797 40.113.978 17.958.959 73.136.210 17.990.154 13.853.521 
-

15.543.643 
-

21.470.206 231.168.470 280.462.416 
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6. Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
1. Γενικές Πληροφορίες 
 
Χώρα συστάσεως 
Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί 
Ανώνυµων Εταιρειών. Ιδρύθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1927. 
 
Κύριες δραστηριότητες  
 
Σκοποί της εταιρείας είναι: 
α) Η εκµετάλλευση Κυλινδρόµυλου και γενικά η ενέργεια βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων αναγόµενων 

εις την αλευροβιοµηχανία, τα δηµητριακά, την κατασκευή κτηνοτροφών, γεωργικών προϊόντων γενικά και 
τροφίµων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασµάτων κ.λπ. 

β) Η παραγωγή, αγορά και µεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η διακίνηση και η εµπορία δηµητριακών 
προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίµων, καθώς και γεωργικών 
εφοδίων, λιπασµάτων κ.λπ. 

γ) Η κατασκευή ή αγορά και η εκµετάλλευση µε κάθε τρόπο χώρων και µέσων αποθηκεύσεως συσκευασίας και 
διανοµής των παραπάνω προϊόντων καθώς και η εκµετάλλευση µέσων µεταφοράς των προϊόντων αυτών 
ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων. 

δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαµεσολαβητικών ή άλλων, στο εµπόριο και γενικά διακίνηση των 
παραπάνω προϊόντων. 

ε) Η παραγωγή, εµπορία, µεταποίηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία, συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών 
διατροφής, των πρώτων υλών µε τις οποίες αυτές κατασκευάζονται ή των παραγώγων τους καθώς και η 
άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας. 

στ) Η κατασκευή και εµπορία µηχανηµάτων παραγωγής και επεξεργασίας φύλλου κρούστας, κανταϊφιού, ειδών 
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής καθώς και κάθε είδους µηχανών και µηχανηµάτων. 

ζ) Η ενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά µε τα παραπάνω ή συναφή είδη, τις πρώτες ύλες και τα 
παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών. 

η) Η παροχή τεχνογνωσίας και συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα των τροφίµων. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., που είναι το πληρέστερο στην Ελληνική αγορά, περιλαµβάνει 3 
υποκαταστήµατα πωλήσεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) και το κεντρικό κατάστηµα της Σούρπης/Βόλου που 
εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές. 
 
2. Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές 
 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ετοιµασία αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων παρατίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για την περίοδο που 
παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την Εννεάµηνη Περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 
2008 (εφεξής Οικονοµικές Καταστάσεις) έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες 
Οικονοµικές Καταστάσεις».  
 
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που 
απαιτούνται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις του Οµίλου 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 
2.1 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2008 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30 
Σεπτεµβρίου 2008. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) καθώς και των ερµηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών 
∆.Π.Χ.Π. (IFRIC) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 30-09-2008. 
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Ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις πρόνοιες που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων όπως 
παρουσιάζεται στο ∆.Λ.Π. 39 που δεν υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και µε βάση 
την αρχή του ιστορικού κόστους. 
Η ηµεροµηνία υιοθέτησης ∆.Π.Χ.Π. από τον Όµιλο είναι η 1η Ιουλίου 2003. Για την προετοιµασία αυτών των 
ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 1, ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ εφάρµοσε 
τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και µερικές από τις προαιρετικές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 
 
 
2.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επέλεξε ο Όµιλος. 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ επέλεξε να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.: 
 
α) Απαλλαγή επιχειρηµατικών συνενώσεων 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει εφαρµόσει την απαλλαγή επιχειρηµατικών συνενώσεων στο ∆.Π.Χ.Π. 1. ∆εν έχει καθορίσει 
εκ νέου τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που έγιναν πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης 1η Ιουλίου 2003. 
 
β) Απαλλαγή ∆ίκαιης αξίας ως θεωρούµενο κόστος 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει επιλέξει να εκτιµήσει συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό 
στην δίκαιη αξία της 1ης Ιουλίου 2003. 
 
γ) Απαλλαγή για συσσωρευτικές συναλλαγµατικές διαφορές 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ επέλεξε να ορίσει τις προηγούµενες συναλλαγµατικές συσσωρευτικές διαφορές στο µηδέν την 
1η Ιουλίου 2003. Αυτή η απαλλαγή έχει εφαρµοστεί σε όλες τις θυγατρικές εξωτερικού σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.1. 
 
δ) Απαλλαγή στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων θυγατρικών 
 
Η µητρική έχει εφαρµόσει τα ∆.Π.Χ.Π. µεταγενέστερα των θυγατρικών της. 
 
ε) Απαλλαγή υπόδειξης προηγούµενα αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων.  
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ προέβη σε ανακατάταξη ορισµένων επενδύσεων σε διαθέσιµες προς πώληση και σε δίκαιη αξία 
µέσω κέρδους ή ζηµιάς κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 1η Ιουλίου 2003. 
 
2.3 Εξαιρέσεις από πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολουθούνται από τον Όµιλο. 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει εφαρµόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από αναδροµική εφαρµογή: 
 
α) Εξαίρεση αποαναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων. 
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που έχουν αποαναγνωριστεί πριν την 1η Ιουλίου 2003 
δεν επαναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 
 
β) Εξαίρεση λογιστικής για αντισταθµίσεις 
 
Η ∆ιοίκηση έχει εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης από την 1η Ιουλίου 2003 και πληροί όλα τα κριτήρια 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 
 
γ) Εξαίρεση για εκτιµήσεις 
 
Οι εκτιµήσεις που έγιναν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. κατά την 1η Ιουλίου 2003 συνάδουν µε τις εκτιµήσεις που 
έγιναν κατά την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε το ΕΛΓ, εκτός εκεί όπου υπήρχε απόδειξη ότι οι εκτιµήσεις αυτές 
ήταν λανθασµένες. 
 
δ) Εξαίρεση για στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες 
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Η ∆ιοίκηση εφαρµόζει το ∆ΠΧΠ 5 εφεξής από την 1η Ιανουαρίου 2005. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ δεν είχε οποιαδήποτε 
στοιχεία ενεργητικού που πληρούσαν τα κριτήρια ως κατεχόµενα προς πώληση κατά την περίοδο που 
παρουσιάζεται. 
 
2.4 Νέα Πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων. 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆.Π.Χ.Π. τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του οµίλου και της 
εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω : 
 
∆.Π.Χ.Π. 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆.Λ.Π. 
1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για την 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2007) 
 
Το ∆.Π.Χ.Π. 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την 
βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών 
πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα 
προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 
ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς.) Το 
∆.Π.Χ.Π. 7 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση.) Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις 
µε τα ∆.Π.Χ.Π. 
Η σχετική προσαρµογή του ∆.Λ.Π 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µιας 
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. 
Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το πρότυπο αυτό καθώς και την αναπροσαρµογή του ∆.Λ.Π. 1 στην επόµενη χρήση και 
θα παρουσιάσει τις επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις. 
 
∆.Π.Χ.Π. 8 Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 
 
Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 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 την Κατάσταση Αποτελεσµάτων και οι εταιρείες θα 
πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. 
 
Ο Όµιλος είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
Το ∆.Π.Χ.Π. 8 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. 
 
∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆.Λ.Π. 29 – Οικονοµικές καταστάσεις 
σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά 
ή µετά την 1η Μαρτίου 2006) 
 
Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρεία διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρισµού 
στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισµός την προηγούµενη περίοδο, 
να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆.Λ.Π 29 σαν να ήταν πάντοτε οικονοµία σε κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η 
∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο. 
 
∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆.Π.Χ.Π. 2 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Μαΐου 2006) 
 
Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών εφαρµόζεται σε 
συναλλαγές στις οποίες µια εταιρεία παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
µεταβιβάσει µετρητά ή τα άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιµή των µετοχών της,) όταν το 
προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών 
τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. Η ∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο, αφού δεν υφίσταται παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών. 
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∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουνίου 2006) 
 
Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρεία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο 
κατά την στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την οποία απαγορεύει µεταγενέστερη επανεκτίµηση 
εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους του συµβολαίου που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµιακές ροές. Η 
∆ιερµηνεία 9 δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο. 
 
 
 
∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση και Αποµείωση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουνίου 2006) 
 
Η ∆ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζηµία 
αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους 
προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν 
µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιερµηνεία 10 δεν έχει 
εφαρµοστεί στον Όµιλο. 
 
∆ιερµηνεία 11, ∆.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ των εταιρειών ιδίου οµίλου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007) 
 
Αυτή η ∆ιερµηνεία 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 εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί των 
συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει εφαρµογή στον όµιλο, καθώς επίσης δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 
 
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται το τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να 
εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) για να καταχωρήσουν 
τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις 
παραχωρήσεις. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν την σχετική υποδοµή 
ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού κατά ή ένα 
ασώµατο περιουσιακό στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όµιλος είναι 
στην διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτής της ∆ιερµηνείας στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Σηµειώσεις σχετικά µε τις λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Όµιλος : 
Οι ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΛΟΥΛΗ, έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34, «Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις» και το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 1, «Πρώτη Υιοθέτηση.  
Οι ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 
Όσον αφορά στα οικόπεδα, κτίρια και µηχανήµατα έχουν εκτιµηθεί σε δίκαιες αξίες. 
 
Η ετοιµασία των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία 
εφαρµογής των λογιστικών αρχών του Συγκροτήµατος. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων 
που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα 
αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των ετήσιων και των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη όλων των 
οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, 
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. 
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Οι ετήσιες και ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις 
ετήσιες και περιοδικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2005 που έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε 
τα ∆.Π.Χ.Π., καθώς µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον αναγνώστη. 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που 
χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2005 σύµφωνα µε 
τα ∆.Π.Χ.Π. 
 
 
Ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις  
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΥΛΗ περιλαµβάνουν τις ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών ATLAS S.A., LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD και 
LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) LTD και των υπό-θυγατρικών εταιρειών LOULIS MEL 
BULGARIA S.A., SOFIA MEL S.A., SC TITAN S.A., πρώην SC MOPAN S.A. η οποία απορρόφησε τις δραστηριότητες 
της εταιρείας SC MOARA LOULIS-ROMANIAN FLOUR MILLS LOULIS S.A. και µετονοµάστηκε σε SC LOULIS S.A. η 
οποία την 01.03.2006 συγχωνεύθηκε µε την SC TITAN S.A. Από 01.08.2007 η θυγατρική εταιρεία στην Ρουµανία 
SC LOULIS S.A. άλλαξε επωνυµία και µετονοµάστηκε σε SC TITAN S.A και πλέον ενοποιείται µε την µέθοδο της 
Καθαρής Θέσης. 
 
3. Εφαρµοσµένες Λογιστικές Αρχές  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και ερµηνειών που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π.). 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το 
Σ.∆.Λ.Π. και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 
3.1 Εταιρείες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησής τους 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου, µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις 
ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι: 
 
 

Επωνυµία Έδρα %Συµµ/χής 
Μητρικής 

Σχέση που 
υπαγόρευσε την 
ενοποίηση 

Μέθοδος 
Ενοποίησης  

Ανέλεγκτες 
Φορολογικές 
Χρήσεις 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Σούρπη Μαγνησίας - Μητρική - 6 

LOULIS INTERNATIONAL FOODS 
ENTERPRISES Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άµεση Ολική 3 

LOULIS INTERNATIONAL FOODS 
ENTERPRISES BULGARIA Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άµεση Ολική 3 

ATLAS S.A.   Τίρανα, Αλβανία 41,45% Άµεση Ολική 1 

SC TITAN S.A. Βουκουρέστι-ΡΟΥΜΑΝΙΑ 29,52% Έµµεση Καθ. Θέση 6 

LOULIS MEL BULGARIA S.A.  Σόφια - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00% Έµµεση Ολική 5 
SOFIA MEL S.A.  Σόφια - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 35,33% Έµµεση Ολική 2 

 
 
3.2 Θυγατρικές εταιρείες  
 
Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι οικονοµικές οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει την εξουσία να καθορίζει τις 
οικονοµικές και λειτουργικές πολιτικές κατέχοντας άµεσα η έµµεσα περισσότερο από το µισό των δικαιωµάτων 
ψήφου τους. 
 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος τους µεταβιβάζεται στον Όµιλο και 
παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς 
χρησιµοποιείται για τον λογισµό εξαγοράς θυγατρικών. Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισµα των 
τρεχουσών αξιών, κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των 
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µετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαµβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους 
που σχετίζεται άµεσα µε την εξαγορά. 
 
Τα αποκτώµενα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην 
τρέχουσα αξία τους κατά την ηµεροµηνία κόστους εξαγοράς και της τρέχουσας αξίας της καθαρής θέσης της 
θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία. 
 
Οι ενδο-οµιλικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα λογαριασµών και τα πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν από 
συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, απαλείφονται. Οι πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, αλλά 
λαµβάνονται υπόψη ως ένδειξη αποµείωσης του στοιχείου που µεταβιβάστηκε. 
Η εταιρεία ενοποιεί τις θυγατρικές της σε Βουλγαρία – Ρουµανία σύµφωνα µε το IAS 27 παράγραφος 13 και IAS 
28. Παρότι η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ελέγχει έµµεσα µε 35,33% την SOFIA MEL S.A. ενοποιεί ολικά τα οικονοµικά της 
αποτελέσµατα ενώ στην SC TITAN S.A. όπου ελέγχει το 29,50% ενοποιεί µε την µέθοδο της καθαρής θέσης.  
Η αλλαγή στον τρόπο ενοποίησης της SC TITAN S.A. οφείλεται στις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων της εν λόγω εταιρείας στις 30/9/2008 σύµφωνα µε τις οποίες η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δεν κατέχει 
πλέον την πλειοψηφία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της. 
 
Το IAS 27, παράγραφος 13 προβλέπει ότι κατ΄ εξαίρεση από τον γενικό κανόνα, έλεγχος υπάρχει, επίσης όταν η 
µητρική κατέχει το µισό η λιγότερο των δικαιωµάτων ψήφου µίας οντότητας αλλά υπάρχει : 
(α) έλεγχος πάνω σε περισσότερα από τα µισά δικαιώµατα ψήφου δυνάµει συµφωνίας 
(β) δικαίωµα διοίκησης των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών πολιτικών ενός οργανισµού βάσει συµφωνίας, 
(γ) δικαίωµα διορισµού ή παύσης της πλειοψηφίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ισοδυνάµου προς 
αυτό διοικητικού σώµατος και ο έλεγχος γίνεται µέσω αυτού του συµβουλίου, ή  
(δ) δικαίωµα πλειοψηφίας ψήφων στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ισοδυνάµου προς αυτό 
διοικητικού σώµατος και ο έλεγχος ασκείται µέσω αυτού του σώµατος. 
 
Το IAS 28 προβλέπει την ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης των επενδύσεων σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, όταν µια εταιρεία διατηρεί άνω του 20% του µετοχικού κεφαλαίου µιας συνδεδεµένης 
επιχείρησης και ασκεί ουσιώδη επιρροή, τότε αυτή λογίζεται ως συνδεδεµένη και όχι διαθέσιµη προς πώληση και 
ενσωµατώνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε την παραπάνω µέθοδο. 
 
 
3.3 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτελούνται από την αξία τιµολόγησης για τη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία και την 
εµπορία, καθαρά πριν από τους ανακτώµενους φόρους (Φ.Π.Α.), τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα της 
εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής: 
 
(α)  Πωλήσεις εµπορευµάτων 
Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν 
µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον 
πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα 
εξασφαλισµένη. 
 
(β)  Παροχές υπηρεσιών 
Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη 
συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη µε βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως 
αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν. 
 
(γ)  Πιστωτικοί τόκοι 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
 
(δ)  Εισόδηµα από δικαιώµατα 
Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε την 
ουσία των σχετικών συµφωνιών δικαιωµάτων. 
 
(ε)  Έσοδα από µερίσµατα  
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας να τα εισπράξει. 
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3.4 Μερίσµατα εισπρακτέα 
 
Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης στην οποία διαµορφώνεται η 
πρόταση διανοµής από την ∆ιοίκηση. 
 
3.5 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(1) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου απεικονίζονται στο τοπικό νόµισµα που ισχύει 
στην χώρα που δραστηριοποιούνται. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ, το οποίο 
αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς της εταιρείας και του Οµίλου. 
 
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων χρηµατικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων χρήσεων.  
 
(3) Εταιρείες του Οµίλου 
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και η καθαρή θέση όλων των εταιρειών του Οµίλου (εκτός από εκείνες που 
δραστηριοποιούνται σε υπέρ-πληθωριστικές οικονοµίες), των οποίων το λειτουργικό νόµισµα είναι διαφορετικό 
από το νόµισµα αναφοράς του Οµίλου, µετατρέπονται στο νόµισµα αναφοράς του Οµίλου ως ακολούθως : 
 
• Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µετατρέπονται σύµφωνα µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 
• Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας µετατρέπονται σύµφωνα µε 

την µέση ισοτιµία που διαµορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 
ισολογισµού. 

• Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται σε ξεχωριστό 
λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων. 

 
3.6 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Τα οικόπεδα και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από βιοµηχανικούς χώρους παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε 
βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις.  
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος ή η 
επανεκτιµηµένη αξία του κάθε στοιχείου στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους.  
 
Οι ωφέλιµες ζωές είναι ως εξής: 
 

 έτη 
Κτίρια 25-40 
Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα 20-35 
Μεταφορικά Μέσα  5–8 
Έπιπλα, σκεύη & εξοπλισµός γραφείου 1-5 

 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 
εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση παγίου εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες 
δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του παγίου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη στον Όµιλο µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του παγίου. 
Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού παγίου 
στοιχείου. 
 
Κέρδη και ζηµιές από εκποίηση παγίων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις µε τη λογιστική αξία και 
περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
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3.7 Ακίνητα προς Επένδυση 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για την δηµιουργία εσόδων από ενοίκια ή και από µακροχρόνια επένδυση. Τα 
ακίνητα που αξιοποιούνται από τον Όµιλο για τις λειτουργικές του δραστηριότητες δε θεωρούνται επενδυτικά 
αλλά λειτουργικά. Αυτό αποτελεί το κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών 
ακινήτων. 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα αντιµετωπίζονται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και εµφανίζονται στην τρέχουσα αξία η 
οποία προσδιορίζεται από εξωτερικούς εκτιµητές σε ετήσια βάση. Οι τυχόν µεταβολές της τρέχουσας αξίας 
καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων. 
 
3.8 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις για µηχανολογικό εξοπλισµό όπου οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας παραµένουν στην Εταιρεία, 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της 
µίσθωσης στη δίκαιη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Κάθε πληρωµή µίσθωσης κατανέµεται µεταξύ της 
υποχρέωσης και του χρηµατοοικονοµικού κόστους ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή απόδοση σε σχέση µε το 
υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, µετά την αφαίρεση του 
χρηµατοοικονοµικού κόστους, περιλαµβάνεται στο δανεισµό. Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης που αφορά 
χρηµατοοικονοµικό κόστος επιβαρύνει την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης ώστε να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης κάθε περιόδου. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύµφωνα µε τα ωφέλιµα έτη ζωής του κάθε µηχανήµατος. 
 
3.9 Υπεραξία 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον της αξίας κτήσης µίας εξαγοράς επιχείρησης συγκρινόµενο µε την 
εύλογη αξία του µεριδίου που αποκτά ο Όµιλος στα καθαρά αναγνωρίσιµα στοιχεία της εξαγορασθείσης 
θυγατρικής που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. 
 
3.10 Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
Στοιχεία µη κυκλοφορούντος και κυκλοφορούντος ενεργητικού και άυλων περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται 
για ζηµιές από αποµείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά από αποµείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό µε το οποίο η 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το 
ψηλότερο της δίκαιης αξίας µείον κόστος πώλησης του στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης.  
 
3.11 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η 
τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και 
ηµικατεργασµένων αποθεµάτων περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετιζόµενες 
µε την παραγωγή δαπάνες εκτός των εξόδων δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η 
υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, µείον οι υπολογιζόµενες δαπάνες που είναι 
απαραίτητες για τη πραγµατοποίηση της πώλησης. 
 
3.12 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση που προκύπτει 
από γεγονότα του παρελθόντος και είναι πιθανό να υπάρξει εκροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής 
της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει για την 30/9/2008 πρόβλεψη για διαφορές παρακρατούµενων φόρων και 
προσαυξήσεων ύψους  500 χιλ. ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη 
για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
 
3.13 Αναβαλλόµενη φορολογία 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία πάνω στις προσωρινές διαφορές ανάµεσα στην αξία των 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων για φορολογικούς σκοπούς και την λογιστική τους αξία, µε βάση τους 
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φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από προσωρινές αφαιρετέες διαφορές 
αναγνωρίζονται µόνο στον βαθµό που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον επαρκή φορολογητέα κέρδη. 
 
 
 
3.14 ∆ανεισµός 
 
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση του χρηµατοοικονοµικού κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των καταβολών και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
 
Παρακάτω αναλύονται τις ∆ανειακές Υποχρεώσεις του Οµίλου (Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις), όπως έχουν διαµορφωθεί ανά χώρα έως και τις 30.9.2008. 
 

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΩΣ 30.09.2008 

  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ATLAS S.A SOFIA MEL S.A. ΣΥΝΟΛΟ  
∆ανεισµός από 
Τράπεζες 64.033.139 11.057.872 6.493.852 81.584.863

Leasing 0  136.509 0 136.509

ΣΥΝΟΛΑ : 64.033.139 11.194.381 6.493.852 81.721.372
 
 
 
3.15 Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και τα ισοδύναµα µετρητών αποτελούνται από µετρητά 
στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικές υπεραναλήψεις. Στον ισολογισµό, οι τραπεζικές 
υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
3.16 Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 
 
α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία 
της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε 
Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Κέρδη και ζηµιές από 
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται 
σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες 
ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
 
β) Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πωλήσεων και είναι κατανεµηµένος σε 
µεγάλο αριθµό µικρών πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται χαµηλός. 
 
γ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων  
 
Ο Όµιλος δεν έχει στην κατοχή του σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκεινται στον 
κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. Περιορισµένος κίνδυνος από την µεταβολή των επιτοκίων προέρχεται κυρίως 
από µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων σε 
µεταβλητό επιτόκιο. 
 
4. Ακίνητα προς επένδυση 
 
Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για την δηµιουργία εσόδων από ενοίκια ή και από µακροχρόνια επένδυση. Τα 
ακίνητα που αξιοποιούνται από τον Όµιλο για τις λειτουργικές του δραστηριότητες δε θεωρούνται επενδυτικά 
αλλά λειτουργικά. Αυτό αποτελεί το κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών 
ακινήτων. 18



 

 
Τα επενδυτικά ακίνητα αντιµετωπίζονται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και εµφανίζονται στην τρέχουσα αξία η 
οποία προσδιορίζεται από εξωτερικούς εκτιµητές σε ετήσια βάση. Οι τυχόν µεταβολές της τρέχουσας αξίας 
καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων. 
 
5. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
 
Επί των παγίων στοιχείων υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ύψους € 99.750 χιλ. προς εξασφάλιση δανείων 
αξίας € 30.000 χιλ.. Επιπλέον, υπάρχει εµπράγµατη ασφάλεια ύψους € 10.000 χιλ σε θυγατρική εταιρεία στη 
Βουλγαρία για κάλυψη δανείου € 13.500 χιλ. 
 
6. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
 
∆εν υπάρχουν υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις των οποίων η τελική έκβασή τους 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και δεν έχουν αποβεί εις βάρος της, καθ’ όσων δυνάµεθα να 
γνωρίζουµε έως σήµερα. Ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καµία σχετική πρόβλεψη στα αποτελέσµατα περιόδου. 
Υφίστανται οι κάτωθι εκκρεµείς αγωγές κατά της ως άνω εταιρείας: 

 
1) Αγωγή φυσικού προσώπου κατά της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» ως καθολικής διαδόχου της «ΜΥΛΟΙ 
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» 
Ο τέως εκτελωνιστής της Εταιρείας µε την από 10-11-2000 αγωγή του ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Πειραιώς ζητάει να υποχρεωθεί η Εταιρεία να του καταβάλει 154.832,53 ευρώ (52.759.183 δρχ.) επειδή 
ισχυρίζεται ότι η εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία τους καταχρηστικά χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της ότι ήταν ο µόνος 
και αποκλειστικός του πελάτης. Η εν λόγω αγωγή συζητήθηκε στις 5-12-2001 και εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 4036/2002 
προδικαστική απόφαση, η οποία διέταξε αποδείξεις και εν συνεχεία, µετά το στάδιο των διεξαγωγών, ορίσθηκε 
δικάσιµος συζήτησης της αγωγής η 4-10-2006, οπότε και συζητήθηκε η αγωγή και εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 432/2007 
απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος. Κατά της ως άνω 
πρωτοδίκου απόφασης ασκήθηκε έφεση από τον Μέξη, η οποία συζητήθηκε στη δικάσιµο της 6-11-2008 και 
αναµένεται η έκδοση απόφασης. 
Κατά του τέως εκτελωνιστή η Εταιρεία έχει ασκήσει την από 22-4-2003 αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία ζητάει να υποχρεωθεί ο εναγόµενος να της καταβάλει 26.706,29 ευρώ, τα 
οποία της οφείλει από προκαταβολές που είχε εισπράξει χωρίς εν συνεχεία να αποδώσει λογαριασµό. Η εν λόγω 
αγωγή συζητήθηκε στη δικάσιµο της 4-6-2008 ερήµην του εναγοµένου και αναµένεται η έκδοση απόφασης. 
 
2) Αγωγή φυσικού προσώπου κατά 1) της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» και 2) φυσικού προσώπου  
Ο ενάγων, ο οποίος είναι υπάλληλος του δευτέρου των εναγοµένων, έπαθε εργατικό ατύχηµα, ενώ φόρτωνε 
άλευρα στο εργοστάσιο της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» στο Κερατσίνι. Με την αγωγή του ζητάει να του καταβάλουν οι 
εναγόµενοι 40.000 ευρώ για αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης λόγω του εργατικού ατυχήµατος. Η εν λόγω 
αγωγή συζητήθηκε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς στις 16-10-2007 (εξ αναβολής από 5-12-
2006) και εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 6023/2007 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (∆ιαδικασία 
εργατικών διαφορών), η οποία απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος ως προς την Εταιρεία. Στις 18-9-2008 
συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Πειραιώς έφεση του Ιωάννη Τσουβαλάκη, η οποία έχει µοναδικό λόγο έφεσης 
τα επιδικασθέντα µε την πρωτόδικη απόφαση δικαστικά έξοδα.  
 
3) Αγωγή φυσικών προσώπων κατά της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» και φυσικών προσώπων 
Οι ενάγοντες ζητούν µε την αγωγή τους να υποχρεωθούν οι εναγόµενοι να τους καταβάλουν αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον στον πρώτο ενάγοντα 459.591,15 ευρώ λόγω αποζηµιώσεως και 20.000 ευρώ για αποκατάσταση της 
ηθικής του βλάβης, στο δεύτερο ενάγοντα 188.097,57 ευρώ λόγω αποζηµιώσεως και 10.000 ευρώ για 
αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, στην τρίτη ενάγουσα 547.857 ευρώ λόγω αποζηµιώσεως και 20.000 ευρώ 
για αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης, στην τέταρτη ενάγουσα 2.906,40 ευρώ λόγω αποζηµιώσεως και 1.000 
ευρώ για αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης, στον πέµπτο ενάγοντα 108.049,58 ευρώ λόγω αποζηµιώσεως και 
10.000 ευρώ για αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης και στον έκτο ενάγοντα 38.958,72 ευρώ λόγω 
αποζηµιώσεως και 5.000 ευρώ για αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης. Η εν λόγω αγωγή συζητείται ενώπιον 
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του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 12-11-2009 (εξ αναβολής από 25-9-2008 και εξ αναβολής από 3-5-
2007). 
 
 
β) Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ.:οικΒ555/Φ14ΚΕΡ24 απόφαση του Νοµάρχη Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιµο 31.548 
ευρώ στην εταιρεία, επειδή ο κυλινδρόµυλος στο Κερατσίνι λειτούργησε χωρίς άδεια λειτουργίας για κάποιο 
χρονικό διάστηµα. Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα 
Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος δεν απεφάνθη επ’ αυτής, λόγω παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσµίας των 60 
ηµερών, µέσα στην θα έπρεπε να είχε απαντήσει. Κατά της πράξης της ταµειακής βεβαίωσης, που κοινοποιήθηκε 
στην Εταιρεία ασκήθηκε ανακοπή ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. 

 

γ) Υφίστανται εκκρεµείς δίκες κατά πελατών οφειλετών της Εταιρείας συνήθους µορφής και άνευ οικονοµικών 
επιπτώσεων, προερχόµενες από τις συνήθεις εµπορικές της συναλλαγές. 

 
7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.09.2008 : Όµιλος  1.360 , Εταιρεία 
276, έναντι 1.391 στον Όµιλο και 300 στην Εταιρεία την προηγούµενη περίοδο. 
 
8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρεία µέρη (∆.Λ.Π. 24) 
 
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής : 
 
 Όµιλος Εταιρεία 
 30.9.2008 30.9.2008 
α) Έσοδα -- 204.115
β) Έξοδα -- 1.559.367
γ) Απαιτήσεις  1.444.857 55.809
δ) Υποχρεώσεις 230.820 3.458.705
ε)  Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 454.571 376.262
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 36.582 36.582
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της  ∆ιοίκησης -- --
  
 
 
7. Άλλες πληροφορίες 
 
1. Μετοχές ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 
 
Οι µετοχές της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι κοινές και είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε τον 
κωδικό ΛΟΥΛH. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/2004, αποφάσισε, 
µεταξύ άλλων θεµάτων, την µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 64.896, µε µείωση του συνολικού 
αριθµού των µετοχών από 16.724.232 σε 16.622.832 κοινές ονοµαστικές µετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων 
µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Οι ως άνω 101.400 µετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστηµα από 17-12-2001 έως 28-1-2002, σε εκτέλεση 
απόφασης της από 23/7/2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, καθώς και της από 
7/11/2001 απόφασης του ∆.Σ. της. 
 
Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 10.638.612,48 διαιρούµενο 
σε 16.622.832 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής € 0,64 εκάστης. 
 
Το σύνολο των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών σήµερα είναι 16.622.832. 
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2. Κύριες Ισοτιµίες Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 
 

Ισολογισµού 30/9/2008 31/12/2007 
30/9/2007 

Vs. 
31/12/2007 

1 euro = Ron  3,7413 3,6077 3,70% 
1 euro = Leva 1,9558 1,9558 0,00% 
1 euro = Leke 124,13 122,07 1,69% 

 
 

Αποτελεσµάτων Μ.Ο. 9µήνου 08 Μ.Ο. 9µήνου 07
Μ.Ο. 9µήνου 08 

Vs. 
Μ.Ο. 9µήνου 07 

1 euro = Ron  3,6442 3,2958 10,57% 
1 euro = Leva 1,9558 1,9558 0,00% 
1 euro = Leke 122,53 124,09 -1,26% 

 
3. Σηµαντικές µεταβολές στα ενδιάµεσα ενοπ. στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων περιόδου 
 
Οι σηµαντικότερες µεταβολές που εµφανίζονται στα ενδιάµεσα στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων της 
περιόδου που έληξε την 30.9.2008, έχουν ως εξής : 
 
Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία εννιαµήνου 2008 ανέρχονται στον Όµιλο σε € 3.434 χιλ. και στην Εταιρεία σε € 
1.312 χιλ. 
 
Στις 3/1/2008 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση του 1,3% των µετοχών της LOULIS INTERNATIONAL FOODS 
ENTERPRISES Ltd. µε τίµηµα που ανήλθε σε € 278 χιλ. Μετά την µεταβίβαση η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ελέγχει το 
100% της LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd., που µε την σειρά της ελέγχει το 29,52% της 
Ρουµάνικης εταιρείας SC TITAN S.A. 
 
Στις 16/01/2008 η θυγατρική εταιρεία LOULIS MEL – BULGARIA S.A. (µε έδρα την Σόφια) αγόρασε, µέσω του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Σόφιας, 13.610 µετοχές της θυγατρικής της εταιρείας SOFIA MEL S.A. (µε έδρα την Σόφια) 
και το ποσοστό της αυξήθηκε από 33,31% σε 35,33%. 
 
Από τις 7/2/2008 είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για την Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. για τις χρήσεις από 
1/7/2002 έως 31/12/2005 (3 χρήσεις). 
 
Στις 03/03/2008 ολοκληρώθηκε η σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους € 5 εκ. µε στόχο την ανανέωση 
του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού µε ευνοϊκότερους για την Εταιρεία όρους. Το δάνειο 
έχει τριετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία µε την “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΙΜΙΤΕ∆”. 
 
Στις 27/3/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους € 2 εκ., µε 
στόχο την ανανέωση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού µε ευνοϊκότερους για την Εταιρεία 
όρους. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία µε την Τράπεζα “EFG EUROBANK 
ERGASIAS”. 
 
Στις 19/5/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους € 4 εκ., µε 
στόχο την ανανέωση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού µε ευνοϊκότερους για την Εταιρεία 
όρους. Το δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία µε την Τράπεζα “ASPIS BANK”. 
 
Στις 3/6/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 9 εκατ. Ευρώ, µε 
στόχο την ανανέωση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού µε ευνοϊκότερους για την Εταιρεία 
όρους. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία µε την Τράπεζα ALPHA BANK. 
 
Στις 21/7/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. Ευρώ, 
µε στόχο την ανανέωση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού µε ευνοϊκότερους για την 
Εταιρεία όρους. Το δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία µε την Τράπεζα Αττικής. 
 
Σύµφωνα µε την απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18/9/2008 η Εταιρία προέβη κατά την περίοδο 
18/9-30/9/2008 στην αγορά 18.550 ιδίων µετοχών συνολικής αξίας € 51.297. Ο συνολικός αριθµός των ιδίων 
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µετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία στις 30/9/2008 µε την προαναφερθείσα συνολική αξία µείωσε τα 
Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας και του οµίλου. 
 
Από τις 30/9/2008 η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δεν έχει τον έλεγχο της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουµανία µε 
την επωνυµία SC TITAN S.A. λόγω αλλαγής του Εποπτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις αποφάσεις της 
Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το νέο Εποπτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους κ.κ. Christoph 
Theodor Heinrich Kempkes, Georg Wasserscheid και Κωνσταντίνο Λούλη. Ως εκ τούτου, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. θα 
ενοποιεί τα Οικονοµικά Στοιχεία της εν λόγω εταιρείας µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Για το λόγο αυτό, 
παρατηρείται µείωση των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων, σε 
σχέση µε τα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της 31/12/2007, κατά € 67.704 χιλ. Συγκεκριµένα, σε σχέση µε τα 
στοιχεία 31/12/2007 έχουµε µια µείωση των ενσώµατων ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων κατά € 45.551 χιλ., ενώ 
τα λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού αυξήθηκαν λόγω της συµµετοχής στη συγγενή πλέον εταιρία 
S.C. TITAN S.A. κατά € 16.640 χιλ. Στα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού και συγκεκριµένα στα 
αποθέµατα στους πελάτες και τα λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού υπήρξε µια µείωση των € 9,360 
χιλ., € 9.805 χιλ. και € 2,954 χιλ. αντίστοιχα. Ανάλογα και τα στοιχεία της καθαρής θέσης όπου τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας και το σύνολο της καθαρής θέσης µειώθηκαν κατά € 23.506 χιλ. και € 20.961 χιλ. αντίστοιχα. Στα 
στοιχεία των υποχρεώσεων υπήρξε µια µείωση των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων της τάξης των € 
27.208 χιλ. ενώ οι προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά € 6.662 χιλ. 
 
4. Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και οι αναφορές που τις συνοδεύουν, ενδέχεται να 
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις 
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης 
της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την 
σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν φέρουν ευθύνη και δεν έχουν υποχρέωση ως προς το να αλλάξουν τις αναφορές ή τις 
υποθέσεις που αφορούν σε µελλοντικά γεγονότα ως αποτέλεσµα νεότερης πληροφόρησης περί αυτών των 
µελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας. 
 
Από τις 20/10/2008 η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δεν έχει τον έλεγχο της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία µε 
την επωνυµία SOFIA MEL S.A. λόγω αλλαγής του Εποπτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις αποφάσεις της  
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το νέο Εποπτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους κ.κ. Christoph Theodor Heinrich 
Kempkes, Georg Wasserscheid και Κωνσταντίνο Λούλη. Ως εκ τούτου, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. θα ενοποιεί τα 
Οικονοµικά Στοιχεία της εν λόγω εταιρείας µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
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72 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10344/06/Β/86/131
Έδρα: Δήμος Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη) 

Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Σεπτεμβρίου 2008
Σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2008 31/12/2007 30/9/2008 31/12/2007
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 116.452.900 167.478.966 94.903.058 95.934.699
Επενδύσεις σε Ακίνητα 3.148.900 3.148.900 0 0
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 19.846.141 26.589.590 27.665 36.949
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 18.677.265 158.841 22.258.163 21.983.010
Αποθέματα 23.587.452 48.264.632 15.424.249 23.084.060
Απαιτήσεις από Πελάτες 41.118.623 47.330.152 35.476.860 31.638.973
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 8.337.189 9.568.148 3.856.208 4.376.951

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 231.168.470 302.539.229 171.946.203 177.054.642

================= ================= ================= =================
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 10.638.612 10.638.612 10.638.612 10.638.612
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας 89.672.878 87.128.106 63.984.309 60.719.552

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (α) 100.311.490 97.766.718 74.622.921 71.358.164

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 12.356.927 35.862.793 0 0 

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α)+(β) 112.668.417 133.629.511 74.622.921 71.358.164

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 49.857.532 33.730.671 45.500.000 31.000.000
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 18.136.976 18.866.572 15.523.603 13.934.574
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 31.863.840 82.096.451 18.533.139 36.376.178
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 18.641.705 34.216.024 17.766.540 24.385.726

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 118.500.053 168.909.718 97.323.282 105.696.478
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 231.168.470 302.539.229 171.946.203 177.054.642

================= ================= ================= =================

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

1/1 - 30/09/2008 1/1 - 30/09/2007 1/1 - 30/09/2008 1/1 - 30/09/2007
Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης περιόδου 
(1.1.2008 και 1.1.2007) 133.629.511 94.161.136 71.358.164 68.627.691 
Καθαρό Εισόδημα καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στη καθαρή θέση (24.332.044) 25.069.275 0 0 
Κέρδη / (Ζημιές) της περιόδου μετά από φόρους 3.556.830 12.782.993 3.316.054 459.475 
Πωλήσεις / (Αγορές) ιδίων μετοχών (51.297) 0 (51.297) 0 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών (134.583) (4.434.543) 0 0 

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης λήξης περιόδου 
(30.09.2008 και 30.09.2007) 112.668.417 127.578.861 74.622.921 69.087.166

================= ================= ================= =================

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 4.719.736 13.363.570 4.060.792 1.040.052 
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις 5.633.213 5.601.755 2.247.719 2.234.689 
Προβλέψεις ( αλλά μή ταμειακά έξοδα ) 1.487.464 (9.488.501) 1.469.070 (942.153)
Τόκοι χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) 6.931.682 6.983.801 3.698.991 4.892.817------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 18.772.095 16.460.625 11.476.572 7.225.405
Mείωση / ( Αύξηση ) Αποθεμάτων 14.397.873 (13.385.120) 7.265.124 (8.055.526)
Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων (6.545.983) (23.756.711) (3.946.742) (3.681.847)
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων ( πλήν τραπεζών ) (12.036.178) 22.244.496 (7.568.540) 13.018.373 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 14.587.807 1.563.290 7.226.414 8.506.405 
Μείον:
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα καταβεβλημένα (6.421.055) (6.764.971) (3.109.973) (4.389.885)
Φόροι εισοδήματος που πληρώθηκαν (762.338) (209.248) (100.701) (34.718)------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Α. Σύνολο εισροών/(εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες 7.404.414 (5.410.929) 4.015.740 4.081.802 
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Πωλήσεις / (Αγορές ) θυγατρικών (820.165) 45.461.150 (278.000) 31.844.493 
Eισπράξεις / (πληρωμές ) απο πώληση επενδυτικών τίτλων (1.361.257) 2.208.932 0 3.790.645 
Αγορά ενσώματων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (3.434.279) (1.592.869) (1.312.596) (367.561)
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων 231.409 1.660.087 177.046 68.587 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 364.787 306.226 136.573 17.566 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
B. Σύνολο εισροών / ( εκροών ) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (5.019.505) 48.043.526 (1.276.977) 35.353.730 
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις /επιστροφή από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 (542.779) 0 0 
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών (28.166) 0 (28.166) 0 
Εισπράξεις/(Πληρωμές) από μακροπρόθεσμο δανεισμό (2.502.001) (45.868.304) 14.500.000 (25.240.000)
Εισπράξεις/(Πληρωμές) από βραχυπρόθεσμο δανεισμό (3.335.975) 5.874.791 (17.843.040) (12.740.659)
Μερίσματα που πληρώθηκαν 0 (141) 0 (123)------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Γ. Σύνολο εισροών / ( εκροών ) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (5.866.142) (40.536.433) (3.371.206) (37.980.782)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα  ( A + Β + Γ ) (3.481.233) 2.096.164 (632.443) 1.454.750 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 5.851.211 2.091.732 2.608.986 779.312------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- -------------------------------------------------
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.369.978 4.187.896 1.976.543 2.234.062================= ================= ================= =================

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια συνοπτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί
σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.loulisgroup.com όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η Έκθεση Επισκόπησης
Ορκωτού Ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο 26/11/2008
Διεύθυνση Διαδικτύου www.loulisgroup.com

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΤΑΙΡEΙΑ

1/1 - 30/09/2008 1/1 - 30/09/2007 1/7-30/9/2008 1/7-30/9/2007 1/1 - 30/09/2008 1/1 - 30/09/2007 1/7-30/9/2008 1/7-30/9/2007
Κύκλος Εργασιών 175.806.089 135.285.903 58.714.355 53.196.374 77.155.135 58.208.685 27.251.616 22.558.311 
Κόστος Πωλήσεων (138.247.678) (106.548.483) (45.463.289) (42.090.897) (58.440.849) (44.227.666) (21.601.007) (17.215.259)------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Μικτό Κέρδος 37.558.411 28.737.420 13.251.066 11.105.477 18.714.286 13.981.019 5.650.609 5.343.052 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 17.349.852 15.592.492 5.259.300 4.041.263 10.007.502 7.799.822 2.901.655 2.890.828 
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 11.716.639 9.990.737 3.395.445 2.252.519 7.759.783 5.565.133 2.151.394 2.150.835 
Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρων 4.719.736 13.363.570 624.140 10.218.241 4.060.792 1.040.052 895.806 657.364 
Φόρος Εισοδήματος (1.162.906) (580.577) (499.353) (8.033) (744.738) (580.577) (291.360) (186.134)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους 3.556.830 12.782.993 124.787 10.210.208 3.316.054 459.475 604.446 471.231 
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας 1.330.089 11.654.556 (1.306.243) 9.450.631 3.316.054 459.475 604.446 471.231 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 2.226.741 1.128.437 1.431.030 759.577 0 0 0 0 
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή -Βασικά (σε €) 0,0800 0,7011 (0,0786) 0,5685 0,1995 0,0276 0,0364 0,0283 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σούρπη Μαγνησίας, 26 Νοεμβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΛΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
ΑΗ 279078 Ρ 585864 Σ 501090 ΑΕ 032224

1. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Εννιαμήνου 2008 (1/1-30/9/2008) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων. 

2. Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον
κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής:

%Συμμ/χής Σχέση Μέθοδος Ανέλεγκτες 
Επωνυμία Έδρα Μητρικής που υπαγόρευσε Ενοποίησης Φορολογικές

την ενοποίηση Χρήσεις
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε Σούρπη Μαγνησίας - Μητρική - 6
LOULIS INTERNATIONAL FOODS 
ENTERPRISES Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άμεση Ολική 3
LOULIS INTERNATIONAL FOODS 
ENTERPRISES BULGARIA Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άμεση Ολική 3

ATLAS S.A Τίρανα, Αλβανία 41,45% Άμεση Ολική 1
SC TITAN S.A. 
(πρώην SC LOULIS S.A από 1.8.2007) Βουκουρέστι - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 29,50% Έμμεση Καθαρή Θέση 6

LOULIS MEL BULGARIA S.A Σόφια - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% Έμμεση Ολική 5
SOFIA MEL S.A Σόφια - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 35,33% Έμμεση Ολική 2

3. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση 31/12/2007.
4. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 99.750 χιλ. προς εξασφάλιση

δανείων αξίας € 30.000 χιλ. Επιπλέον, υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια ύψους € 10.000 χιλ σε θυγατρική εταιρεία στη
Βουλγαρία για κάλυψη δανείου € 13.500 χιλ.

5. Δεν υπάρχουν υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση της Εταιρείας. Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των οποίων η τελική έκβασή τους δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Ως εκ τούτου δεν έχει γίνει καμία σχετική πρόβλεψη στα αποτελέσματα περιόδου.

6. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.09.2008: Όμιλος 1.360, Εταιρεία 276, έναντι
1.391 στον Όμιλο και 300 στην Εταιρεία την προηγούμενη περίοδο.

7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές
της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα ------- 204.115
β) Έξοδα ------- 1.559.367
γ) Απαιτήσεις 1.444.857 55.809
δ) Υποχρεώσεις 230.820 3.458.705
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 454.571 376.262
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 36.582 36.582
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ------- -------

8. Σχετικά με την σημείωση 2 και συγκεκριμένα για τις θυγατρικές εταιρείες ATLAS S.A. με ποσοστό συμμετοχής 41,45%, SOFIA
MEL S.A. με έμμεσο ποσοστό συμμετοχής 35,33%, η ενοποίηση είναι ολική, λόγω του ότι ασκείται πλήρης έλεγχος από την
εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

9. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του Εννιαμήνου 2008 ανέρχονται στον Όμιλο σε € 3.434 χιλ.  και στην Εταιρεία σε € 1.313 χιλ. 
10. Στις 3/1/2008 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 1,3% των μετοχών της LIFE LTD με τίμημα που ανήλθε σε 278 χιλ. ευρώ.

Μετά την μεταβίβαση η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ελέγχει το 100% της LIFE LTD, που με την σειρά της ελέγχει το 29,5% της
Ρουμάνικης εταιρείας SC TITAN S.A. 

11. Στις 16/01/2008 η θυγατρική εταιρεία LOULIS MEL BULGARIA S.A. (με έδρα την Σόφια) αγόρασε, μέσω του Χρηματιστηρίου
Αξιών Σόφιας, 13.610 μετοχές της θυγατρικής της εταιρείας SOFIA MEL S.A. (με έδρα την Σόφια) και το ποσοστό της αυξήθηκε
από 33,31% σε 35,33%.

12. Από τις 7/2/2008 είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για την Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ για τις χρήσεις από 1/7/2002
έως 31/12/2005 (3 χρήσεις).

13. Στις 03/03/2008 ολοκληρώθηκε η σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ, με στόχο την ανανέωση του
υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκότερους για την Εταιρεία όρους. Το δάνειο έχει τριετή
διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ.

14. Στις 27/3/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ προχώρησε στην σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. Ευρώ, με στόχο
την ανανέωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκότερους για την Εταιρεία όρους. Το
δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα “EFG EUROBANK ERGASIAS”. 

15. Στις 19/5/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ προχώρησε στην σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 4 εκατ. Ευρώ, με στόχο
την ανανέωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκότερους για την Εταιρεία όρους. Το
δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα “ASPIS BANK”. 

16. Στις 3/6/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ προχώρησε στην σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 9 εκατ. Ευρώ, με στόχο
την ανανέωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκότερους για την Εταιρεία όρους. Το
δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα ALPHA BANK. 

17. Στις 21/7/2008 η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ προχώρησε στην σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. Ευρώ, με στόχο
την ανανέωση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού με ευνοϊκότερους για την Εταιρεία όρους. Το
δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία με την Τράπεζα Αττικής. 

18. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18/9/2008 η Εταιρία προέβει κατά την περίοδο 18/9-
30/9/2008 στην αγορά 18.550 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 51.296. Ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που είχε στην
κατοχή της η εταιρία 30/9/2008 με την προαναφερθείσα συνολική αξία μείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου.

19. Από τις 30/9/2008 η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δεν έχει τον έλεγχο της θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία με την
επωνυμία SC TITAN S.A. λόγω αλλαγής του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. θα ενοποιεί στο εξής τα Οικονομικά Στοιχεία της εν λόγω εταιρείας
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

20. Από τις 20/10/2008 η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. δεν έχει τον έλεγχο της θυγατρικής εταιρείας στη Βουλγαρία με την
επωνυμία SOFIA MEL S.A. λόγω αλλαγής του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, η ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. θα ενοποιεί στο εξής τα Οικονομικά Στοιχεία της εν λόγω εταιρείας με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης. 


