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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
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  (Ποσά σε €)  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία 
Ενεργητικού 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 100.580.077 110.683.652 100.580.077  101.120.120 

Υπεραξία 0 0 0  0 

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 33.622 25.255 33.622  24.953 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 9.274.227  10.613.896 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 132.371 2.194.721 132.371 130.059 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 652.759 852.682 652.759  852.682 

101.398.829 113.756.310 110.673.056  112.741.710 
Κυκλοφορούντα Στοιχεία 
Ενεργητικού         

Αποθέµατα 15.649.449 15.274.538 15.649.449  13.889.864 

Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων 55.161 658.413 0  0 

Εµπορικές Απαιτήσεις 32.322.093 32.849.547 32.322.093  32.267.780 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα  17.507.706 26.401.967 2.332.279  11.776.436 
Άλλα Στοιχεία Κυκλοφορούντος 
Ενεργητικού  2.422.557 3.989.761 1.628.159  1.390.417 

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 
προοριζόµενα για Πώληση 14.191.075 0 1.339.669  0 

82.148.041 79.174.226 53.271.649  59.324.497 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 183.546.870 192.930.536 163.944.705  172.066.207 

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της Μητρικής  

Μετοχικό Κεφάλαιο 10.638.612 10.638.612 10.638.612  10.638.612 

∆ιαφορά Υπέρ το Άρτιο 40.220.185 48.531.601 40.220.185  48.531.601 

Εξαγορασθείσες Ίδιες Μετοχές (980.965) (948.881) (980.965) (948.881) 

Άλλα Αποθεµατικά  29.755.156 43.674.651 24.673.785  18.749.689 

Κέρδη/Ζηµιές Εις Νέον 1.295.713     (14.527.415)   1.392.463    5.924.096 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές  1.058.295 322.537 0  0 

81.986.996 87.691.105 75.944.080  82.895.117 

Μη ελέγχουσες Συµµετοχές 0 2.528.176 0  0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  81.986.996 90.219.281 75.944.080  82.895.117 

        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 39.400.000 44.407.005 39.400.000  40.400.000 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 8.248.313 8.177.645 8.248.313  8.144.092 

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω 
εξόδου από την Υπηρεσία 448.547 448.547 448.547  448.547 

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.581.218 7.329.203 5.581.218  5.633.328 

53.678.078 60.362.400 53.678.078  54.625.967 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις         
4 



Εµπορικές Υποχρεώσεις 12.848.059 14.040.260 12.841.425  13.379.739 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 18.094.148 25.387.899 18.094.148  18.428.850 

Φόρος Εισοδήµατος Πληρωτέος 481.064 539.727 461.155  412.137 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόµενα για Πώληση 13.144.722 0 0  0 

∆εδουλευµένες & Λοιπές Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 3.313.803 2.380.969 2.925.819  2.324.397 

47.881.796 42.348.855 34.322.547  34.545.123 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  183.546.870 192.930.536 163.944.705  172.066.207 
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
(Ποσά σε €) 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008 

Πωλήσεις 21.250.839 23.662.400 21.250.839  23.690.143 

Κόστος Πωληθέντων (15.496.190) (17.177.625) (15.496.190) (17.497.889) 

Μικτό Κέρδος 5.754.649 6.484.775 5.754.649  6.192.254 

Άλλα Έσοδα 720.615 920.371 720.615  921.571 

Έξοδα ∆ιαθέσεως (2.911.658) (2.687.264) (2.911.658) (2.687.264) 

Έξοδα ∆ιοίκησης (1.006.973) (1.004.938) (876.306) (828.034) 

Άλλα έξοδα  (555.916) (854.881) (262.320) (854.849) 

Κέρδη από πώληση συµµετοχών και 
χρεογράφων 36.600 0 0  0 

Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεογράφων σε 
∆ίκαιη Αξία (12.138)   0   0    0 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 328.673   102.263   55.208    102.263 

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (787.548)   (1.215.160)   (783.581)   (1.213.646) 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων 1.566.304 1.745.166   1.696.607  1.632.295 

Φόρος Εισοδήµατος  (270.591) (181.060) (304.144) (181.060) 

Κέρδη/(Ζηµίες) από Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες 1.295.713 1.564.106 1.392.463  1.451.235 

Κέρδη/(Ζηµίες) από ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες 0 181.510 0  0 

Καθαρά Κέρδη Περιόδου 1.295.713 1.745.616 1.392.463  1.451.235 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα     

Κέρδος από την Επανεκτίµηση Ακινήτου 0 0 0  0 

Φόρος Εισοδήµατος που Αναλογεί στα Λοιπά 
Συνολικά Έσοδα 0 0 0  0 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Περιόδου µετά 
Φόρων  0 0 0  0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου 1.295.713 1.745.616 1.392.463  1.451.235 

Κέρδη Περιόδου Αποδιδόµενα σε:   

Ιδιοκτήτες της Μητρικής 1.295.713 1.413.549 1.392.463  1.451.235 

Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές 0 332.067 0  0 

Κέρδη Ανά Μετοχή για Κέρδη Αποδιδόµενα 
στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής   

Βασικά  0,0785 0,0850 0,0844  0,0873 

Κέρδη Ανά Μετοχή για Κέρδη από 
Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες 
Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της 
Μητρικής 

Βασικά  0,0785 0,1567 0,0844  0,0873 

Αποσβέσεις 790.854 1.858.042 790.854  747.237 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 2.294.033 4.832.334 2.424.980  2.743.678 

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 3.084.887 6.690.376 3.215.834  3.490.915 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
Περιόδου 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009               
(Ποσά σε Ευρώ) 
 
3.1 ΟΜΙΛΟΥ 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
Υπέρ το 
Άρτιον 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Έκτακτα 
Αποθεματικά 

Ειδικά 
Αποθεματικά  

Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποθεματικό 
Συναλλαγματικών 

Διαφορών 
Άλλα 

Αποθεματικά  
Κέρδη Εις 
Νέον Σύνολο 

Μη 
Ελέγχουσες 
Συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Αποθεματικό 
Ιδίων 

Μετοχών 

Αποθεματικό 
Αναπροσαρμογής 

Στοιχείων 
Ενεργητικού 

  

Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 
2008 

Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Έσοδα Περιόδου ‐14.527.415 ‐14.527.415 2.226.740 ‐12.300.675 
Κίνηση Αποθεματικών 7.718 ‐12.599 ‐155.000 ‐899.958 54.649 ‐197.767 1.531.587 328.630 328.630 

Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που 
αναγνωρίζονται άμεσα στα 
Ίδια Κεφάλαια 6.561.738 ‐1.585.292 95.607 5.072.053 ‐216.955 4.855.098 

Κίνηση Αποθεματικών από 
Πώληση Θυγατρικών 0 ‐34.370.431 ‐34.370.431 
Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών ‐948.881 ‐948.881 ‐948.881 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 ‐973.971 ‐973.971 

Καθαρή Θέση την 31η 
Δεκεμβρίου 2008 10.638.612 48.531.601 774.295 103.990 0 7.521.355 -948.881 6.561.738 2.800.004 6.341.680 5.366.711 87.691.105 2.528.176 90.219.281 

Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 
2009 

Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Έσοδα Περιόδου 1.295.713 1.295.713 1.295.713 
Κίνηση Αποθεματικών ‐155.000 155.000 460.066 460.066 460.066 

Εισόδημα απ' ευθείας 
καταχωρημένο στην Καθαρή 
Θέση ‐3.096 679.210 207.498 883.612 883.612 

Κίνηση Αποθεματικών από 
Πώληση Θυγατρικών 0 0 
Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών ‐243.534 ‐243.534 ‐243.534 

Ποσό επιστροφής κεφαλαίου 
που αφορά τις ίδιες μετοχές  211.450 211.450 211.450 
Διανεμηθέντα Μερίσματα 0 0 

Μείωση Αποθεματικού υπέρ 
το άρτιο ‐8.311.416 ‐8.311.416 ‐8.311.416 

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές 0 ‐2.528.176 ‐2.528.176 

Καθαρή Θέση την 31η 
Μαρτίου  2009 10.638.612 40.220.185 616.199 103.990 0 7.676.355 -980.965 6.561.738 3.479.214 6.341.680 7.329.988 81.986.996 0 81.986.996 
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3.2 Εταιρείας                 

          
(Ποσά σε €)               

  Μετοχικό 
∆ιαφορά 
Υπέρ Ίδιες 

Λοιπά 
Αποθεµατικά 

Κέρδη Εις 
Νέον Σύνολο Σύνολο 

  
Κεφάλαιο το άρτιο Μετοχές 

  
  

  
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 2008 10.638.612 48.531.602 0 13.472.020 -1.844.798 71.358.164 71.358.164 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου         5.924.096 5.924.096 5.924.096 
Πωλήσεις/(Αγορές ) Ιδίων Μετοχών     -948.881       -948.881 -948.881 

Αποθεµατικό από Αναπροσαρµογή 
Ενσώµατων παγίων       6.561.738   6.561.738 6.561.738 

Καθαρή Θέση την 31η ∆εκεµβρίου 2008 10.638.612 48.531.602 -948.881 20.033.758 4.079.298 82.895.117 82.895.117 

                
Υπόλοιπο την 1η  Ιανουαρίου 2009               
Έσοδα Περιόδου µετά από φόρους         1.392.463 1.392.463 1.392.463 

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που Αφορά τις 
Ίδιες Μετοχές      211.450       211.450 211.450 
Πωλήσεις/(Αγορές ) Ιδίων Μετοχών     -243.534     -243.534 -243.534 

Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που αναγνωρίζονται 
άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια   -8.311.416       -8.311.416 -8.311.416 

Καθαρή Θέση την 31η Μαρτίου 2009 10.638.612 40.220.186 -980.965 20.033.758 5.471.761 75.944.080 75.944.080 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
    ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    31/3/2009 31/3/2008   31/3/2009 31/3/2008 
              

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες             
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες)   1.566.304 1.745.166   1.696.607  1.632.295 
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)   0 870.038   0  0 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :             
Αποσβέσεις   790.854 747.237   790.854  747.237 
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων   0 0   0  0 
Προβλέψεις   854.386 (114.311)   555.739  604.098 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας   0 0   0  0 
Τόκοι χρεωστικοί/(Πιστωτικοί)   422.275 402.440   728.373  506.552 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :             
Mείωση / ( Αύξηση ) Αποθεµάτων   (1.759.585) (1.761.721)   (1.759.585) (1.759.901) 
Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων   (10.679) (2.434.427)   110.871  (571.698) 
(Μείωση) / Αύξηση  Υποχρεώσεων ( πλην δανειακών )   (1.082.225) (112.134)   (1.101.309) (1.846.944) 
Μείον :             
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα καταβεβληµένα   (361.055) (473.269)   (361.055) (404.289) 
Καταβεβληµένοι Φόροι   (23.281) 0   (23.281) 0 
Λειτουργικές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες   0 (5.688.393)   0  0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες  (α)   396.994 (6.819.374)   637.214  (1.092.650) 
              
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες             
Πώληση/ Επιστροφές Κεφαλαίου θυγατρικών, 
συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων   0 (855.051)   0  (278.000) 
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων   627.714 0   0  0 
Εισπράξεις / (πληρωµές ) από πώληση επενδυτικών 
τίτλων   0 341   0  0 
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων   (247.431) (331)   (247.431) (84.333) 
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων 
στοιχείων   504 1.396   504  26.659 
Τόκοι εισπραχθέντες   365.273 240.778   55.208  102.263 
Μερίσµατα εισπραχθέντα   0 0   0  0 
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες   0 (436.385)   0  0 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)   746.060 (1.049.252)   (191.719) (233.411) 
              
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες              
Εισπράξεις /Πληρωµές από αύξηση/µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου   (8.311.416) 0   (8.311.416) 0 
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών    (243.534) 0   (243.534) 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια    0 129.072   0  6.000.000 
Εξοφλήσεις δανείων   (1.334.702) 0   (1.334.702) (5.841.050) 
Μερίσµατα πληρωθέντα   0 0   0    
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες   0 5.601.107   0 0 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (γ)   (9.889.652) 5.730.179   (9.889.652) 158.950 
              

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα  χρήσης     ( α + β + γ )   (8.746.598) (2.138.447)   (9.444.157) (1.167.111) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου   26.401.967 5.851.211   11.776.436 2.608.986 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Θυγατρικής 
που δεν Ενοποιείται   -147.663 0   0 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου   17.507.706 3.712.764   2.332.279 1.441.875 
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5.Πληροφόρηση ανά Τοµέα 

5.1 Γεωγραφικοί Τοµείς 
Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει έσοδα και αποτελέσµατα που αφορούν τους γεωγραφικούς τοµείς του Οµίλου για την Περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2009 και 31 
Μαρτίου 2008. 

Ποσά Α΄τριµήνου 2009-2008 

                    
  ΕΛΛΑ∆Α ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Απαλοιφές Ενοποίησης Όµιλος 

Περίοδος 1.1.09 - 31.3.09 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

                          
Κύκλος Εργασιών σε τρίτους 21.250.839 23.662.400 0 8.021.965 0 20.927.972 0 5.147.320 0 0 21.250.839 57.759.657 
Μικτά Κέρδη 5.754.649 6.192.254 0 1.356.830 0 4.636.437 0 231.395 0 0 5.754.649 12.416.916 
Κέρδη προ φόρων , χρηµατοδοτικών, 
αποτελεσµάτων, επενδυτικών και 
αποσβέσεων 3.215.834 3.490.915 -43.639 1.005.973 -87.308 2.301.496 0 -108.008 0 0 3.084.887 6.690.376 

Κέρδη προ φόρων  1.696.607 1.632.295 75.998 619.357 99.153 679.104 0 -315.552 -305.454 0 1.566.304 2.615.204 
              0   0       
              0   0       

Πάγιο Ενεργητικό 100.613.699 95.296.816 7.439.691 15.406.929 0 47.598.600 0 9.956.011 -7.439.691 0 100.613.699 168.258.356 

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 63.331.006 82.525.482 7.694.962 29.012.576 12.751.135 34.835.776 0 7.402.966 -843.932 -18.210.806 82.933.171 135.565.994 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 163.944.705 177.822.298 15.134.653 44.419.505 12.751.135 82.434.376 0 17.358.977 -8.283.623 -18.210.806 183.546.870 303.824.350 
Ιδια Κεφάλαια 75.944.080 72.809.399 15.068.664 28.835.089 8.022.597 41.014.694 0 3.372.543 -17.048.345 -10.015.922 81.986.996 136.015.803 

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 88.000.625 105.012.899 65.989 15.584.416 4.728.538 41.419.682 0 13.986.434 8.764.722 -8.194.884 101.559.874 167.808.547 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 163.944.705 177.822.298 15.134.653 44.419.505 12.751.135 82.434.376 0 17.358.977 -8.283.623 -18.210.806 183.546.870 303.824.350 
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5.2 Ανά Κατηγορία Προϊόντων 

Η Εταιρεία χωρίζει την δραστηριότητά της σε δύο βασικούς τοµείς  ανάλογα µε τον τελικό αποδέκτη. Οι τοµείς αυτοί είναι τα 
Επαγγελµατικά και τα Καταναλωτικά  προϊόντα, για τα οποία η Εταιρεία έχει ξεχωριστά κανάλια διανοµής ενώ παράγονται στις 
ίδιες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Τα  Επαγγελµατικά Προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά σε χύδην µορφή, συσκευασίες των 50 
kg, 25 kg και 10 kg, προς βιοµηχανίες τροφίµων, αρτοπαρασκευασµάτων, µπισκοτοβιοµηχανίες, µακαρονοποιία, βιοτεχνίες 
τροφίµων και προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιούς, δεύτερους µεταποιητές, δηλαδή, για τους οποίους το αλεύρι 
αποτελεί την πρώτη ύλη για την παρασκευή άρτου, αρτοπαρασκευασµάτων, κρουασάν, µπισκότων, µακαρονιών και άλλων 
προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Τα Καταναλωτικά Προϊόντα διατίθενται, σε συσκευασίες των 1kg, ½ kg και 5 kg προς το λιανικό 
εµπόριο, όπως τα super market και τα παντοπωλεία, και απευθύνονται προς τους καταναλωτές για οικιακή χρήση. 
 
 
 

2009   2008   

Καταναλωτικά 
Προϊόντα 

Βιοµηχανικά 
Προϊόντα ΣΥΝΟΛΟ Καταναλωτικά 

Προϊόντα 
Βιοµηχανικά 
Προϊόντα ΣΥΝΟΛΟ 

Πωλήσεις σε τρίτους   3.127.098 18.123.741 21.250.839 2.983.311 20.706.832 23.690.143

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων   514.871 1.910.109 2.424.980 497.363,11 2.246.315 2.743.678

Κέρδη προ Φόρων   449.496 1.247.111 1.696.607 436.463 1.195.832 1.632.295
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
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 Περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2009 (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 της 31 ∆εκεµβρίου 2008. 
 
2.1 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2009 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 31 
Μαρτίου 2009. 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 31-03-2009. 
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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. 
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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 2009) 
 
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 
ρευστότητα 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 εφαρµόζει το πρότυπο αυτό καθώς και την αναπροσαρµογή του ∆.Λ.Π. 1 και παρουσιάζει τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις. 
 
∆ΠΧΠ 8 – Λειτουργικοί Τοµείς 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009) 
 
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 (Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα). Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα 
είναι αυτή που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και 
την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από ότι παρουσιάζεται 
στις οικονοµικές καταστάσεις, εποµένως θα πρέπει να δίνονται επεξηγήσεις και συµφωνίες εφόσον διαφέρουν. Ο 
Όµιλος και η Εταιρεία είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του Προτύπου στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες» Τροποποίηση. 
 
Εφαρµόζεται για Ετήσιες Λογιστικές Περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση 
αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µιας θυγατρικής εξακολουθούν να 
κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5, ακόµα και στην περίπτωση που η 
εταιρεία, µετά από πώληση, διατηρήσει µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει µελλοντική 
θυγατρική από την ηµέρα πρώτης εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 5. Συνεπώς , οι συµµετοχές σε θυγατρικές που έχουν 
ταξινοµηθεί ως κατεχόµενες για πώληση από την στιγµή εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 5 πρέπει να επανεκτιµηθούν. 
Πρόωρη εφαρµογή της τροποποίησης είναι αποδεκτή . Σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής, θα πρέπει επίσης να 
εφαρµοστούν και οι τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008) κατά την 
ηµέρα εφαρµογής των τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 5. 
 
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 - ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 - ‘Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’,  
(εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.) 
 
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘Σ∆ΛΠ’) δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρηµένο 
∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές 
Καταστάσεις’. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου 
στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών 
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). 
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή 
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ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η 
απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την αναθεώρηση του ∆ΠΧΠ 3 και την 
τροποποίηση του ∆ΛΠ 27.Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την 
ηµεροµηνία αυτή και µετά. 
 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 - ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’ 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)  
 
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος (“total comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και της 
απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών 
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε µια τρίτη στήλη στον 
ισολογισµό. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 
2009. 
 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 - ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση’ και ∆ΛΠ1 -  ‘Παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων’ 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)  
 
όσον αφορά τα ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)’, εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως 
ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν 
κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η 
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται 
ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 
 
 
Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 39 - ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση’ και ∆ΠΧΠ 7 
‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις’, 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)  
 
Η τροποποίηση αυτή στο ∆ΛΠ 39 επιτρέπει σε µια εταιρεία την επαναταξινόµηση των µη-παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν ταξινοµηθεί από την εταιρεία στην κατηγορία 
της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας της εύλογης αξίας 
µέσω αποτελεσµάτων σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε µια εταιρεία τη 
µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση στην κατηγορία 
δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισµό 
της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία 
έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει αυτό το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς 
µέλλον. Η τροποποίηση δεν επιτρέπει την επαναταξινόµηση στην κατηγορία εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων. Η 
τροποποίηση αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί 
επαναταξινόµηση.  
 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 - ‘Κόστος ∆ανεισµού’,  
(εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)  
 
Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο πρότυπο) για 
αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις 
προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, 
κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. 
Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται 
µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. 
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∆ιερµηνεία 11– Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιρειών του ίδιου Οµίλου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.03.2007) 
 
 
 
Η ∆ιερµηνεία 11 παρέχει οδηγίες για το αν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα 
πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της 
επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους 
λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία 
του ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την 
ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 
 
 
∆ιερµηνεία 12– Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements) 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008) 
 
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να 
εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις 
παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως 
ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή / και ένα ασώµατο 
περιουσιακό στοιχείο. Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζουν τη ∆ιερµηνεία. 
 
 
∆ιερµηνεία 14 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΛΠ 19 ‘Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου 
Καθορισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’. 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008) 
 
 Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος που 
µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 
19 ‘Παροχές σε Εργαζόµενους'. Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νοµική ή 
συµβατική απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική.  
 
 
∆ιερµηνεία 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009) 
 
Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 
i)Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π. 18. ii)Πότε θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων.Η παρούσα ∆ιερµηνεία 
εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων 
που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων. Οι συµφωνίες που 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνεία 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της 
κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή 
υπηρεσιών. 
 
 
∆ιερµηνεία 16, ‘Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό’  
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008).  
 
Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει: 
- Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την οποία η 
Εταιρία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική Εταιρία µπορεί να προσδιορίσει σαν 
κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του νοµίσµατος 
λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό. 
- Οποιαδήποτε Εταιρία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης. 
- Παρότι το ∆.Λ.Π 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» εφαρµόζεται για τον καθορισµό του 
ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης από το αποθεµατικό για συναλλαγµατικές διαφορές 
αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ∆.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος» 
εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται. 
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∆ιερµηνεία 17, ‘∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’  
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.) 
 
 Η ∆ιερµηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέµατα: 
- το µέρισµα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το µέρισµα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον στη διάθεση 
της Εταιρίας, 
- η Εταιρία πρέπει να επιµετράει το µέρισµα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που 
πρόκειται να διανεµηθούν, 
- η Εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που πληρώθηκε και της λογιστικής αξίας των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέµονται στα αποτελέσµατα, και 
- η Εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 
προκειµένου για διανοµή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισµό της διακοπείσας δραστηριότητας. Η διερµηνεία 17 
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν 
πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού. 
 
Σηµειώσεις σχετικά µε τις λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Όµιλος : 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη όλων των οικονοµικών 
καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009, σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Π. 
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 31/12/2008 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 LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD και LOULIS 
INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) LTD και της υπό-θυγατρικής εταιρείας LOULIS MEL 
BULGARIA S.A. Από 1/1/2009 η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις για την πώληση του ποσοστού που 
κατέχει στην Αλβανική Εταιρεία ATLAS S.A., ως εκ τούτου η εν λόγω Εταιρεία δεν ενοποιείται (∆.Π.Χ.Π.5) και 
παρουσιάζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις ως «Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού ∆ιαθέσιµα προς 
Πώληση». 
 
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: 
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Επωνυµία Έδρα %Συµµ/χής 
Μητρικής 

Σχέση που 
υπαγόρευσε την 
ενοποίηση 

Μέθοδος 
Ενοποίησης  

Ανέλεγκτες 
Φορολογικές 
Χρήσεις 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Σούρπη Μαγνησίας - Μητρική - 7 

LOULIS INTERNATIONAL FOODS 
ENTERPRISES Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άµεση Ολική 4 

LOULIS INTERNATIONAL FOODS 
ENTERPRISES BULGARIA Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άµεση Ολική 4 

LOULIS MEL BULGARIA S.A.  Σόφια - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100% Έµµεση Ολική 6 

 
 
3.2 Θυγατρικές Eταιρείες  
 
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 
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. 
 
 
3.3 Αναγνώριση Eσόδων 
 
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 Eισπρακτέα 
 
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 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. 
 
3.8 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.  
 
3.9 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. 
 
3.10 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 31/3/2009 πρόβλεψη για διαφορές παρακρατούµενων φόρων και 
προσαυξήσεων ύψους  700 χιλ. ευρώ, ενώ για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη 
για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
 
3.11 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 
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από προσωρινές αφαιρετέες διαφορές 
αναγνωρίζονται µόνο στον βαθµό που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον επαρκή φορολογητέα κέρδη. 
 
 
 
3.12 ∆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 31.3.2009. 
 

  ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 
∆ανεισµός από 
Τράπεζες 57.494.148 
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Αναλύονται ως εξής : 
α. Εταιρεία 

 31/3/2009 31/3/2008 
Οµολογιακά ∆άνεια ΜΥΛΟΙ 
ΛΟΥΛΗ 

50.000.000 45.500.000 

Μείον : Βραχυπρόθεσµες ∆όσεις 10.600.000 8.500.000 
Υπόλοιπο Μακροπρόθεσµου 
δανεισµού 

39.400.000 37.000.000 

 
Οµολογιακά ∆άνεια µε Υπόλοιπο € 50.000.000 τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν σε ετήσιες δόσεις ως εξής: 
 
Εντός του 2009 €    9.600.000 
Εντός του 2010 €  14.700.000 
Εντός του 2011 €  17.700.000  
Εντός του 2012 €   1.200.000 
Εντός του 2013 €   6.800.000 
 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια Εταιρείας  την 31/3/2009: € 7.494.148.  
 
3.13 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. 
 
3.14 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.Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
 
Επί των παγίων στοιχείων υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις ύψους € 99.750 χιλ. προς εξασφάλιση δανείων 
αξίας € 26.500 χιλ. της µητρικής. 
 
 
5. Επίδικες ή υπό ∆ιαιτησία ∆ιαφορές  
 
∆εν υπάρχουν υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, η έκβαση των οποίων δεν 
αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 
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6. Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού 
 
Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 31.3.2009 : Όµιλος  266 , Εταιρεία 
266, έναντι 1.429 στον Όµιλο και 299 στην Εταιρεία την προηγούµενη περίοδο. 
 
7. 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 
 31.3.2009 31.3.2009 
α) Έσοδα -- --
β) Έξοδα -- --
γ) Απαιτήσεις  -- --
δ) Υποχρεώσεις -- --
ε)  Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 107.473 107.473
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 10.879 10.879
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της  ∆ιοίκησης -- --
  
 
8.Κέρδη/Ζηµιές από ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 
 

1/1-31/3/2008 

Πωλήσεις 34.097.257 

Κόστος Πωληθέντων (28.165.116) 

Μεικτό Κέρδος 5.932.141 

Άλλα Λειτουργικά Έσοδα 201.108 

Λειτουργικά Έξοδα (4.158.978) 

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα-Έξοδα (1.104.233) 

Κέρδη προ Φόρων από ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 870.038 

Φόρος Εισοδήµατος (688.528) 

Κέρδη µετά από Φόρους από ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 181.510 
 
 
9.Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή την 31η Μαρτίου 2009 και 2008 έχει ως εξής : 
 

Όμιλος Εταιρεία 

31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες 
της μητρικής  

1.295.713 1.413.549 1.392.463 1.451.235 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 
(αφαιρουμένου του μέσου σταθμικού αριθμού ιδίων 
μετοχών) 16.498.522 16.622.832 16.498.522 16.622.832 

Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή 0,0785 0,0850 0,0844 0,0873 
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Όμιλος Εταιρεία 

31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) από συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής  

1.295.713 2.604.690 1.392.463 1.451.235 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 
(αφαιρουμένου του μέσου σταθμικού αριθμού ιδίων 
μετοχών) 16.498.522 16.622.832 16.498.522 16.622.832 

Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή 0,0785 0,1567 0,0844 0,0873 
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7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
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. 
 
Σύµφωνα µε την απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18/9/2008 η Εταιρία προέβει κατά την περίοδο 
18/9-31/3/2009 στην αγορά 508.550 ιδίων µετοχών συνολικής αξίας € 1.192.415. Ο συνολικός αριθµός των ιδίων 
µετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία 31/3/2009 µε την προαναφερθείσα συνολική αξία  µείωσε τα Ίδια 
Κεφάλαια της εταιρίας και του οµίλου. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 2η Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 8.311.416  µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από διαφορά έκδοσης 
µετοχών υπέρ το άρτιο. Η ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε µιας , ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 1,14 η κάθε µία. 
Ακολούθησε ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατοµµύρια 
τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ), η οποία πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε µιας, ήτοι από ευρώ 1,14 σε ευρώ 0,64 η κάθε µία και ισόποση 
διανοµή µετρητών στους µετόχους ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατοµµύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια 
δέκα έξι ευρώ), ήτοι ποσού ευρώ 0,50 ανά µετοχή. Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 10.638.612 διαιρούµενο σε 16.622.832 ονοµαστικές µετοχές 
,ονοµαστικής αξίας € 0,64 η καθεµία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 29ης 
Ιανουαρίου 2009 ενηµερώθηκε για την ισόποση αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της 
εταιρίας, µε επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού € 0,50 ανά µετοχή. Ως 
ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2009 και  
πραγµατοποιήθηκε µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ . 
 
Το σύνολο των µετοχών που διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών σήµερα είναι 16.622.832. 
 
2. Κύριες Ισοτιµίες Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων 
 
 
 

Ισολογισµού 31/3/2009 31/12/2008

31/3/2009 
vs 

31/12/2008 
1 euro = Leva 1,9558 1,9558 0,00% 

1 euro = Leke 131,051 124,202 5,51% 

Αποτελεσµάτων Μ.Ο. 2009 Μ.Ο. 2008 Μ.Ο.2009 vs  
Μ.Ο.  2008 

1 euro = Leva 1,9558 1,9558 0,00% 

1 euro = Leke 128,646 122,773 4,78% 
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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 31.3.2009, έχουν ως εξής : 
 
Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία το Α' Τρίµηνο του 2009 ανέρχονται στον Όµιλο σε € 247 χιλ.  και στην Εταιρεία 
σε € 247 χιλ. 
 
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). Η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες διαφορές 
φορολογικού ελέγχου. 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 2η Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 8.311.416  µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από διαφορά έκδοσης 
µετοχών υπέρ το άρτιο. Η ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε µιας , ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 1,14 η κάθε µία. 
Ακολούθησε ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατοµµύρια 
τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ), η οποία πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε µιας, ήτοι από ευρώ 1,14 σε ευρώ 0,64 η κάθε µία και ισόποση 
διανοµή µετρητών στους µετόχους ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατοµµύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια 
δέκα έξι ευρώ), ήτοι ποσού ευρώ 0,50 ανά µετοχή. Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 10.638.612 διαιρούµενο σε 16.622.832 ονοµαστικές µετοχές 
,ονοµαστικής αξίας € 0,64 η καθεµία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 29ης 
Ιανουαρίου 2009 ενηµερώθηκε για την ισόποση αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της 
εταιρίας, µε επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού € 0,50 ανά µετοχή. Ως 
ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2009 και  
πραγµατοποιήθηκε µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ . 
 
Η Εταιρεία από τις αρχές του τρέχοντος έτους βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις για την πώληση του 41,45% που 
κατέχει στην πρώην θυγατρική ATLAS S.A.  Κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του ∆.Π.Χ.Π. 5, η Εταιρεία δεν 
ενοποιεί την ATLAS S.A. και εµφανίζεται ως στοιχείο διαθέσιµο προς πώληση. 
 
 
 
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. 
 
Με βάση το Ν. 3556/2007, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, µε την 
από 6/5/2009 απόφασή του και όπως είχε επισηµάνει και στην ετήσια οικονοµική έκθεση της εταιρείας για τη 
χρήση 2008, µελετά να προχωρήσει σε µία εκτεταµένη, κίνηση εκσυγχρονισµού των κτιριακών και µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων της βιοµηχανικής µονάδας η οποία βρίσκεται στο Κερατσίνι Αττικής. Σε αυτή τη µονάδα 
στεγαζόταν παλαιότερα η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» η οποία εξαγοράσθηκε µέσω του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών από τη «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» το 1999 και συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως το 2004.  
 
Ως εκ τούτου, προκειµένου να εφαρµοστούν οι νέες τεχνολογίες µε σκοπό την αναβάθµιση της παραγωγικής 
διαδικασίας και την µείωση του κόστους παραγωγής, η εταιρεία µελετά να προχωρήσει στο ριζικό ανασχεδιασµό 
των κτιριακών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου έχει ήδη δροµολογηθεί από 
την εταιρεία, τα πρώτα δε βήµατα ήδη λαµβάνουν χώρα µε τη σταδιακή διακοπή και µεταφορά της παραγωγικής 
δραστηριότητας από τη βιοµηχανική µονάδα στο Κερατσίνι Αττικής στη βιοµηχανική µονάδα στη Σούρπη 



 

Μαγνησίας. Η εταιρεία θα συνεχίσει κανονικά τις πωλήσεις της, µέσω του κέντρου αποθήκευσης και διανοµής που 
διαθέτει στο Αιγάλεω (Πάροδος Ιεράς Οδού 131) .Η κίνηση αυτή δεν θα έχει καµία επίπτωση στον κύκλο 
εργασιών της. 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
  
  
  
  
  

Κωνσταντίνος Ν. Λούλης Νικόλαος Σ. Φωτόπουλος 
  
  
  

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου Ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
  
  
  
  

Ιωάννης Γ. Λουλουδάκης Παναγιώτης Β. Παπασπύρου 
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ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10344/06/Β/86/131

Έδρα: Δήμος Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη)   
Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Μαρτίου 2009

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 100.580.077 110.683.652 100.580.077 101.120.120
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 33.622 25.255 33.622 24.953
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 785.130 3.047.403 10.059.357 11.596.637
Αποθέματα 15.649.449 15.274.538 15.649.449 13.889.864
Απαιτήσεις από Πελάτες 32.322.093 32.849.547 32.322.093 32.267.780
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά
Στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 14.191.075 0 1.339.669 0
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 19.985.424 31.050.141 3.960.438 13.166.853

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 183.546.870 192.930.536 163.944.705 172.066.207

================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 10.638.612 10.638.612 10.638.612 10.638.612
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 71.348.384 77.052.493 65.305.468 72.256.505

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ιδιοκτητών Μητρικής (α) 81.986.996 87.691.105 75.944.080 82.895.117

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 2.528.176 0 0 

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 81.986.996 90.219.281 75.944.080 82.895.117
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 39.400.000 44.407.005 39.400.000 40.400.000
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 14.278.078 15.955.395 14.278.078 14.225.967
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές  Υποχρεώσεις 18.094.148 25.387.899 18.094.148 18.428.850
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά Στοιχεία προοριζόμενα για Πώληση 13.144.722 0 0 0
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16.642.926 16.960.956 16.228.399 16.116.273

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 101.559.874 102.711.255 88.000.625 89.171.090

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 183.546.870 192.930.536 163.944.705 172.066.207

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

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

1/1 - 31/3/2009 1/1 - 31/3/2008 1/1 - 31/3/2009 1/1 - 31/3/2008
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Χρήσεως  
( 1.1.2009 και 1.1.2008 αντίστοιχα) 90.219.281 133.629.511 82.895.117 71.358.164 
Συνολικά 'Εσοδα  μετά από Φόρους (Συνεχιζόμενες 
και Διακοπείσες Δραστηριότητες) 1.295.713 1.745.616 1.392.463 1.451.235 
Καθαρό Εισόδημα Καταχωρημένο 
απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση (1.184.498) 1.613.726 0 0 
Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που αφορά τις Ιδιες Μετοχές 211.450 211.450 
Αγορές / (πωλήσεις)  Ιδίων Μετοχών (243.534) 0 (243.534) 0 
Μείωση Αποθεματικού Υπέρ το Άρτιο (8.311.416) 0 (8.311.416) 0 
Αποθεματικό Συναλλαγματικών Διαφορών 0 (973.050) 0 0 

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.3.2009 και 31.3.2008  αντίστοιχα) 81.986.996 136.015.803 75.944.080 72.809.399

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

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ

31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008
Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 1.566.304 1.745.166 1.696.607 1.632.295
Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων (Διακοπείσες Δραστηριότητες) 0 870.038 0 0
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις 790.854 747.237 790.854 747.237 
Απομειώσεις Ενσώματων και '
Αυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 0 0 0 0 
Προβλέψεις 854.386 (114.311) 555.739 604.098 
Τόκοι Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) 422.275 402.440 728.373 506.552 
Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών 
Κεφαλαίου Κίνησης ή που Σχετίζονται 
με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες :
Mείωση / ( Αύξηση ) Αποθεμάτων (1.759.585) (1.761.721) (1.759.585) (1.759.901)
Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων (10.679) (2.434.427) 110.871 (571.698)
(Μείωση) / Αύξηση  Υποχρεώσεων ( πλήν Δανειακών ) (1.082.225) (112.134) (1.101.309) (1.846.944)
Μείον :
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα (361.055) (473.269) (361.055) (404.289)
Καταβεβλημένοι Φόροι (23.281) 0 (23.281) 0 
Λειτουργικές Ροές από Διακοπείσες Δραστηριότητες 0 (5.688.393) 0 0 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Σύνολο Εισροών/(Εκροών) από 
Λειτουργικές Δραστηριότητες  (α) 396.994 (6.819.374) 637.214 (1.092.650)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Πώληση/ Επιστροφές Κεφαλαίου Θυγατρικών, 
Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών Επενδύσεων 0 (855.051) 0 (278.000)
Απόκτηση Θυγατρικών,Συγγενών, 
Κοινοπραξιών και Λοιπών Επενδύσεων 627.714 0 0 0 
Eισπράξεις / (Πληρωμές ) από Πώληση Επενδυτικών Τίτλων 0 341 0 0 
Αγορά Ενσώματων και Αύλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων(247.431) (331) (247.431) (84.333)
Εισπράξεις από Πώληση Ενσώματων 
και 'Αυλων Παγίων Στοιχείων 504 1.396 504 26.659 
Τόκοι Εισπραχθέντες 365.273 240.778 55.208 102.263 
Μερίσματα Εισπραχθέντα 0 0 0 0 
Επενδυτικές Ροές από Διακοπείσες Δραστηριότητες 0 (436.385) 0 0 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 
απο Επενδυτικές Δραστηριότητες (β) 746.060 (1.049.252) (191.719) (233.411)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες 
Εισπράξεις /Πληρωμές από Αύξηση/
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (8.311.416) 0 (8.311.416) 0 
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών (243.534) 0 (243.534) 0 
Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα Δάνεια 0 129.072 0 6.000.000 
Εξοφλήσεις Δανείων (1.334.702) 0 (1.334.702) (5.841.050)
Μερίσματα Πληρωθέντα 0 0 0 
Χρηματοδοτικές Ροές από Διακοπείσες Δραστηριότητες 0 5.601.107 0 0---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Σύνολο Εισροών / (Εκροών) 
από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες  (γ) (9.889.652) 5.730.179 (9.889.652) 158.950 
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Χρήσης ( α + β + γ ) (8.746.598) (2.138.447) (9.444.157) (1.167.111)---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου 26.401.967 5.851.211 11.776.436 2.608.986
Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
Θυγατρικής που δεν Ενοποιείται -147.663 0 0 0---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 17.507.706 3.712.764 2.332.279 1.441.875================= ================= ================= =================

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.   
Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων 27/5/2009
Διεύθυνση Διαδικτύου www.loulisgroup.com
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1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ 1/1 - 31/12/2008 ΕΤΑΙΡΙΑ

1/1-31/3/2009 Από Συνεχιζόμενες Από Διακοπείσες Σύνολο 1/1-31/3/2009 1/1-31/3/2008
Δραστηριότητες Δραστηριότητες

Κύκλος Εργασιών 21.250.839 23.662.400 34.097.257 57.759.657 21.250.839 23.690.143 
Κόστος Πωλήσεων (15.496.190) (17.177.625) (28.165.116) (45.342.741) (15.496.190) (17.497.889)---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
Μικτά Κέρδη 5.754.649 6.484.775 5.932.141 12.416.916 5.754.649 6.192.254 
Κέρδη / (Ζημιές)  προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων 2.294.033 2.858.063 1.974.271 4.832.334 2.424.980 2.743.678 
Κέρδη/ (Ζημιές ) πρό Φόρων 1.566.304 1.745.166 870.038 2.615.204 1.696.607 1.632.295 
Κέρδη/(Ζημιές ) μετά από Φόρους (Α) 1.295.713 1.564.106 181.510 1.745.616 1.392.463 1.451.235 
Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.295.713 2.604.690 (1.191.141) 1.413.549 1.392.463 1.451.235 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 (1.040.584) 1.372.651 332.067 0 0 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0 0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 1.295.713 1.564.106 181.510 1.745.616 1.392.463 1.451.235 
Ιδιοκτήτες Μητρικής 1.295.713 2.604.690 (1.191.141) 1.413.549 1.392.463 1.451.235 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 (1.040.584) 1.372.651 332.067 0 0 
Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους ανά Μετοχή -Βασικά (σε €) 0,0785 0,1567 (0,0717) 0,0850 0,0844 0,0873 
Κέρδη /(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 3.084.887 3.605.300 3.085.076 6.690.376 3.215.834 3.490.915 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α' Τριμήνου 2009 (1/1-31/3/2009)  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 ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :

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

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε Σούρπη Μαγνησίας - Μητρική - 7
LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άμεση Ολική 4
LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd. Λευκωσία, Κύπρος 100% Άμεση Ολική 4
LOULIS MEL BULGARIA EAD Σόφια, Βουλγαρία 100% Έμμεση Ολική 6

3. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση 31/12/2008.
4. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ύψους € 99.750 χιλ. προς εξασφάλιση δανείων αξίας € 26.500 χιλ.. 
5. Δεν υπάρχουν υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η έκβαση των οποίων δεν αναμένεται να έχει σημαντική

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
6. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 31.3.2009 : Όμιλος  266 , Εταιρεία 266, έναντι 1.429 στον Όμιλο και 299 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 0 0
β) Έξοδα 0 0
γ) Απαιτήσεις 0 0
δ) Υποχρεώσεις 0 0
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 107.473 107.473
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 10.879 10.879
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 0

8. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία το Α' Τρίμηνο του 2009 ανέρχονται στον Όμιλο σε € 247 χιλ.  και στην Εταιρεία σε € 247 χιλ.
9. 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). Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου.
10.Σύμφωνα με την απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18/9/2008 η Εταιρία προέβη κατά την περίοδο 18/9/2008-31/3/2009 στην αγορά 508.550 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας € 1.192.415. Ο συνολικός αριθμός των ιδίων μετοχών που είχε

στην κατοχή της η εταιρία την 31/3/2009 με την προαναφερθείσα συνολική αξία  μείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου.
11.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 2η Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 8.311.416  με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. Η

ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε μιας , ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 1,14 η κάθε μία.Ακολούθησε ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρίας , ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ), η οποία πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε μιας, ήτοι από ευρώ 1,14 σε ευρώ 0,64 η
κάθε μία και ισόποση διανομή μετρητών στους μετόχους ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατομμύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ), ήτοι ποσού ευρώ 0,50 ανά μετοχή.Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 10.638.612 διαιρούμενο σε 16.622.832 ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας € 0,64 η καθεμία.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 29ης Ιανουαρίου 2009 ενημερώθηκε για την
ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,50 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 12η
Φεβρουαρίου 2009 και  πραγματοποιήθηκε μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

12.Η Εταιρεία από τις αρχές του τρέχοντος έτους βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του 41,45% που κατέχει στην ATLAS S.A. Κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Δ.Π.Χ.Π. 5, η Εταιρεία δεν ενοποιεί την ATLAS S.A. και εμφανίζεται ως στοιχείο
διαθέσιμο προς πώληση.

13.Με βάση το Ν. 3556/2007, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, με την από 6/5/2009 απόφασή του και όπως είχε επισημάνει και στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 2008, μελετά να
προχωρήσει σε μία εκτεταμένη, κίνηση εκσυγχρονισμού των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας η οποία βρίσκεται στο Κερατσίνι Αττικής. Σε αυτή τη μονάδα στεγαζόταν παλαιότερα η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» η οποία εξαγοράσθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» το 1999 και συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως το 2004.  Ως εκ τούτου, προκειμένου να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες με σκοπό την
αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας και την μείωση του κόστους παραγωγής, η εταιρεία μελετά να προχωρήσει στο ριζικό ανασχεδιασμό των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η υλοποίηση αυτού του σχεδίου έχει ήδη δρομολογηθεί
από την εταιρεία, τα πρώτα δε βήματα ήδη λαμβάνουν χώρα με τη σταδιακή διακοπή και μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας από τη βιομηχανική μονάδα στο Κερατσίνι Αττικής στη βιομηχανική μονάδα στη Σούρπη Μαγνησίας. Η εταιρεία θα
συνεχίσει κανονικά τις πωλήσεις της, μέσω του κέντρου αποθήκευσης και διανομής που διαθέτει στο Αιγάλεω (Πάροδος Ιεράς Οδού 131) .Η κίνηση αυτή δεν θα έχει καμία επίπτωση στον κύκλο εργασιών της. 

Σούρπη Μαγνησίας,  27 Μαΐου 2009
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