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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

1. Ισολογισμός 

Ποσά σε € Σημείωση 30/9/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.5 16.886.996,56 15.861.542,28
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 354.018,45 378.591,65
Επενδύσεις σε συγγενείς 6.6 143.345,57 56.539,28
Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 427.500,11 426.204,01
Σύνολο 17.811.860,69 16.722.877,22

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 5.041.450,57 4.773.743,33
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 10.082.914,66 10.235.837,35
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτ. Στην εύλογη αξία 301.481,70 304.264,20
Λοιπές απαιτήσεις 4.505.044,37 2.431.356,54
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.624.696,51 892.919,51
Σύνολο 22.555.587,81 18.638.120,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.367.448,50 35.360.998,15

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 6.7 6.960.937,50 6.960.937,50
Διαφορά υπερ το  άρτιο 4.994.984,00 4.994.984,00
Λοιπά αποθεματικά 8.383.601,82 8.383.601,82
Αποτελέσματα εις νέον 722.124,46 (85.683,53) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21.061.647,78 20.253.839,79

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 6.10 3.773.888,53 3.783.262,19
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.479.954,80 2.454.569,96
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία

6.8 447.045,59 386.287,65
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 805.263,14 578.021,20
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 7.506.152,06 7.202.141,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 3.486.827,15 3.085.044,99
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.10 6.582.849,69 3.517.512,34
Φόρος εισοδήματος 479.146,30 405.357,46
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 1.250.825,52 897.102,57
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 11.799.648,66 7.905.017,36

Σύνολο υποχρεώσεων 19.305.800,72 15.107.158,36

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40.367.448,50 35.360.998,15
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

Ποσά σε € Σημείωση 1/1 - 30/9/2008 1/1 - 30/9/2007 1/7 - 30/9/2008 1/7 - 30/9/2007

Πωλήσεις 10.084.148,62 9.570.013,21 4.057.780,79 4.616.869,97
Κόστος πωληθέντων 5.131.583,01 4.228.933,11 1.698.036,54 1.254.199,24
Μεικτό κέρδος (ζημιές) 4.952.565,61 5.341.080,10 2.359.744,25 3.362.670,73
Αλλα έσοδα 38.754,06 84.978,86 12.887,80 26.820,93
Έξοδα διοίκησης 1.590.367,00 1.654.561,78 490.626,89 568.709,90
Έξοδα διάθεσης 1.764.669,06 1.958.377,48 721.653,28 939.170,58
Αλλα έξοδα 1.284,37 2.897,41 92,42 4.564,11
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 356.261,14 259.436,42 108.272,43 98.955,51
Κέρδη (ζημίες) από συγγενείς 78.193,71 ---                     15.585,14 ---                       
Κέρδη (ζημιές) προ φόρου 1.200.544,39 1.550.785,87 1.036.401,89 1.733.577,92
Φόρος εισοδήματος 6.9 392.736,40 419.225,07            293.802,80 353.439,56
Καθαρό κέρδος (ζημιές) περιόδου 807.807,99 1.131.560,80 742.599,09 1.380.138,36

Βασικά κέρδη/ ζημιές ανά μετοχή 6.12 0,0356 0,0536 0,0320 0,0654

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ) 22.695.953,00 21.093.750,00 23.205.125,00           21.093.750,00           
ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 807.807,99 1.131.560,80           742.599,09               1.380.138,36            
ΚΕΡΔΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,0356 0,0536 0,0320 0,0654
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

 

3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 
περιουσιακών 
στοιχείων

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2007 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.221.759,75 (456.117,35) 16.519.495,12
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/9/2007
Διανομή μερισμάτων (295.032,50) (295.032,50) 
Καθαρό κέρδος /ζημιά αναγνωριζόμενο απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια (295.032,50) (295.032,50) 
Αποτέλεσμα περιόδου 1.1-30.9.2007 1.131.560,81 1.131.560,81
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά περιόδου 836.528,31 836.528,31
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.09.2007 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.221.759,75 380.410,96 17.356.023,43

Υπόλοιπα 1.1.2008 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 1.281.759,75 (85.683,53) 20.253.839,79
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/9/2008
Αποτέλεσμα περιόδου 1.1-30.9.2008 807.807,99 807.807,99
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά περιόδου 722.124,46 21.061.647,78
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.09.2008 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 1.281.759,75 722.124,46 21.061.647,78
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Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

4. Κατάσταση ταμιακών ροών 

από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου2008 
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Ποσά σε € 1/1-30.9.2008 1/1-30.9.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες

 

Κέρδη προ φόρων 1.200.544,39 1.550.785,88
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 626.939,46 496.862,61
Προβλέψεις 105.757,94 (4.184,08) 
Συναλλαγματικές διαφορές 1.866,89 7.626,06
Επιχορηγήσεις (38.754,06) (39.478,86) 
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 80.690,15 8.223,69
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα 351.897,81 288.921,11

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση
Μείωση / (αύξηση
(Μείωση) / αύξησ

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι 
Καταβεβλημένοι 
Σύνολο εισροώ
δραστηριότητες ) 

Επενδυτικές δρ

) αποθεμάτων (285.707,24) (736.328,08) 
) απαιτήσεων (2.081.621,75) (1.808.390,25) 
η υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 660.143,10 14.627,96

και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (384.402,20) (316.303,30) 
φόροι (219.846,59) (89.461,71) 
ν / εκροών από λειτουργικές 
 (α) 17.507,90 (627.098,97

αστηριότητες

Είσπραξη επιχορή

Αγορά ενσώματω

γησης 265.996,00

ν και άυλων παγίων στοιχείων (1.608.018,54) (372.422,68) 
Τόκοι εισπραχθέντες 350,96 2.234,72

ν / εκροών από επενδυτικές Σύνολο εισροώ
δραστηριότητες (β) (1.341.671,58) (370.187,96

ς δραστηριότητες

) 

Χρηματοδοτικέ
Εισπράξεις από εκ

Εξοφλήσεις δανε
Μερίσματα πληρω

Σύνολο εισροώ
δραστηριότητες

δοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.889.090,35 2.874.170,60
ίων (3.833.126,66) (1.783.435,96) 

θέντα (23,01) (299.068,81) 

ν / εκροών από χρηματοδοτικές 
 (γ) 3.055.940,68 791.665,83

Καθαρή αύξηση
ισοδύναμα περι ) 

Ταμειακά διαθέ
Ταμειακά διαθέ 5

 / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & 
όδου (α)+(β)+(γ) 1.731.777,00 (205.621,10

σιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 892.919,51 769.617,25
σιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.624.696,51 563.996,1

 

 

 



                                          
 

Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 

 

5. Πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

5.1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 

2009 εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Νοεμβρίου 2008. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας δύναται, με απόφασή του, να διορθώσει τις Οικονομικές Καταστάσεις, μετά την 

δημοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

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

των μετοχών της εταιρείας παρατίθενται παρακάτω: 

Ονοματεπώνυμο      Ποσοστό 
Λιβάνης Ηλίας 34,15% 
Λιβάνη Παναγιώτα 33,58% 
Λιβάνη Αικατερίνη 12,12% 

 

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 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 

Παναγιώτης Θ. Ζαχόπουλος (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό )  Γενική Τράπεζα 

Χρήστος Κ. Αρφάνης (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό )  Τράπεζα Αττικής 

Νικόλαος Π. Γκατζέλης (Εκτελεστικό μέλος)  Nova Bank 

  Τράπεζα Πειραιώς 

  Τράπεζα Κύπρου 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Δ.Ο.Υ.  Εμπορική Τράπεζα 

009944441188113399  ––  ΦΦΑΑΒΒΕΕ  ΑΑθθηηννώώνν   Aspis Bank 

   

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών  Νομικός Σύμβουλος 

29964/06/Β/93/23  Ρωμοσιός Κωνσταντίνος 

από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου2008 
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Εποπτεύουσα αρχή   

Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Διεύθυνση 

Α.Ε. & Πίστεως   

 

Η εταιρεία 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. 

 

5.2. Αντικείμενο εργασιών 

 

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της Δευτερογενούς  Παραγωγής. Δραστηριοποιείται κυρίως  στον κλάδο 

των εκδόσεων με κωδικό δραστηριότητας 221.1 κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της 

εταιρείας περιλαμβάνουν εκτυπώσεις, βιβλιοδετικές εργασίες, εκδόσεις πάσης φύσεως βιβλίων και συναφών 

εντύπων καθώς επίσης και εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών. 

Επίσης διαθέτει μισθωμένα υποκαταστήματα στην οδό Αραχώβης 56 & Θεμιστοκλέους στην Αθήνα όπου 

διατηρεί Καφέ – Βιβλιοπωλείο και στην οδό Πεσματζόγλου 5 (Στοά του βιβλίου) Αθήνα, όπου διατηρεί 

βιβλιοπωλείο. 

Τα γραφεία της εταιρείας, στεγάζονται στην έδρα της επί της Σόλωνος 98 – Αθήνα,  σε ιδιόκτητο 

νεοκλασικό κτίριο. Επίσης, σε ιδιόκτητο κτίριο 4.500 τ.μ.(ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2007 τα 

τελευταία 2.000 τ.μ.) επί της οδού Στρυμώνος 18, στην περιοχή του Βοτανικού, στεγάζονται οι 

εγκαταστάσεις προεκτύπωσης και εκτύπωσης καθώς και οι αποθήκες της εταιρείας. 

 

6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

6.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές  

 

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

2008 έως και την 30η  Σεπτεμβρίου 2008 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 Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί 

ενδιάμεσων καταστάσεων.  
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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις 

που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και πρέπει να 

διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2007. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (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. 

 

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι 

συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης 2007 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 

6.2. Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  

 

Μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και 

Τροποποιήσεις υφισταμένων Προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν 

την 1η Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση 

από την εφαρμογή αυτών των νέων Προτύπων και Διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:  

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο  

 

Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται 

µόνο οι συναλλαγές µε τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή µια καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήματος 

και τα µερίσµατα προς τους μέτοχους θα εμφανίζονται µόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή 

στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. H εταιρεία είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της 

επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΛΠ 1 

ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.  

 

ΔΠΧΠ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών "όροι εξάσκησης και ακυρώσεις" – 

Τροποποιημένο  

 

Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε 

την εισαγωγή του όρου «µη προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 

απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα 

συμβαλλόμενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Το ΔΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που 
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ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.  

 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 

Καταστάσεις  

 

Το ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και το 

πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό 

κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή µμετοχών). Το ΔΠΧΠ 3 και 

το ΔΛΠ 27, µεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας µέσω της κατάστασης 

λογαριασμού αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης 

οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (1) να γίνεται επανυπολογισµός 

του μεριδίου συμμετοχής όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (2) να αναγνωρίζεται άµεσα στα ίδια 

κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών µεταξύ ελεγχόμενων και µη ελεγχόμενων µερών, όταν ο 

έλεγχος δεν έχει χαθεί, και (3) εστιάζεται στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίµηµα παρά στο ποσό της 

δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άµεσα µε την αγορά, 

μεταβολές στην αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και 

εξοφλήσεις συμβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις 

επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση 

στο ΔΠΧΠ 3 και στο ΔΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του 2009.  

 

ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς  

 

Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι μετοχές 

ή οι οµολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι στη 

διαδικασία έκδοσης μετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τοµέα. Εάν οι 

επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τοµέα απαιτούνται µόνο 

για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου του 2009.  

 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού (τροποποίηση)  

 

Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», η προηγουμένως θεωρούμενη βασική 

µμέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος 

δανεισμού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου 

στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του 
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κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες 

περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  

 

ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)  

 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηματοοικονομικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 

(“puttable” µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως 

Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 

πληροφοριών αναφορικά µε τα “puttable” µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια.  

 

ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση: Κατάλληλα Μέσα 

Αντιστάθμησης (τροποποίηση Ιούλιος 2008) 

 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 39,επιτρέπει σε μία οντότητα να προσδιορίσει ως μέσο αντιστάθμησης ένα τμήμα 

της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύμανσης της ταμειακής ροής.Μία οντότητα μπορεί να 

προσδιορίσει τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις ταμειακές ροές ως μέσο αντιστάθμησης,σε μία 

αποτελεσματική σχέση αντιστάθμησης.Η εταιρεία δεν αναμένει ότι η τροποποίηση αυτή θα επηρεάσει τις 

οικονομικές της καταστάσεις.Η τροποιποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 39 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιουλίου του 2009. 

 

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 Χρηματοπιστωτικά μέσα: Αναγνώριση & Επιμέτρηση και Γνωστοποιήσεις: 

Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών μέσων (τροποποίηση Οκτώβριος 2008) 

 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε μία οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

(εκτός αυτών που έχουν αναγνωρισθεί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους 

αναγνώριση) από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων, σε ιδιαίτερες μόνο περιστάσεις. 

Επιπλέον, επιτρέπει την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικού χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου, ταξινομημένου ως διαθέσιμο για πώληση, το οποίο θα πληρούσε τον ορισμό των δανείων και των 

απαιτήσεων (εάν δεν είχε χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμο για πώληση),από την κατηγορία των διαθέσιμων 

προς πώληση στην κατηγορία των δανείων και απαιτήσεων, εάν η εταιρεία έχει την πρόθεση να διατηρήσει 

το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για το προσεχές μέλλον ή μέχρι τη λήξη. Η τροποποιημένη 

έκδοση του ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου του 2008.  

 

ΕΔΔΠΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2 - Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων 

του ίδιου οµίλου  

 

Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Μαρτίου 2007. Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την 
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αξία των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συμμετοχικούς τίτλους στις 

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι µία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές 

διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγμα, οι πληρωµές µε µετρητά 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε 

συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται 

στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. Η Διερμηνεία δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΕΔΔΠΧΠ 12 – Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

 

Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συμφωνιών στις οποίες (i) µία 

οντότητα του δημοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών 

σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 

παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική 

επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής Διερμηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. Η ερμηνεία 12 

δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.  

 

ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα αφοσίωσης πελατών  

 

Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε µια διερμηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 για την 

αναγνώριση των εσόδων. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι 

επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και 

οι πελάτες µμπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε 

έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα 

ανταλλάγματα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης 

και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται 

στα ανταλλάγματα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως 

ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, 

είτε παρέχοντας τα ανταλλάγματα αυτά άµεσα είτε µμεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. 

Η εφαρμογή της ΕΔΔΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιουλίου 

2008.  

 

ΕΔΔΠΧΠ 14 Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους.  

 

Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
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Ιανουαρίου 2008. Η Διερμηνεία δεν ισχύει για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η Διερμηνεία δεν έχει 

ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

6.3. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

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

ποσό των € 4.000 χιλπρος κάλυψη τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων στις 30/9/2008 είναι € 

4.162 χιλ.  

 

6.4. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις  

 

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 € 698 χιλ και επιταγές εισπρακτέες ύψους € 1.661 

χιλ έχουν χορηγηθεί για εγγύηση έναντι ληφθέντων δανείων. 

 

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2008 δεν έχουν εξετασθεί από τις 

φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 

κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Μέχρι την 30.9.2008 η σχηματισμένη πρόβλεψη 

για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των € 169 χιλ.Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν 

σχηματισθεί μέχρι την 30.9.2008 ανέρχονται σε € 763 χιλ. 

 

Μεταξύ της εταιρείας και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ) η οποία είναι ιδιοκτήτρια 

του ακινήτου που στεγάζεται το Καφέ – Βιβλιοπωλείο επί της Αραχώβης 56 Αθήνα , υπάρχει  ιδιωτικό 

συμφωνητικό μίσθωσης από την 03/04/2000, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία έχει μισθώσει το εν λόγω 

ακίνητο για διάστημα 18 ετών.  

Το ετήσιο μίσθωμα έχει προσδιοριστεί σε € 123.984,63 και αναπροσαρμόζεται ετησίως συμφωνά με τον 

πληθωρισμό + 2%. 

Επίσης η εταιρεία μισθώνει κατάστημα επί της Πεσματζόγλου 5 – Αθήνα, με ετήσιο μίσθωμα € 10.231,20.  

Η εταιρεία υπέβαλλε στις 29/12/2005  στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πρόταση υπαγωγής στον 

Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 επενδυτικού έργου 5ετούς διάρκειας για επέκταση  των κτιριακών, 

μηχανολογικών και μηχανογραφικών  εγκαταστάσεων της εταιρείας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν 

λόγω επενδυτικού έργου, το οποίο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 50%, ανέρχεται στο ποσό των € 

3.324.950,00 και η συνολική επιχορήγηση του δημοσίου θα καλύψει ποσοστό 40% του εν λόγω ποσού. Το 
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εν λόγω επενδυτικό έχει εγκριθεί με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 108/26-5-2006) και μέχρι 

30.9.2008 έχει εκταμιευθεί ποσό € 664.990,00. 

 

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 € 925.00,00 και η συνολική επιχορήγηση του δημοσίου θα καλύψει ποσοστό 35% 

του εν λόγω ποσού. Το εν λόγω επενδυτικό έργο που υλοποιείται ήδη  εγκρίθηκε  με απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1789/06-9-2007) και έχει ήδη εκταμιευθεί ποσόν € 

97.125,00. 

 

6.5. Ενσώματα πάγια 

 

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο ανήλθαν σε € 1.627 χιλ. Τα αντίστοιχα ποσά της 
προηγούμενης περιόδου ήταν € 388 χιλ. 
 

6.6. Επενδύσεις σε συγγενείς 

Επειδή υπάρχει συμμετοχή μόνο σε συγγενείς επιχειρήσεις οι κατά Δ.Π.Χ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις είναι 

αυτές στις οποίες οι συγγενείς λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Στην περίπτωση αυτή, 

παρέλκει η σύνταξη ατομικών οικονομικών καταστάσεων εφόσον παρέχεται πληροφόρηση στις οικονομικές 

καταστάσεις σχετικά με το πώς θα είχαν διαμορφωθεί τα κονδύλια του Ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων, εάν είχε χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του κόστους κτήσης ή της εύλογης αξίας (Απόφαση 39 

ΑΠ/10-2-05 ΕΛΤΕ).  

 

Η πληροφόρηση που παρέχεται είναι ότι εάν για την ενσωμάτωση είχε εφαρμοσθεί η μέθοδος του κόστους 

κτήσης, τότε τα κονδύλια των λογαριασμών «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις», «Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων» και «Κέρδη προ φόρων», θα ήταν προσαυξημένα κατά € 78 χιλ. περίπου. 

 

6.7. Μετοχικό Κεφάλαιο 
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Συνολικός Σύνολο ΊδιεςΚοινές 
Μετοχικού Αριθμός 

μετοχές Κεφαλαίου μετοχών μετοχές
31-Δεκ-05 7.048.100 7.031.250 16.850 6.343.290,00 
31-Δεκ-06 21.093.750 21.093.750 6.328.125,00 -
31-Δεκ-07 23.203.125 23.203.125 6.960.937,50 -

30-Σεπτ-08 23.203.125 23.203.125 6.960.937,50 
 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 23.203.125 κοινές, ονομαστικές πλήρως εξοφλημένες 

μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου κατά την 30 

Σεπτεμβρίου 2008 ανέρχεται σε € 6.960.937,50.  

Το 80,04% 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 σε ποσοστό μικρότερο του 60%. 

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

υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται παραπάνω. 

 

6.8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το Γ’ τρίμηνο του 2008 είναι 109 άτομα  έναντι 101 του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2007. 

 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. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που 

έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή.  

 

Η σχετική υποχρέωση καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 

εταιρείας  έχουν ως εξής: 

 

30/9/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 447.045,59 386.287,65
Σύνολο 447.045,59 386.287,65

30/9/2008 30/6/2007
Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβολές) (60.757,94) (24.290,82) 
Σύνολο (60.757,94) (24.290,82) 
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6.9. Φόρος εισοδήματος  

 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος της περιόδου  έχει ως εξής: 

 

30/9/2008 30/9/2007
Τρέχων φόρος εισοδήματος 293.635,43 299.748,86
Αναβαλλόμενος φόρος          99.100,97         119.476,21 

392.736,40 419.225,07
 

6.10. Δανειακές υποχρεώσεις  

 

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

30.9.2008 31.12.2007
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακό Δάνειο 3.767.480,00 3.767.480,00
Δάνεια τραπεζών 6.408,53 15.782,19
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.773.888,53 3.783.262,19
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια 6.194.150,23 2.178.894,47
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 388.699,46 1.338.617,87

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 6.582.849,69 3.517.512,34
Σύνολο δανείων 10.356.738,22 7.300.774,53  
 

Το 2006 χορηγήθηκε δεκαετές οµολογιακό δάνειο, από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος ποσού € 

4.000.000,00. Στις 4/4/2007 εκταµιεύθηκε και το ποσό € 1.000.000,00 . Η διάρκεια του οµολογιακού 

δανείου είναι 10ετής και οι εξασφαλίσεις είναι προσηµείωση υποθήκης Α θέσης επί του κτιρίου  Στρυµώνος  

18  - Βοτανικός  €  3.000.000,00 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 € 500.000,00 η κάθε µία.  

 

Η αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού οφείλεται στην ανάγκη χρηματοδότησης της αγοράς οικοπέδου 

στη ΒΙΠΕ Άνω Λιοσίων. 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων της εταιρείας (σε έτη) είναι οι εξής: 

Μέχρι 6 μήνες 6 με 12 μήνες
30.9.2008
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 2.926.186,91 3.656.662,78
31.12.2007
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.758.756,17 1.758.756,17  
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων της εταιρείας (σε έτη) είναι οι εξής: 
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30.9.2008 31.12.2007
1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 2 ετών 501.826,34 511.200,00
Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.467.731,47 1.467.731,47
Άνω των 5 ετών 1.804.330,72 1.804.330,72
Σύνολο 3.773.888,53 3.783.262,19  
Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει:  

30.9.2008 31.12.2007
Σταθερό ή κυµαινόµενο  επιτόκιο 

Με λήξη µέσα σε ένα έτος 3.400.000,00 4.200.000,00  
 

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

διάφορες ηµεροµηνίες κατά το 2008 και το 2009. Οι λοιπές δυνατότητες έχουν  χρησιµοποιηθεί  ώστε  να  

βοηθήσουν  χρηµατοοικονοµικά  την  επέκταση  των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.  

Η Εταιρία στο Γ’ τρίμηνο 2008΄ δεν είχε ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις. 

 

6.11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

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

ακολουθεί:  

 

30/9/2008 30/9/2007
Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 608.162,03 414.127,21
Έξοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ---                ---                
Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις: 1.175.660,77 1.197.121,73
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις: ---                ---                
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών
και μελών Διοίκησης: 368.056,08 362.700,69
Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---                ---                
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 13.100,49 ---                 
Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση 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 ΔΣ. 

 

6.12. Κέρδη ανά μετοχή 

 

Οι ζημίες / κέρδη ανά μετοχή για την εταιρεία έχουν ως εξής: 
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30/9/2008 30/9/2007
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 807.807,99      1.131.560,80 
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 22.695.953,00 21.093.750,00
Βασικά κέρδη ανά μετοχή              0,0356              0,0536 

 

6.13. Εποχικότητα 

 

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

ενδιάμεσες περιόδους. 

 

6.14. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηματικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Ως πρωτεύων τύπο για 

την κατά τομέα πληροφόρηση, η εταιρεία έχει επιλέξει την πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τομέα. 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας, με δεδομένο ότι διενεργούνται κατά το σημαντικότερο μέρος στην Ελλάδα  

και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τομέας 

από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου2008 
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30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007

Πωλήσεις 9.653.380,95 9.039.182,68 423.550,11 519.224,63 7.217,56 11.605,90 10.084.148,62 9.570.013,21
Κόστος πωλήσεων -4.912.375,60 -3.994.362,19 -215.534,56 -229.442,34 -3.672,84 -5.128,58 -5.131.583,01 -4.228.933,11

Αποτέλεσμα ανά τομέα 4.741.005,35 5.044.820,49 208.015,55 289.782,29 3.544,72 6.477,32 4.952.565,61 5.341.080,10

Έξοδα διάθεσης επιμεριζόμενα -1.689.287,15 -1.849.749,99 -74.118,88 -106.252,50 -1.263,03 -2.374,99 -1.764.669,06 -1.958.377,48

Λοιπά έξοδα μη επιμεριζόμενα -1.987.352,16 -1.831.916,75

Κέρδη προ φόρων 1.200.544,39 1.550.785,87
Φόροι -392.736,40 -419.225,07

Καθαρά κέρδη 807.807,99 1.131.560,80

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007 30/9/2008 30/9/2007

Κυκλ.ενεργητικό επιμεριζόμενο 17.050.985,97 17.604.299,62 760.874,72 207.561,07 17.811.860,69 18.638.120,93
Πάγιο ενεργητικό επιμεριζόμενο 21.592.073,85 15.795.290,85 963.513,96 927.586,37 22.555.587,81 16.722.877,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.643.059,82 33.399.590,47 1.459.122,60 1.135.147,44 0 0,00 40.367.448,50 35.360.998,15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επιμεριζόμενες 11.295.599,45 7.466.541,00 504.049,21 438.476,36 11.799.648,66 7.905.017,36
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μη επιμεριζόμενες 7.506.152,06 7.202.141,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.295.599,45 7.466.541,00 504.049,21 438.476,36 0 0,00 19.305.800,72 15.107.158,36

ΣύνολοΕλλάδα Ευρώπη Τρίτες χώρες
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6.15. 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. 

 

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη 

Α.Δ.Τ. AE 039600 

Ηλίας Α. Λιβάνης 

Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

 

Ιωάννης Παπασαραντόπουλος 

Α.Δ.Τ. Κ 958229 

ΑΡ. Αδείας Α’ Τάξεως: 9596 
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