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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

Οι  

1. Παναγιώτα Α. Λιβάνη , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Ηλίας Α. Λιβάνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος  

3. Αντώνιος Η. Λιβάνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ΄ όσων γνωρίζουμε: 

 

α. οι συνηµµένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εταιρικές και ενοποιημένες της εταιρείας «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε.» 

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα µε τα ισχύοντα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 

καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

  

β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα µε τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  

 
γ. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Εκδοτικός Οργανισμός 

Λιβάνη Α.Β.Ε.» την 30
η
 Σεπτεμβρίου 2017 και έχουν δημοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.livanis.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 

αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ). Επίσης 

επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις 

κονδυλίων.  

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι Βεβαιούντες 

 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη Ηλίας Α. Λιβάνης Αντώνιος Η. Λιβάνης 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 
Εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε., της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές 
και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης 
περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός 
συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή 
μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση 
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως 
προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη 
διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν 
σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. και της θυγατρικής 
της, κατά την 30η Ιουνίου 2017, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για την περίοδο που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Έμφαση Θεμάτων  

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 7.18 των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου 

περιγράφεται ότι, η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη αλλά υπάρχει 

ουσιώδης αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, α) υφίστανται την 30 Ιουνίου 2017, σημαντικές λειτουργικές ζημιές  στην 

εταιρεία και στον όμιλο  β) την 30 Ιουνίου 2017, υφίστανται στην εταιρεία και στον όμιλο, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 

σε Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία  γ) το σύνολο της αξίας των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της 

εταιρείας και του ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών των στοιχείων με αποτέλεσμα 

να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων δ) Δεν 

τηρούνται οι όροι ομολογιακού δανείου ευρώ 1,23 εκ. και ως εκ τούτου το εν λόγω δάνειο στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου έπρεπε να έχει καταταχθεί μεταξύ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ε) 

συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920 λόγω του ότι, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και 
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του ομίλου έχουν καταστεί αρνητικά λόγω των σωρευμένων ζημιών. Συνεπεία αυτών θα πρέπει να ληφθούν εγκαίρως τα 

κατάλληλα μέτρα ώστε η εταιρεία και ο όμιλος να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους. Όπως 

αναλυτικότερα περιγράφεται στην ανωτέρω σημείωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας 

αναλαμβάνει ενέργειες για την βελτίωση των παραπάνω γεγονότων και κατά επέκταση της ρευστότητας. Σε περίπτωση 

μη ευόδωσης των ενεργειών αυτών υποδηλώνεται  ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα 

συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

  
 
 
 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Βασίλειος Ηρακλή Βαρλάμης 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 10261 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 111 
Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα 
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Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου    (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α’ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 

2017. H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη µε τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ 

αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση µε αριθμό 7/448/11.10.2007 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας «Εκδοτικός 

Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε.» για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο 

αυτή και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

που η εταιρία ενδέχεται να αντιμετωπίσει στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ 

του εκδότη και των συνδεδεμένων µε αυτόν προσώπων.  

 

Ι. Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση  

 

Παρακάτω παραθέτουμε τα σημαντικότερα μεγέθη για τον όμιλο και την εταιρεία όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί για το Α’ εξάμηνο του 

2017 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου 2016 καθώς και τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες 

που απεικονίζουν την επίδοση του ομίλου και της εταιρείας το Α’ εξάμηνο 2017 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016. 

 

 

Όμιλος    30/6/2017   30/6/2016   
Ποσοστό 

Μεταβολής % 

Κύκλος εργασιών    1.198.420,61   1.732.186,69   -30,81% 

Μικτά κέρδη   139.773,33   336.142,04   -58,42% 

Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων   (1.350.424,68)    (1.656.043,97)    -18,45% 

Αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων    (1.056.568,98)    (1.103.581,81)    -4,26% 

Αποτελέσματα προ Φόρων   (1.339.254,08)    (1.967.560,46)    -31,93% 

Αποτελέσματα μετά από Φόρους   (1.308.722,63)    (1.967.560,46)    -33,49% 

Αναλογία κερδών / (ζημιών) μετά από Φόρους σε:             

-Μετόχους Εταιρείας   (1.308.722,63)    (1.967.560,46)    -33,49% 

-Μη ελέγχουσες συμμετοχές                     ---                        ---        

       

       

Εταιρεία   30/6/2017   30/6/2016   
Ποσοστό 

Μεταβολής % 

Κύκλος εργασιών   1.034.109,88  1.400.689,71  -26,17% 

Μικτά κέρδη  178.998,47  262.113,13  -31,71% 

Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων  (1.239.698,54)   (1.628.359,14)   -23,87% 

Αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων   (946.497,84)   (1.077.865,00)   -12,19% 

Αποτελέσματα προ Φόρων  (1.228.123,44)   (1.939.791,04)   -36,69% 

Αποτελέσματα μετά από Φόρους  (1.199.524,63)   (1.939.791,04)   -38,16% 
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Όμιλος   30/6/2017   30/6/2016 

          

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης    -2,85   -3,82 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας   0,34   0,52 

          

    30/6/2017   30/6/2016 

          

Περιθώριο μικτού κέρδους   11,66%   19,41% 

Περιθώριο EBITDA   -88,16%   -63,68% 

%κερδών/(ζημιών) προ φόρων   -111,75%   -113,59% 

%κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους   -109,20%   -113,59% 

Αποδοτικότητα συνολικών απσχολούμενων κεφαλαίων -6,59%   -10,98% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων   -25,98%   -51,16% 

     

Εταιρεία   30/6/2017   30/6/2016 

     

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης   -3,28  -4,50 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  0,34  0,53 

     

  30/6/2017  30/6/2016 

     

Περιθώριο μικτού κέρδους  17,31%  18,71% 

Περιθώριο EBITDA  -91,53%  -76,93% 

%κερδών/(ζημιών) προ φόρων  -118,76%  -138,49% 

%κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους  -116,01%  -138,49% 

Αποδοτικότητα συνολικών απσχολούμενων κεφαλαίων -6,31%  -10,97% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  -26,84%  -59,37% 

 

 

Με την παρούσα οικονομική κρίση που έχει πλήξει σημαντικά και τον κλάδο των εκδόσεων στον οποίο δραστηριοποιείται κατά κύριο 

λόγο ο όμιλος, έχει εμφανίσει  μείωση του κύκλου εργασιών του ο Όμιλος σε ποσοστό 30,83% και μείωση η Εταιρεία 26,14% σε 

σύγκριση µε το A’ εξάμηνο 2016. Η Εταιρεία διέθεσε τους νέους της  τίτλους σε ελκυστικές για το κοινό της τιμές και προέβη σε 

σταθεροποίηση των παραγόμενων τίτλων και σε προσφορά παλαιών τίτλων σε μειωμένες τιμές, με σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο 

αγοράς της.  

Οι διοικητικές δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 26,08% και τα έξοδα διαθέσεως κατά 36,12%, παρότι αυξήθηκαν οι προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων (κατά € 501 χιλ. το Α΄ εξάμηνο του 2017), οι οποίες επιμερίστηκαν στις δαπάνες παραγωγής, διοίκησης και 

διάθεσης. Ωστόσο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού αλλά και του κόστους μισθοδοσίας, 

πάντα στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και ευαισθησίας που εφαρμόζει η εταιρεία, τα οικονομικά οφέλη της οποίας θα εμφανισθούν 

μεταγενέστερα. Η εταιρεία στις παρούσες συνθήκες, επίσης, έχει προβεί σε διορθωτικές κινήσεις σταθεροποιώντας μειώνοντας τα 

λειτουργικά κόστη διάθεσης.  

Ο όμιλος εκτιμά, ότι το περιοδικό ΕΠΙΚΑΙΡΑ, περιοδικό που εκδίδει η Εταιρεία Εκδόσεις ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. θυγατρική 100% του 

Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη Α.Β.Ε, με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, θα καταφέρει να αποκτήσει σχέση εμπιστοσύνης με 

την ελληνική κοινωνία, και σε συνδυασμό με την υψηλή του ποιότητα, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να γίνει κερδοφόρο. Δυστυχώς έχει 

υποστεί πτώση η κυκλοφορία του περιοδικού αλλά παρόλα αυτά αναμένεται αύξησή της με αύξηση του περιθωρίου κέρδους  και με 

την επίτευξη συμφερουσών συμφωνιών για την παροχή περαιτέρω διαφημίσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» εμφανίζει ζημιές προ φόρων € 104 χιλ. 
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Ο όμιλος εμφανίζει λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 1.056 χιλ. και η Εταιρεία 

εμφανίζει λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 946 χιλ., ενώ τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2016 ήταν ζημίες € 1.103 χιλ. για τον Όμιλο και € 1.077 χιλ. για την Εταιρεία. Οι ζημιές του Α’ εξαμήνου 

για τον Όμιλο  μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου έφθασαν τα € 1.308 χιλ. και τα € 1.199 χιλ. για την Εταιρεία, ενώ τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2016, ήταν ζημίες € 1.967 χιλ. για τον Όμιλο και € 1.993 χιλ. για την Εταιρεία. Η μείωση των 

ζημιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 η εταιρεία και ο όμιλος εμφανίζει θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες συνολικού 

ποσού € 72 χιλ. και € 55 χιλ. αντίστοιχα, έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου που εμφανίζει αρνητικές ταμειακές ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες συνολικού ποσού € 406 χιλ. και € 419 αντίστοιχα λόγω των μειωμένων αποσβέσεων, αλλά και της 

μείωσης ζημιών προ φόρων. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και του ομίλου αυξήθηκαν την 30/6/2017  κατά € 34 χιλ. και € 17 χιλ. 

αντίστοιχα έναντι μείωσης του πρώτου εξάμηνου του 2016 κατά € 16 χιλ. και € 29 χιλ. αντίστοιχα. Η εταιρεία έχει ήδη αναδιαρθρώσει 

την λειτουργία της τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν στο Β’ εξάμηνο του 2017.  

 

Παρά την παρούσα οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα της εταιρείας, αυτά έχουν σταθεροποιηθεί, αλλά 

παραμένουν αρνητικά. Οι απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου και της εταιρείας πόροι καλύπτονται από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, την εφαρμογή πολιτικής εισπράξεων, την ρευστοποίηση απαιτήσεων, της είσπραξης 

οφειλόμενων επιδοτήσεων επενδυτικών έργων, την αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψει ή 

θεωρηθεί κατάλληλο από τη διοίκηση. Θεωρείται σημαντικό να σημειωθεί ότι στις υποχρεώσεις στις εταιρείας δεν περιλαμβάνονται 

μεταχρονολογημένες επιταγές της. Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης είναι η βάση για την 

προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και διαθέτει επάρκεια πόρων οι οποίοι θεμελιώνουν την ανωτέρω αρχή.  

 

Για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης, δεν προβλέπεται υποχώρηση της κρίσης, οπότε με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για 

αύξηση των εσόδων, για εύρεση νέων πηγών εσόδων και περαιτέρω μείωση των δαπανών, με τον περαιτέρω εξορθολογισμό της 

παραγωγής και τη διατήρηση μειωμένων αποθεμάτων, η εταιρεία προσβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της και εκτιμά ότι θα καταφέρει 

να μειώσει τη ζημιά της. 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

Στην Εταιρεία επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τη συμβολή τους στην επιχειρηματική μας 

επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο 

δυναμικό της εταιρείας μας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις εταιρικές αρχές 

και αξίες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική δέσμευση. Για το λόγο 

αυτό:  

 Η δέσμευσή μας στην Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας μας, καθώς εργαζόμαστε για να επιτύχουμε το 

στόχο μας για μηδενικά ατυχήματα στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Βασική μέριμνα είναι η αξιολόγηση των συνθηκών και 

κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν δυστυχήματα ή ατυχήματα στους χώρους εργασίας μας. 

 Φροντίζουμε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η 

αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα.  

 Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για δημιουργικότητα, 

ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.  

 Προάγουμε τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω: α) διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης 

και επίτευξης στόχων και β) προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Η προσπάθεια της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων 

ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την δέσμευσή της να διενεργεί συστηματικούς ελέγχους 

των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Τα μέτρα και οι αρχές της Εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα: 

 Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει ως Εταιρεία πέραν των νομικών μας υποχρεώσεων. 

  Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουμε  μας εταιρειών στο περιβάλλον, καταγραφή 

κινδύνων, εκτίμηση κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και μελλοντικές δραστηριότητες και 

αξιοποίηση των εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμματα και στους νέους σχεδιασμούς. 

 Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών και υγρών αποβλήτων. 

 Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή 

αξιοποίησης. 

 Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας. 

 Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων.  

 Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης 

των εγκαταστάσεων. 

 Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης/αποκατάστασης και 

προληπτικών ενεργειών. 

 Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και στις ανάγκες του κάθε 

εργαζόμενου. 

 Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό των ίδιων απαιτήσεων ως προς το 

περιβάλλον και τη βιομηχανική ασφάλεια. 

 

 

ΙΙ. Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης και ως σήμερα 
 

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία λήφθηκαν οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

-Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2016 και των σχετικών εκθέσεων  του Διοικητικού συμβουλίου 

και των ελεγκτών. 

-Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της χρήσης 1/1-

31/12/2016. 

-Εκλέχθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 2017. 

 

 
ΙΙΙ. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης  

 
Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται από συμμετοχές σε συγγενείς και λοιπές επιχειρήσεις, ομολογιακό 

και λοιπά δάνεια, μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η 

παροχή χρηματοδότησης για τις εργασίες της εταιρείας. Η εταιρεία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως 

εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που 

προκύπτουν από χρηματοπιστωτικά μέσα εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση 

κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 
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Κίνδυνος επιτοκίου: Το σύνολο των έντοκων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, είναι 

κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor) πλέον περιθωρίου. Στην παρούσα συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την παρατεταμένη διεθνή 

οικονομική επιβράδυνση αλλά και τη σοβαρή δημοσιονομική κρίση στη χώρα μας, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για την 

πορεία των επιτοκίων και των περιθωρίων στην εγχώρια αγορά κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου 2017. Παρ όλα αυτά η σχέση που 

έχει θεμελιώσει η εταιρεία με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, βάσει της πάντα επιδεικνυόμενης συνέπειάς της και των εξασφαλίσεων που 

έχει παράσχει, της επιτρέπει να εκτιμήσει ότι οι πιθανές αναπροσαρμογές θα κυμαίνονται στα πλαίσια του εφικτού.  

Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος:  Ο κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος είναι ελάχιστος. 

Κίνδυνος τιμής αγαθών: Ο κίνδυνος που προκύπτει για την εταιρεία από μεταβολές στις τιμές αγαθών είναι ελάχιστος. 

Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία συναλλάσσεται με αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι πολιτική της εταιρείας 

όπως όλοι οι πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να συναλλάσσονται επί πιστώσει υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. 

Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από 

επισφαλείς απαιτήσεις. Για συναλλαγές που γίνονται σε νομίσματα εκτός από το κύριο νόμισμα της σχετικής λειτουργικής μονάδας, η 

εταιρεία δεν προσφέρει πιστωτικές διευκολύνσεις χωρίς την ειδική έγκριση του τμήματος πιστώσεων. Όσον αφορά τον πιστωτικό 

κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, που αποτελούνται από μετρητά και 

αντίστοιχα μετρητών, ο κίνδυνος για την εταιρεία απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με 

μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία των μέσων. Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου εντός της εταιρείας.  

Κίνδυνος ρευστότητας:  

Κίνδυνος ρευστότητας μπορεί να προκύψει από την παρατεταμένη χρηματοοικονομική κρίση η οποία επιφέρει δυσχέρεια στην 

είσπραξη απαιτήσεων και περιορισμό στις τραπεζικές πιστώσεις. Η εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας για την εύρυθμη 

λειτουργία της εταιρίας εξασφαλίζεται με την επάρκεια των υφιστάμενων κεφαλαίων κίνησης , με την τήρηση καθημερινού ταμειακού  

προγράμματος ρευστότητας και με την ύπαρξη κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών 

πιστώσεων. 

 

ΙV. Παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίστηκαν ανάμεσα στον εκδότη και συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 
Απαιτήσεις από συνδεμένες 
επιχειρήσεις:         

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016  
1/1 - 

30/6/2017  
1/1 - 

30/6/2016 

Έσοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις          1.800,20  0,00 

Έξοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις          2.578,52  3.287,33 

Απαιτήσεις από θυγατρικές 
επιχειρήσεις:         19.933,78  0,00 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 
επιχειρήσεις:           49.356,36 

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις   0,00   
                             

11.079,40     11.079,40 

Έξοδα από συγγενείς επιχειρήσεις            

Απαιτήσεις από συγγενείς 
επιχειρήσεις:  645.085,65   775.141,49  645.085,65  775.141,49 

Υποχρεώσεις προς συγγενείς 
επιχειρήσεις:  

 
  

  
    

Συναλλαγές και αμοιβές 
Διευθυντικών στελεχών  116.880,80   

                           
135.755,76   116.800,80  135.755,76 

και μελών Διοίκησης:           

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης   4.279,00   

                             
35.724,74   4.279,00  

             
35.724,74  

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης  13.998,90   

                              
5.815,00   13.998,90  0,00 
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Τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας είναι τα εξής: 
 
_ Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» (θυγατρική), στην οποία συμμετέχει η μητρική «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ» 

με ποσοστό 100%. Ο κ. Ηλίας Λιβάνης είναι πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, και η κα. Παναγιώτα Λιβάνη μέλος Δ.Σ. Οι 

συναλλαγές της μητρικής με τη θυγατρική αφορούν πώληση α΄υλών (χαρτί), παροχή υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες), μισθώσεις και 

αντίστοιχα αγορές εμπορευμάτων (περιοδικά) και λήψη υπηρεσιών (διαφήμιση).  

 

_ Εταιρεία «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΛΙΒΑΝΗΣ LTD» (συγγενής) που εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία συμμετέχει η μητρική «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ» με ποσοστό 50%. Ουδεμία συμμετοχή στη Διοίκηση της Εταιρείας έχει η «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ», μέσω των εκπροσώπων της. Οι συναλλαγές αφορούν πώληση προϊόντων (βιβλία) στη συγγενή εταιρεία. 

 

Όλες οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση τους συνήθης εμπορικούς όρους της αγοράς και αναμένεται να διακανονιστούν κανονικά.  

 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις οικογένειες τους). Έναντι δανεισμού 

έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των βασικών μετόχων της εταιρείας όπου είναι και μέλη του Δ.Σ. 

 

ΑΘΗΝΑ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

 
            
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
            
Ποσά σε €  30/6/2017   31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

            

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            
            
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό            
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  8.686.144,54   8.970.795,10  8.686.144,42  8.970.794,98 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  1.855,90   2.510,90  0,00  0,00 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις   
                             
-    

  
                          
-    

 
1,00 

 
1,00 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  
                             
-    

  
                          
-    

 
1,00 

 
1,00 

Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  30.800,11   30.800,11  29.800,11  29.800,11 

Σύνολο  8.718.800,55   9.004.106,11  8.715.946,53  9.000.597,09 

            
Κυκλοφορούν ενεργητικό            
Αποθέματα  3.519.047,20   3.625.661,43  3.519.478,50  3.625.780,84 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  1.702.187,38   2.599.995,81  1.641.794,17  2.490.541,49 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτ. Στην εύλογη 
αξία 

 137.307,42   137.307,42  
137.307,42 

 
137.307,42 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

 
                             
-    

  0,00  
                            
-    

 
0,00 

Λοιπές απαιτήσεις  545.446,14   449.276,15  455.473,40  349.336,34 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  85.464,89   67.774,70  77.905,34  42.948,54 

Σύνολο  5.989.453,03   6.880.015,51  5.831.958,83  6.645.914,63 

            
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  14.708.253,58   15.884.121,62  14.547.905,36  15.646.511,72 

            
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            

Μετοχικό κεφάλαιο  7.734.375,00   7.734.375,00  7.734.375,00  7.734.375,00 
Διαφορά υπερ το  άρτιο   4.994.984,00   4.994.984,00  4.994.984,00  4.994.984,00 
Λοιπά αποθεματικά  5.473.747,96   5.473.747,96  5.473.747,96  5.473.747,96 
Αποτελέσματα εις νέον  (23.357.316,26)    (22.048.593,63)   (22.669.787,15)  (21.470.262,52) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
ιδιοκτήτες της μητρικής 

 (5.154.209,30)    (3.845.486,67)   (4.466.680,19)   (3.267.155,56)  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  
                          

---    
  

                        
---    

 
                            
-    

 
                             
-    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (5.154.209,30)    (3.845.486,67)   (4.466.680,19)   (3.267.155,56)  

            
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ            
            
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις            
Δάνεια   1.237.192,00   1.134.094,00  1.237.192,00  1.134.094,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   278.259,96   308.791,41  267.009,56  295.608,37 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 
κατά την έξοδο από την υπηρεσία 

 
239.244,39 

  
256.940,10 

 
200.573,95 

 
224.933,95 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων  457.091,84   468.671,67  457.091,84  468.671,67 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  2.211.788,19   2.168.497,18  2.161.867,35  2.123.307,99 

            
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις            
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις  365.367,48   772.812,91  346.618,78  660.377,39 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια  13.435.888,46   13.567.782,22  13.435.888,46  13.567.782,22 

Φόρος εισοδήματος  
                             
-    

  0,00  
                            

-    
 

0,00 
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις  3.849.418,75   3.220.515,98  3.070.210,96  2.562.199,68 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  17.650.674,69   17.561.111,11  16.852.718,20  16.790.359,29 

            

Σύνολο υποχρεώσεων  19.862.462,88   19.729.608,29  19.014.585,55  18.913.667,28 

            

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 14.708.253,58   15.884.121,62  14.547.905,36  15.646.511,72 
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1. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
               

Ποσά σε €   1/1 - 30/6/2017     1/1 - 30/6/2016      1/1 - 30/6/2017    1/1 - 30/6/2016   

               
Πωλήσεις  1.198.420,61   1.732.186,69    1.034.109,88  1.400.689,71  
Μείον:Κόστος πωλήσεων  (1.058.647,28)    (1.396.044,65)     (855.111,41)   (1.138.576,58)   

Μεικτό κέρδος (ζημιές)  
                 
139.773,33  

  
                 
336.142,04  

   
                 
178.998,47  

 
                 
262.113,13  

 

Αλλα έσοδα  
                   

111.890,52  
  13.124,17    

                   
105.140,52  

 13.124,17  

Έξοδα διοίκησης  (626.473,68)    (848.709,49)     (615.156,37)   (832.144,89)   
Έξοδα διάθεσης  (558.287,76)    (869.151,64)     (534.724,86)   (836.501,29)   
Αλλα έξοδα  (417.327,09)    (287.449,05)     (373.956,30)   (234.950,26)   
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 
(1.350.424,68)    (1.656.043,97)    

 
(1.239.698,54)   (1.628.359,14)  

 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

 
(1.056.568,98)  

  
(1.103.581,81)  

   
(946.497,84)   (1.077.865,00)  

 

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)  (332.829,40)    (311.516,49)     (332.424,90)   (311.431,90)   

Λοιπά συνολικά έσοδα  
                   

344.000,00  
  

                                
---    

   
                   

344.000,00  
 

                                
---    

 

Κέρδη (ζημιές) προ φόρου  (1.339.254,08)    (1.967.560,46)     (1.228.123,44)   (1.939.791,04)   

Φόρος εισοδήματος  
                     

30.531,45  
  

                                
---    

   
                     

28.598,81  
 

                                
---    

 

Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου  (1.308.722,63)    (1.967.560,46)     (1.199.524,63)    (1.939.791,04)   

               

Κατανέμονται σε:               

Ιδιοκτήτες μητρικής  (1.308.722,63)    (1.967.560,46)     (1.199.524,63)   (1.939.791,04)   

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  
                                

---    
  

                                
---    

   
                                

---    
 

                                
---    

 

                 

Λοιπά συνολικά έσοδα  
                                

---    
  

                                
---    

   
                                

---    
 

                                
---    

 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (1.308.722,63)    (1.967.560,46)     (1.199.524,63)   (1.939.791,04)   

               

Κατανέμονται σε:               

Ιδιοκτήτες μητρικής  (1.308.722,63)    (1.967.560,46)     (1.199.524,63)   (1.939.791,04)   

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  
                                

---    
  

                                
---    

       

Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή  (0,1692)    (0,2544)     (0,1551)   (0,2508)   
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2. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

                  

  

Μετοχικό κεφάλαιο 

Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο 

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 

περιουσιακών 

στοιχείων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο  

Μη 
ελέγχουσες 

συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2016 7.734.375,00 4.994.984,00 3.737.440,96 1.736.307,00 
(17.581.781,26)  

621.325,70 

                                  

---   621.325,70 

Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας     0,00                        ---     

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου         
(1.967.560,46)  (1.967.560,46)                   ---    (1.967.560,46)  

Λοιπά συνολικά έσοδα         

                            

26.415,42    

                   
26.415,42      

                         26.415,42    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου         
(1.941.145,04)  (1.941.145,04)                 ---    (1.941.145,04)  

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.06.2016 7.734.375,00 4.994.984,00 3.737.440,96 1.736.307,00 
(19.522.926,30)      -1.319.819,34                 ---    

(1.319.819,34) 

                  

Υπόλοιπα 01.01.2017 7.734.375,00 4.994.984,00 3.737.440,96 1.736.307,00 
(22.048.593,63)  

(3.845.486,67) 
  

(3.845.486,67) 

Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας         0,00 
                   ---                              ---    

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου       0,00 
(1.308.722,63)  (1.308.722,63)                  ---    (1.308.722,63)  

Λοιπά συνολικά έσοδα         0,00 0,00   
                        ---                    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου         
(1.308.722,63)  (1.308.722,63)                  ---    (1.308.722,63)  

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.6.2017        7.734.375,00         4.994.984,00  
        

3.737.440,96      1.736.307,00  
(23.357.316,26)  

(5.154.209,30) 
               ---    (5.154.209,30)  

 



                                          
 

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση  για την περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου2017 

 

15 

 

3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

       

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 

περιουσιακών 
στοιχείων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2016 7.734.375,00 4.994.984,00 3.737.440,96 1.736.307,00 (17.177.511,87)  1.025.595,09 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου     (1.939.791,04)  (1.939.791,04) 

Λοιπές μεταβολές                          ---     --- --- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου         (1.939.791,04) 

(1.939.791,04) 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 30.6.2016 7.734.375,00 4.994.984,00 3.737.440,96 1.736.307,00 

(19.117.302,91)  (914.195,95) 

       

Υπόλοιπα 01.01.2017 7.734.375,00 4.994.984,00 3.737.440,96 1.736.307,00 (21.470.262,52)  (3.267.155,56) 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου     (1.199.524,63)  (1.199.524,63)  

Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας                         ---    

Λοιπά συνολικά έσοδα     0,00                    ---    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου     

                      ---    
  

(1.199.524,63)  (1.199.524,63)  

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 30.6.2017        7.734.375,00  

       
4.994.984,00  

        
3.737.440,96      1.736.307,00  

(22.669.787,15)  (4.466.680,19)  
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

Ποσά σε € 
  

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-30/6/2017   1/1-30/6/2016  1/1-30/6/2017  1/1-30/6/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες              

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων   (1.339.254,08)    (1.967.560,46)    (1.228.123,44)   (1.939.791,04)  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:              

Αποσβέσεις   
            

293.855,70    
552.462,16 

  
            

293.200,70   

            
550.494,14  

Προβλέψεις   

                    

(17.695.71)      
--- 

  

                      

(24.360,00)     
---  

Συναλλαγματικές διαφορές   ---                             ---   ---                                       ---  

Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής  
δραστηριότητας  

(11.579,83)  
  

(11.579,83) 
 

(11.579,83)  
 

(11.579,83)  

Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα  

            

332.829,40    
311.516,49 

 

            

353.699,72   

            

311.431,90  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

  

  

 

 

--- 

 

--- 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  
            

106.614,23    
199.752,02 

 
            

106.302,34   

            
192.105,08  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  
            

801.638,44    
919.450,03 

 
            

742.610,26   
785.177,97  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (91.632,40)    (378.993,99)  (139.707,15)   (250.183,11)  

Μείον:           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (19.739,94)    (44.187,16)  (19.739,94)   (44.102,57)  

Καταβεβλημένοι φόροι  ---  ---  ---                           --- 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)   (55.035,81)    (419.140,74)   72.302,66   (406.447,46)  

Επενδυτικές δραστηριότητες             

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων  

                      

(8.549,90)    
0,00 

 
(8.550,14)  

 
              (0,00)  

Μερίσματα εισπραχθέντα   ---   ---   ---                           ---                          

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών   ---   ---   ---                           ---                          

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων   

--- 
  

--- 

  

---                        
 

---                        

Τόκοι εισπραχθέντες   

                       

0,28      

--- 

   
0,28 

 
---  

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 

  

                     
(8.549,62)    0,00 

  

(8.549,86)                0,00  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες             
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια               

298.932,43    
970.872,80 

  
298.932.43 

 

          
970.872,80  

Εξοφλήσεις δανείων   (327.728,43)    (580.750,47)   (327.728,43)  (580.750,47)  

Χρηματοοικονομικά έσοδα που εισπράχθηκαν   ---   ---   ---  ---                           

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)   

          
(28.796,00)    390.122,33   (28.796,00)          390.122,33  

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)   17.690,19    (29.018,41)   (34.956,80)   (16.325,13)  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου   

            
67.774,70    

115.373,06 
  

              
42.948,54   

            
85.353,66  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου   

            
85.464,89    86.354,65   

            
77.905,34   

          
69.028,53  
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6 Πληροφορίες για τον Όμιλο  

 

6.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2017. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή 

του, να διορθώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις, μετά την δημοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

Η εταιρεία «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε.» η οποία αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου, ιδρύθηκε στις 22 

Νοεμβρίου 1993 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη. Η νομική μορφή της εταιρείας είναι Ανώνυμη 

Εταιρεία (Α.Ε.) και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 98, Αθήνα Τ.Κ. 106 80. 

 

Οι κύριοι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από το 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών 

της εταιρείας παρατίθενται παρακάτω: 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗΣ 2.657.113 34,35%

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗ 2.608.323 33,72%

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΒΑΝΗ συζ. ΑΝΤ. 937.570 12,12%

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 1.531.369 19,80%

ΣΥΝΟΛΟ 7.734.375 100,00%  

Οι μετοχές της εταιρείας (κοινές, ονομαστικές) είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. με τον κωδικό 

«ΛΙΒΑΝ». Το site της εταιρείας είναι  www.livanis.gr. 

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την μητρική εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη (Πρόεδρος Δ.Σ.)  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

Ηλίας Α. Λιβάνης (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος)  Alpha Bank 

Αντώνιος Η. Λιβάνης (μέλος – μη εκτελεστικό)  Eurobank 

Ευτύχης Δασκαλάκης (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό )  Τράπεζα Πειραιώς 

Δημήτρης Βάντσης (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό )   

Θεοφύλακτος Σγουρόπουλος (Εκτελεστικό μέλος)   

   

   

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Δ.Ο.Υ.   

009944441188113399  ––  ΜΜεεγγάάλλωωνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

   

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών  Νομικός Σύμβουλος 

29964/06/Β/93/23  Ρωμοσιός Κωνσταντίνος 

Αριθμός ΓΕΜΗ 

55112222770011000000    

Εποπτεύουσα αρχή   

Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Διεύθυνση Α.Ε. & 

Πίστεως   

http://www.livanis.gr/
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6.2 Αντικείμενο εργασιών 

 

Ο Όμιλος ανήκει στην κατηγορία της Δευτερογενούς  Παραγωγής. Δραστηριοποιείται κυρίως  στον κλάδο των 

εκδόσεων με κωδικό δραστηριότητας 221.1 κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες του Ομίλου 

περιλαμβάνουν εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων και συναφών εντύπων καθώς 

επίσης και εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών. 

Τα γραφεία του Ομίλου στεγάζονται στην έδρα της επί της Σόλωνος 98 – Αθήνα,  σε ιδιόκτητο νεοκλασικό κτίριο. 

Επίσης, σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 τ.μ. επί της οδού Στρυμώνος 18, στην περιοχή του Βοτανικού, στεγάζονται οι 

εγκαταστάσεις προεκτύπωσης και εκτύπωσης καθώς και οι αποθήκες της εταιρείας. 

 

7 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

7.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές  

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 

την 30 Ιουνίου 2017 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 

αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και 

ειδικότερα με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων.  

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που 

απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2017 και πρέπει να διαβάζονται σε 

συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2016. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά 

την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των 

λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες 

προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες 

συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες 

συνθήκες. 

7.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  

 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή 

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2016 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014,  εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,  έχουν εφαρμογή 

σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 

15 Δεκεμβρίου 2015 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2343/2015.   Οι κατωτέρω τροποποιήσεις που αφορούν  τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 και 7 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 δεν  αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες» 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή στους 

ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, 

δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της 

μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 

 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
 

Εξυπηρέτηση συμβάσεων μετά την μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Εάν μία επιχείρηση μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που επιτρέπουν στον 

μεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί να γνωστοποιούνται όλες οι μορφές 

συνεχιζόμενης ανάμειξης που μπορεί να έχει η μεταβιβάζουσα επί των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το 

Δ.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση πρόσθεσε 

συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι μιας σύμβασης για 

εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν μεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόμενη 

ανάμειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωμα ( όχι την υποχρέωση) αναδρομικής εφαρμογής. 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το Δ.Π.Χ.Α. 7 «Γνωστοποίηση - 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται συγκεκριμένα για όλες 

τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 34. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ. 

 
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 
 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων 

αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη  χώρα που υπάρχει η 

υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα, 

χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 

 
 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να 

βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων 

οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη 

έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει 

να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές 
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καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση 

οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων 
ενοποίησης 

 
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για θέματα που 

έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την 

νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η σημαντικότητα 

εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  

μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που  και με ποια σειρά 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης διευκρινίζονται 

θέματα σχετικά με τα υποσύνολα και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων  που 

προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  Η τροποποίηση εφαρμόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων απόσβεσης βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση 

επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η 

ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο υπολογισμού των εσόδων ή όταν 

μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλο 

περιουσιακό στοιχείο είναι στενά συνδεδεμένα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2015. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα καρποφόρα φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για 

να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο 

όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. 

 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις Ατομικές 
Οικονομικές Καταστάσεις 
 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία οντότητα να 

χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 
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και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε 

κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015 . 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης μεριδίου σε μια 
από κοινού δραστηριότητα 

 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρμόζει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά συμμετοχή σε μία 

κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο 

στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον 

αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται 

σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία  και τον Όμιλο   

 
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  

μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία  και ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την 

επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την ταξινόμηση και 

επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με 

βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό 

κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση 

με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται  στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 

9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και συμπεριλαμβανομένων και 

των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που 

αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 
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Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια 

σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. 

Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από 

την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις 

δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων 

περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του 

συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών 

στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το 

ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016.  

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που 

υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος. 

 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει να 

λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» 

σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις 

μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται 

χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες 

γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία 

των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις 

συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη 

σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 

ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων 

σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο 

σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές 
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του 
Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 
 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι ολόκληρο το 

κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή 

όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 

συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση 



                                          
 

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση  για την περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου2017 

 

23 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες 
ζημιές” 
 

 Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 
 

Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους 

επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση 
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  
 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από την 

αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που 

μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο 

εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που 

προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  
 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την 

εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: 

επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 

 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά 

έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από τις 

νέες ασφαλιστικές συμβάσεις. 

 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια 

προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021.  
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»  
 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν 

μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω 

αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία 

σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς 

προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  έχουν εφαρμογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  

και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

 
Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το Προσάρτημα 

Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες. 

 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχεται από 

μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας  που πληροί τις 

προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε 

συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  

 
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.  
 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του 

προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που αναφέρονται 

στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινομηθεί ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες 

δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». 

 
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική 

οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν 

ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό 

των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν 

αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή 

προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική 

οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από 

την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, 

έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή 

εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

7.3 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής: 
 

Όνομα θυγατρικών & συγγενών

Χώρα που 

δραστηριοποιείται % Συμμετοχής Μέθοδος ενοποίησης

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ Ελλάδα Μητρική

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε Ελλάδα 100% Ολική ενοποίηση

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ LTD Κύπρος 50% Καθαρή Θέση  
 
Η θυγατρική ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. έχει ιστότοπο τον www.epikaira.gr.  

Η συγγενής ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ LTD δεν έχει ιστότοπο. 

  

7.4 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

Οι υποθήκες και προσημειώσεις επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού ανέρχονται στο ποσό των 

€ 12.700 χιλ. προς κάλυψη τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων στις 30/6/2017 είναι € 13.183 χιλ. 

 

7.5 Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις  

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου έχουν ως εξής: 
 

Εταιρεία  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ   2010 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε   Δεν έχει ανέλεγκτη χρήση 

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ LTD   2010-2016 

http://www.epikaira.gr/
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Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

 

Έχουν χορηγηθεί εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 45 χιλ. και επιταγές εισπρακτέες ύψους € 156 χιλ., για 

εγγύηση έναντι ληφθέντων δανείων. 

 

 Οι συνολικές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί μέχρι την 30.6.2017 ανέρχονται σε € 5.070 χιλ. για την εταιρεία και € 

5.130 χιλ. για τον Όμιλο. 

 

Η εταιρεία υπέβαλλε στις 16/10/2006 στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πρόταση νέας υπαγωγής στον 

Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 επενδυτικού έργου 2ετούς διάρκειας που αφορά εγκατάσταση συστήματος 

τηλεκπαίδευσης (e-learning). Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω επενδυτικού έργου ανέρχεται στο ποσό των € 

925.000,00 και η συνολική επιχορήγηση του δημοσίου θα καλύψει ποσοστό 35% του εν λόγω ποσού. Το εν λόγω 

επενδυτικό έργο που ήδη υλοποιήθηκε, εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 

1789/06-9-2007) και έχει ήδη εκταμιευθεί ποσό € 97.125,00. Αναμένεται είσπραξη ποσού € 162.000,00.  

 

7.6 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό 

κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις 

υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. 

Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.  

 Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε 

άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 

µε βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.  

 

 

• προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

 

Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 

καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση του 

Ομίλου περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς και την εκτίμηση/κρίση 

της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

 

• απαξίωση των αποθεµάτων  

Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κίνηση στην αγορά. 

Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται.  

 

Εκτιµήσεις και υποθέσεις  

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές 
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γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες που δεν 

είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σηµαντική 

λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και 

τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως 

αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η 

Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην 

εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, 

όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern basis). 

Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της, τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

Παρά την παρούσα οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας, οι απαραίτητοι 

για τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου και της εταιρείας πόροι καλύπτονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα 

της εταιρείας, την εφαρμογή πολιτικής εισπράξεων, την ρευστοποίηση απαιτήσεων, της είσπραξης οφειλόμενων 

επιδοτήσεων επενδυτικών έργων, την αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψει 

ή θεωρηθεί κατάλληλο από τη διοίκηση. Θεωρείται σημαντικό να σημειωθεί ότι στις υποχρεώσεις στις εταιρείας δεν 

περιλαμβάνονται μεταχρονολογημένες επιταγές της.  Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η αρχή της λειτουργούσας 

επιχείρησης είναι η βάση για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων και διαθέτει επάρκεια πόρων οι οποίοι 

θεμελιώνουν την ανωτέρω αρχή  

 

Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στη γνώση και στην ως τώρα εμπειρία της διοίκησης και 

επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 

 

• Ενδεχόµενα γεγονότα  

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της. Η 

διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας, την 30 

Ιουνίου 2017.  

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία μείωση των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.  

Κατά την εκτίμησή μας, τα capital controls δεν θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και στα ίδια 

κεφάλαια της εταιρείας και του ομίλου. 

 

7.7 Ενσώματα πάγια 

 

Δεν έγιναν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο στον Όμιλο και την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της 

προηγούμενης περιόδου για τον  Όμιλο και την Εταιρεία ήταν και αυτά μηδενικά. 
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  7.8  Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Απαιτήσεις από πελάτες  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2017   31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Πελάτες  1.654.163,39 
  

2.323.369,61  1.593.770,18 
 

2.213.915,29 

Γραµµάτια εισπρακτέα  44.417,00 
  

13.300,00  44.417,00 
 

13.300,00 

Επιταγές εισπρακτέες  3.606,99 
  

263.326,20  3.606,99 
 

263.326,20 

  1.702.187,38   2.599.995,81  1.641.794,17  2.490.541,49 

         

Λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2017   31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Ελληνικό Δημόσιο  15.208,17   15.208,17  23.289,72  14.664,17 

Έξοδα εκδόσεων 
επομένων χρήσεων 

 0,00 
  

0,00  0,00 
 

0,00 

Προκαταβολές 
προµηθευτών 

 529.537,97 
  

378.172,08  420.778,32 
 

276.898,55 

Λοιπές απαιτήσεις  700,00   55.895,90  11.405,36  57.773,62 

  545.446,14   449.276,15  455.473,40  349.336,34 

 

 
 

Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας και του Ομίλου για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη 

απομείωσης ανέρχονται σε € 366 χιλ.    

  

Οι ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες ως άνω απαιτήσεις κρίνονται εύλογες από τη διοίκηση της εταιρείας, σύμφωνα 

και με έκθεση του νομικού τμήματός της, διότι αφορούν ανοιχτά υπόλοιπα πελατών οι οποίοι είναι ενεργοί και δεν 

υπάρχει κανένας πτωχευμένος, η δε εταιρεία έχει ενεργήσει τα νόμιμα για την είσπραξή τους. 

 

Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων της εταιρείας από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  και των λοιπών 

απαιτήσεων περιλαμβάνονται προβλέψεις για επισφάλειες. Έως την 30/06/2017 είχε διενεργηθεί πρόβλεψη στους 

ανωτέρω λογαριασμούς  € 3.536 χιλ..  

 

Αντίστοιχα για τον Όμιλο οι προβλέψεις για επισφάλειες, για απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

έως την 30/6/2017ανέρχονται σε   € 3.564 χιλ..  

 

Η Εταιρεία κατά το Α’ 6μηνο του 2017 προέβη σε συμπληρωματική πρόβλεψη ληξιπρόθεσμων και επισφαλών  

απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις συνολικού ποσού € 501 χιλ..  

 

Οι συνολικές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί μέχρι την 30.6.2017 ανέρχονται σε € 5.070 χιλ. για την εταιρεία και € 

5.130 χιλ. για τον Όμιλο. 
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  7.9   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2017   31/12/2016  30/6/2017  31/12/2016 

Ταμείο  21.049,72   15.984,10  21.043,97  15.917,67 

Καταθέσεις όψεως  64.414,41   51.790,60  56.861,37  27.030,87 

Προθεσμιακές καταθέσεις  0,00   0,00  0,00  0,00 

  85.464,13   67.774,70  77.905,34  42.948,54 

 
 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς 

λογαριασμούς. 

 

7.10  Ενοποίηση 

 
Θυγατρικές επιχειρήσεις  

 
Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των 

δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που 

ακολουθούνται. Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών, ενσωματώνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο ολικής ενοποίησης. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται 

με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία. Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα 

διεταιρικά έσοδα και έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά 

επιχειρήσεων, αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως μη αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο, υποκείμενο ετησίως σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική (κέρδος ευκαιριακής αγοράς), αναγνωρίζεται ως κέρδος στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων του ομίλου. Υπεραξία, είναι η διαφορά μεταξύ τιμήματος για την απόκτηση και εύλογης αξίας των 

επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της αποκτώμενης. 

 

Συγγενείς επιχειρήσεις 

Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που 

χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου 

μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε 

χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της 

επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται µε τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα.  

  

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής µε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 

χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.   
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Το μερίδιο της Εταιρείας στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. 

Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η 

συμμετοχή στις ζημιές σε µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, 

εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει 

εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ της 

Εταιρείας και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στις συγγενείς 

επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του 

μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων τροποποιούνται 

προκειμένου να είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.  

 

7.11  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8/12/2010 αυξήθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 0,30 € σε 

0,90 € με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών σε 7.734.375(reverse split).H διαπραγμάτευση με τη νέα τιμή 

μετοχής άρχισε στις 14/1/2011.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2011 κεφαλαιοποιήθηκε αφορολόγητο 

αποθεματικό του Ν.2601/98 ποσού € 773.437,50 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,90 € σε 1,00 

€.Το υπουργείο ανάπτυξης ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου στις 18.7.2011. Επίσης εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο 

Αθηνών. Το μετοχικό κεφάλαιο την 30/6/2013 και μέχρι σήμερα ανέρχεται σε € 7.734.375 και διαιρείται σε 7.734.375 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία. 

 

Το 80,12% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από µέλη της οικογένειας Λιβάνη. Έναντι του 

ληφθέντος ομολογιακού δανείου από την Εθνική Τράπεζα υπάρχει περιορισμός μεταβίβασης των μετοχών της 

οικογένειας, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τα δικαιώματα 

ψήφου στην εταιρεία να μην κατέλθουν κάτω του 67%.  

Σχετικά µε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί, πέραν των όσων υπαγορεύει η 

ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται παραπάνω.  

Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της 

ονομαστικής τους αξίας. 

 

7.12  Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 

 
 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 41 άτομα για τον Όμιλο και 35 

για την Εταιρεία έναντι της  αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην οποία ήταν 62 άτομα για τον Όμιλο 

και 50 στην εταιρεία.  

 H εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα αξία της 

νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης.  
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Η σχετική υποχρέωση καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου και της  

Εταιρείας  έχουν ως εξής: 

    0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    30/6/2017   31/12/2016   30/6/2017  31/12/2016 

Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:                 

 Συνταξιοδοτικές παροχές    
 239.244,39  

            
266.628,20  

  
  200.573,95       234.622,05  

 Σύνολο  
  

 
239.244,39    

          
266.628,20    

  
200.573,95    

   
234.622,05  

                  

    0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρεώσεις στα αποτελέσματα:   30/6/2017   30/6/2016   30/6/2017  30/6/2016 

 Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)    -17.695,71   0,00   -24.360,00   0,00 

 Συνταξιοδοτικές παροχές    -17.695,71   0,00   -24.360,00   0,00 

 

        7.13  Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/06/2017   31/12/2016  30/06/2017  31/12/2016 

Προμηθευτές  364.921,23   714.865,24  346.172,53  630.995,62 

Επιταγές πληρωτέες  446,25   57.947,67  446,25  29.381,77 

  365.367,48   772.812,91  346.618,78  660.377,39 

 

Η μείωση των Προμηθευτών και συναφών υποχρεώσεων κατά € 314 χιλ. και € 407 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

αντίστοιχα οφείλεται κυρίως σε πληρωμές βασικών Προμηθευτών απαραίτητων για την λειτουργία της Εταιρείας. 

7.14 Φόρος εισοδήματος  

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος της περιόδου  έχει ως εξής: 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    30/6/2017   30/6/2016   30/6/2017   30/6/2016 

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών   ---   ---   ---   --- 

Αναβαλλόμενος φόρος   ---   ---   ---   --- 

    ---   ---   ---   --- 

 

 

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2014 η Εταιρεία και η θυγατρική της έχουν ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων 

ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη των ελεγκτών χορηγήθηκαν στα μέσα του 2012, 2013 και 2015 αντίστοιχα. Δεν 

προέκυψε καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας.  

Για τις χρήσεις 2013, 2015 η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της έχουν ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων 

ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά με επιφύλαξη των ελεγκτών χορηγήθηκαν, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων. 

Δεν προέκυψε καμία πρόσθετη φορολογική υποχρέωση που να έχει ουσιώδη επίδραση στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. 



                                          
 

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση  για την περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου2017 

 

32 

Για τη χρήση 2016, η μητρική εταιρεία και η θυγατρική της έχουν ενταχθεί στο φορολογικό έλεγχο των νόμιμων 

ελεγκτών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994. Τα σχετικά φορολογικά 

πιστοποιητικά αναμένεται να χορηγηθούν. 

 

7.15 Δανειακές υποχρεώσεις  

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) αναλύονται ως εξής:  

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/6/2017   30/6/2016 

 
30/6/2017  30/6/2016 

Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις             

Ομολογιακό Δάνειο 1.237.192,00   1.547.905,89  1.237.192,00  1.547.905,89 

Δάνεια τραπεζών 0,00   0,00  0,00  0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 1.237.192,00   1.547.905,89  1.237.192,00  1.547.905,89 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις           

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια  13.229.692,46   1.987.416,26  13.229.692,46  1.987.416,26 

Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων           

πληρωτέες στην επόμενη χρήση 206,196,00   10.957.427,49  206,196,00  10.957.427,49 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων 13.435.888,46   12.944.843,75  13.435.888,46  12.944.843,75 

Σύνολο δανείων 14.673.080,46   14.492.749,64  14.673.080,46  14.492.749,64 

 

 

Το 2006 χορηγήθηκε δεκαετές ομολογιακό δάνειο, από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος ποσού € 4,0 εκατ. Στις 

4/4/2007 εκταμιεύθηκε και το € 1,0 εκατ. . Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου είναι 10ετής και οι εξασφαλίσεις είναι 

προσημείωση υποθήκης Α θέσης επί του κτιρίου Στρυμώνος 18 – Βοτανικός € 3,0 εκ και οι προσωπικές εγγυήσεις του 

κ. Ηλία Λιβάνη και της κ. Παναγιώτας Λιβάνη. Το επιτόκιο είναι ίσο με Euribor 1 μηνός πλέον περιθωρίου 1,0%.Το 

σύνολο των ομολογιακών δανείων αντιστοιχεί σε δέκα (10) ομολογίες ονομαστικής αξίας € 0,5 εκατ. η κάθε μία. 

Υπεγράφη η σύμβαση Ομολογιακού δανείου με την Γενική Τράπεζα στις 14/4/2009,υλοποιόντας την από 18/3/2009 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το ομολογιακό δάνειο, ύψους € 3,0 εκατ. εκταμιεύθηκε στις 11/6/2009, 

είναι 7ετές με εξασφαλίσεις προσημειώσεις υποθήκης Α’ θέσης επί του κτιρίου Σόλωνος 98-Αθήνα € 4,2 εκατ. και 

προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ηλία Λιβάνη και της κ. Παναγιώτας Λιβάνη. 

Το επιτόκιο είναι  ίσο με Euribor τρίμηνου πλέον περιθωρίου. Το ομολογιακό δάνειο αντιστοιχεί σε 84 ομολογίες.  

 Τον Οκτώβριο του 2011 η Εμπορική Τράπεζα ενέγραψε προσημείωση ύψους € 1,0 εκατ. στο οικόπεδο της Εταιρείας 

επί της ΒΙΟ.ΠΑ Άνω Λιοσίων. 

Τον Ιούνιο του 2012 η Εθνική Τράπεζα ενέγραψε προσημείωση Β’ υποθήκης ύψους € 1,5 εκατ. στο κτίριο της Εταιρείας 

επί της Στρυμώνος 18, Βοτανικός. 

Τον Φεβρουάριο του 2013 η Alpha Bank ενέγραψε προσημείωση Β’ υποθήκης ύψους € 3,0 εκατ. επί του συνόλου των 

ακινήτων της Εταιρείας. 

Το Δεκέμβριο 2015, λόγω του ότι η περίοδος χάριτος των μακροπρόθεσμων δανείων λήγει το Δεκέμβριο 2016, για 

λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης, μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους €9,46 εκ. αναταξινομήθηκαν στον λογαριασμό 

των βραχυπρόθεσμων δανείων. 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των βραχυπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας  είναι οι εξής: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Μέχρι 6 μήνες   6 με 12 μήνες  Μέχρι 6 μήνες  6 με 12 μήνες 

30.06.2017           

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 13.435.888,46     13.435.888,46   

30.06.2016           

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 11.612.057,57   1.332.786,18  11.612.057,57  1.332.786,18 

 

Οι ημερομηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2017   30/6/2016  30/6/2017  30/6/2016 

Μεταξύ 1 και 2 ετών 206.196,00   206.196,00  206.196,00  206.196,00 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 618.588,00   618.588,00  618.588,00  618.588,00 
Άνω των 5 ετών 

723.121,89   723.121,89  412.408,00  723.121,89 

Σύνολο  1.547.905,89   1.547.905,89  1.237.192,00  1.547.905,89 

 

 

Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, με παροχή εγγυήσεων τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει:  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/6/2017   30/6/2016 

 
30/6/2017  30/6/2016 

Με λήξη μέσα σε ένα έτος 
0,00  100.000,00  0,00  100.000,00 

 

 

Οι δανειακές  δυνατότητες  που  λήγουν μέσα στο  έτος  είναι  ετήσιες,  υποκείµενες  σε επανεξέταση σε διάφορες 

ηµεροµηνίες. Οι λοιπές δυνατότητες έχουν χρησιμοποιηθεί  ώστε  να  βοηθήσουν  χρηµατοοικονοµικά  την  επέκταση  

των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  

Οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, 30/09/2017, 

για την εταιρεία και τον όμιλο  είναι €  8.792 χιλ. Η Εταιρεία έχει έλθει σε επαφή με το σύνολο των δανειστριών 

τραπεζών και αναμένει αναδιάρθρωση του δανεισμού της. 

Οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, όπως έχουν διαμορφωθεί, έως την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων, ανέρχονται σε € 712 χιλ. για την Εταιρεία και  € 1.122 χιλ. για τον Όμιλο. Ως εκ τούτου δεν διαθέτει 

Φορολογική Ενημερότητα. 

Οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές  την 30/09/2017 όπως έχουν διαμορφωθεί ανέρχονται σε € 1.375 χιλ. για την 

Εταιρεία και σε € 1.655 χιλ. για το ‘Ομιλο. Ως εκ τούτου δεν διαθέτει Ασφαλιστική Ενημερότητα. Η Εταιρεία δεν μετέχει 

σε διαγωνισμούς του δημοσίου και δεν χρειάζεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
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7.16  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

Απαιτήσεις από συνδεμένες 
επιχειρήσεις:         

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
1/1 - 

30/6/2017 
1/1 - 

30/6/2016  
1/1 - 

30/6/2017  
1/1 - 

30/6/2016 

Έσοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις          1.800,20  0,00 

Έξοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις          2.578,52  3.287,33 

Απαιτήσεις από θυγατρικές 
επιχειρήσεις:         19.933,78  0,00 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 
επιχειρήσεις:           49.356,36 

Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις   0,00   
                             

11.079,40     11.079,40 

Έξοδα από συγγενείς επιχειρήσεις            

Απαιτήσεις από συγγενείς 
επιχειρήσεις:  645.085,65   775.141,49  645.085,65  775.141,49 

Υποχρεώσεις προς συγγενείς 
επιχειρήσεις:  

 
  

  
    

Συναλλαγές και αμοιβές 
Διευθυντικών στελεχών  116.880,80   

                           
135.755,76   116.800,80  135.755,76 

και μελών Διοίκησης:           

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης   4.279,00   

                             
35.724,74   4.279,00  

             
35.724,74  

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης  13.998,90   

                              
5.815,00   13.998,90  0,00 

 
Τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας είναι τα εξής: 
 

_ Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» (θυγατρική), στην οποία συμμετέχει η μητρική «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ» με ποσοστό 100%. Ο κ. Ηλίας Λιβάνης είναι πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, και η κα. 

Παναγιώτα Λιβάνη μέλος Δ.Σ. Οι συναλλαγές της μητρικής με τη θυγατρική αφορούν πώληση α΄υλών (χαρτί), παροχή 

υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες), μισθώσεις και αντίστοιχα αγορές εμπορευμάτων (περιοδικά) και λήψη υπηρεσιών 

(διαφήμιση).  

 

_ Εταιρεία «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΛΙΒΑΝΗΣ LTD» (συγγενής) που εδρεύει στην Κύπρο, στην οποία συμμετέχει η μητρική 

«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ» με ποσοστό 50%. Ουδεμία συμμετοχή στη Διοίκηση της Εταιρείας έχει η 

«ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ», μέσω των εκπροσώπων της. Οι συναλλαγές αφορούν πώληση 

προϊόντων (βιβλία) στη συγγενή εταιρεία. 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς  και αναμένεται να διακανονιστούν κανονικά. 

Επί της απαίτησης από τη συγγενή εταιρεία «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - ΛΙΒΑΝΗΣ LTD» ύψους € 645 χιλ. έχει διενεργηθεί 

πρόβλεψη επισφάλειας ύψους € 645 χιλ. η οποία συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των                                      

προβλέψεων επισφαλειών της Εταιρείας (σημ.7.5).  

 

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις οικογένειες τους). 

Έναντι δανεισμού έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των βασικών μετόχων της εταιρείας όπου είναι και μέλη του Δ.Σ. 
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7.17  Κέρδη ανά μετοχή 

 

Οι (ζημίες) / κέρδη ανά μετοχή για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

 

Κέρδη ανά μετοχή         

  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

 1/1 - 

30/6/2017  
  

 1/1 - 

30/6/2016  
  

 1/1 - 

30/6/2017  
  

 1/1 - 

30/6/2016  

Κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής  
(1.308.722,63)  

  
(1.967.560,43)    (1.199.524,63)  

 
(1.939.791,04)  

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών  7.734.375,00   7.734.375,00   7.734.375,00  7.734.375,00 

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή  (0,1692)    (0,2544)    (0,1551)   (0,2508)  

 

7.18    Ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας 

Στο τρέχον οικονομικό κλίμα, με εμφανή τα σημάδια της οικονομικής ύφεσης (πτώση πωλήσεων, ανεργία, έλλειψη 

ρευστότητας, αύξηση φορολογίας κ.λπ.) η λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου εμφανίζει,  χρηματοοικονομικές 

αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι χρηματοοικονομικές αδυναμίες συνίστανται κυρίως στις σωρευμένες 

ζημιές που έχουν σαν συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να καταστούν αρνητικά και στο αρνητικό κεφάλαιο κίνησης. Επίσης 

υφίστανται την 31/12/2016 ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο και Ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά έχουν σαν 

συνέπεια να μην τηρούνται οι βασικοί όροι ομολογιακού δανείου. Οι ζημιές της περιόδου εμφανίζονται στα αυξημένα 

αυτά επίπεδα λόγω της μείωσης του τζίρου, στην αδυναμία συγκράτησης των εξόδων και στην διενέργεια αυξημένων 

προβλέψεων. Όλα αυτά εν γένει συνέτειναν στις αυξημένες λειτουργικές ζημιές και στην σώρευση ζημιών με συνέπεια 

την μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας είναι μειωμένος σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο και αυτό οφείλεται στο γενικότερο κακό οικονομικό κλίμα της χώρας και ειδικότερα 

του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η Διοίκηση έχει γενικότερο οικονομικό πλάνο που σκοπεύει να εφαρμόσει 

για την αναστροφή της οικονομικής κατάστασης του ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.  

Κατά την 30 Ιουνίου 2017 η Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε μη συμμόρφωση σχετικά με την υποχρέωση 

αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων δόσεων κεφαλαίου και των τόκων, για δάνεια που έχουν ληφθεί. Στην ίδια θέση 

είχαν βρεθεί οι ανωτέρω και κατά το τέλος των προηγουμένων χρήσεων, γεγονός για το οποίο, οι πιστώτριες τράπεζες 

ενέκριναν την τροποποίηση των δανειακών τους συμβάσεων και μετέθεσαν την ημερομηνία αποπληρωμής των 

ληξιπρόθεσμων δόσεων τους.  

Η διοίκηση έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω, ανέθεσε, με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτριών τραπεζών, σε ειδικευμένο 

ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, την εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της 

εταιρείας και την γενικότερη εξυγίανσή της. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και η σχετική πρόταση έχει υποβληθεί στις 

πιστώτριες τράπεζες. Μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατόν, λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος, αλλά και των 

σημαντικών εξελίξεων στον τραπεζικό χώρο, να ληφθεί οριστική απόφαση. Εκτιμάται ότι, η λήψη της απόφασης για την 

αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρείας θα ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας περιόδου. Επιπλέον, η διοίκηση από 

το Δεκέμβριο 2016, επεσήμανε την ανάγκη βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματος των ληξιπρόθεσμων 

δόσεων. Οι πιστώτριες τράπεζες, παρείχαν στην πράξη ανοχή καταβολής μη απαιτώντας την αποπληρωμή των 

δόσεων που είχαν παραταθεί με προγενέστερο waiver μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016 και παράλληλα ξεκίνησαν τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την παροχή νέου waiver. Λόγω του μεγάλου αριθμού των πιστωτριών τραπεζών, 

δεν έχει γίνει δυνατή μέχρι σήμερα η λήψη σχετικών επίσημων αποφάσεων από το σύνολο αυτών. Σημειώνεται ότι, η 

διοίκηση έχει λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις από τις πιστώτριες τράπεζες ότι αναμένεται να λάβουν εγκριτικές 
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αποφάσεις εντός των επόμενων ημερών. Στην προηγούμενη χρήση μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο, που δεν 

τηρούνταν οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών ορίων, μετά από διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα 

συμφωνήθηκε να μετατεθεί χρονικά η πληρωμή του και παρουσιαζόταν σε λογαριασμό μακροπροθέσμων 

υποχρεώσεων. Η Διοίκηση πιστεύει ότι θα έχουν θετική εξέλιξη οι συζητήσεις με τις Τράπεζες όχι μόνο στον τομέα της 

μείωσης των επιτοκίων των ήδη υπαρχόντων δανείων και της αύξησης του χρόνου αποπληρωμής των αλλά και στη 

σύναψη νέων εγκεκριμένων δανείων.  

Όπως αναφέρει και η έκθεση από τον χρηματοοικονομικό οίκο η εταιρεία θα δρομολογήσει τις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Ρύθμιση των υποχρεώσεων σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους (120 δόσεις). 

2. Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και αποδέσμευση κεφαλαίου κίνησης με την μείωση  λειτουργίας παραγωγικών 

εγκαταστάσεων. 

3.  Περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω της μείωσης του παραγωγικού και διοικητικού προσωπικού. 

4. Εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους.  

5. Αναδιάρθρωση μέσω ανταλλαγής ακινήτων με διαγραφή δανείων (beet to asset swap).  

6. Εκμίσθωση ακινήτων. 

7. Αναχρηματοδότηση δανεισμού και σύναψη νέου ομολογιακού δανείου με επιπρόσθετη χρηματοδότηση. 

Μέσω των παραπάνω δράσεων που είναι προς το συμφέρον της εταιρείας, των μετόχων και των πιστωτών  η Διοίκηση 

πιστεύει ότι δεν συντρέχουν λόγοι μη συνέχισης της δραστηριότητας.  

 Παρά ταύτα, η μη άμεση εξασφάλιση waiver, και το ενδεχόμενο μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

αναδιάρθρωσης των δανείων της εταιρείας, ώστε να συμβαδίζει με τις προοπτικές ρευστότητας και να επιλύει τις 

εκκρεμότητες σχετικά με τις υποχρεώσεις αποπληρωμής των δόσεων δανείων και των λοιπών υποχρεώσεων, 

υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας 

της Εταιρείας και του Ομίλου. 

7.19 Εποχικότητα 

 

Η εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητάς της σε σχέση με τις ενδιάμεσες 

περιόδους. 

 

7.20  Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

 

Για διοικητικούς σκοπούς η εταιρεία είναι οργανωμένη σε τρεις γεωγραφικούς τομείς (Ελλάδα-Ευρώπη-Τρίτες Χώρες). 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8-Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των γεωγραφικών 

τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση των αποδόσεων. 



                                          
 

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση  για την περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου2017 

 

37 

Πληροφόρηση κατά τομέα                

                

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης - Γεωγραφικοί τομείς             

                

                

 Ελλάδα  Ευρώπη  Τρίτες χώρες  Σύνολο 

 30/6/2017   30/6/2016  30/6/2017   30/6/2016  30/6/2017   30/6/2016  30/6/2017   30/6/2016 

Πωλήσεις 149.267,99  1.703.358,92  18.736,46  27.289,40  416,16  1.538,38  1.198.420,61  1.732.186,69 

Κόστος πωλήσεων -1.041.728,62  -1.362.809,48  -16.551,04  -21.995,25  -367,62  -1.239,92  -1.058.647,28  -1.396.044,65 

Αποτέλεσμα ανά τομέα 137.539,37  340.594,44  2.185,42  5.294,15  48,54  298,45  139.777,33  336.142,04 

                

Έξοδα διάθεσης επιμεριζόμενα 
               

549.365,55   
               

855.116,88   
              

8.728,42   
              

13.692,86   
              

193,79   771,90  -558.287,76  -869.151,64 

Λοιπά έξοδα μη επιμεριζόμενα             -920.739,65  -1.123.034,37 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων             -1.339.254,08  -1.967.560,46 

Φόροι             -30.531,45  - 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές)             -1.308.722,63  -1.967.560,46 

                

                

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2017   30/6/2016  30/6/2017   30/6/2016  30/6/2017   30/6/2016  30/6/2017  31/6/2016 

Κυκλ.ενεργητικό επιμεριζόμενο 5.932.384,11  8.140.187,37  42.501,60  335.807,40  14.567,32  20.229,70  5.989.453,03  8.496.224,47 

Πάγιο ενεργητικό επιμεριζόμενο 8.718.800,55  3.418.635,06  0,00  0,00  0,00  0,00  8.718.800,55  9.418.635,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.651.184,66  11.558.822,43  42.504,60  335.807,40  14.567,32  20.229,70  14.708.253,58  17.914.859,53 

                

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επιμεριζόμενες 17.591.121,65  16.226.494,31  43.590,64  63.681,30  15.962,40  15.832,48  17.650.674,69  16.306.008,89 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μη επιμεριζόμενες 2.211.788,19  2.298.669,98  0,00  0,00  0,00  0,00  2.211.788,19  2.928.629,98 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 19.802.909,84  18.525.164,29  43.590,64  63.681,30  15.962,40  15.832,48  19.862.462,88  19.234.638,87 
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7.21 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, στα οποία 

επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

7.22  Στοιχεία και πληροφορίες 
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Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών 
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Παναγιώτα Α. Λιβάνη 
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Ηλίας Α. Λιβάνης 
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