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1. Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 

Ποσά σε € 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 17.028.830,19 17.639.150,18 17.027.579,69 17.639.150,18
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.095.127,89 317.840,35 1.093.127,89 317.840,35
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις -                       -                         460.900,00 0,00
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 99.872,64 189.163,65 206.539,28 206.539,28
Πελάτες και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 543.843,70 507.500,11 543.843,70 507.500,11
Σύνολο 18.767.674,42 18.653.654,29 19.331.990,56 18.671.029,92

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 5.527.415,34 5.646.078,21 5.341.492,09 5.646.078,21
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.746.273,28 8.901.071,59 7.859.809,80 8.901.071,59
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτ. Στην εύλογη αξία 322.841,51 314.111,50 322.841,51 314.111,50
Λοιπές απαιτήσεις 5.306.018,05 5.605.627,80 5.273.768,85 5.605.627,80
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.356.101,60 640.564,81 1.499.503,10 640.564,81
Σύνολο 21.258.649,78 21.107.453,91 20.297.415,35 21.107.453,91

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.026.324,20 39.761.108,20 39.629.405,91 39.778.483,83

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 6.960.937,50 6.960.937,50 6.960.937,50 6.960.937,50
∆ιαφορά υπερ το  άρτιο 4.994.984,00 4.994.984,00 4.994.984,00 4.994.984,00
Λοιπά αποθεµατικά 9.306.764,45 9.306.764,45 9.306.764,45 9.306.764,45
Αποτελέσµατα εις νέον (716.087,72) -                           (343.505,42) 17.375,63
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής 20.546.598,23 21.262.685,95 20.919.180,53 21.280.061,58
Μη ελέγχουσες συµµετοχές           159.532,64 -                           -                         
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 20.706.130,87 21.262.685,95 20.919.180,53 21.280.061,58

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 5.022.284,97 5.172.824,00 5.022.284,97 5.172.824,00
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.998.981,91 2.031.902,32 1.998.981,91 2.031.902,32
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους κατά την έξοδο από την 
υπηρεσία 568.146,67 531.066,32 568.146,67 531.066,32
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 685.356,27 762.115,00 685.356,27 762.115,00
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 8.274.769,82 8.497.907,64 8.274.769,82 8.497.907,64

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.840.676,89 3.439.788,47 2.319.312,04 3.439.788,47
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 6.988.324,24 5.229.094,57 6.988.324,24 5.229.094,57
Φόρος εισοδήµατος 15.057,56 77.701,56 15.057,56 77.701,56
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 1.201.364,82 1.253.930,01 1.112.761,72 1.253.930,01
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 11.045.423,51 10.000.514,61 10.435.455,56 10.000.514,61

Σύνολο υποχρεώσεων 19.320.193,33 18.498.422,25 18.710.225,38 18.498.422,25

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 40.026.324,20 39.761.108,20 39.629.405,91 39.778.483,83

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2. Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 

 

Ποσά σε € 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009

Πωλήσεις 7.689.576,66 10.173.269,32 3.039.316,01 4.269.270,30 7.208.675,29 10.173.269,32 2.852.684,56 4.269.270,30
Μείον:Κόστος πωλήσεων (4.410.872,61) (5.064.196,80) (1.829.832,06) (1.590.641,86) (3.754.908,48) (5.064.196,80) (1.408.369,61) (1.590.641,86) 
Μεικτό κέρδος (ζηµιές) 3.278.704,05         5.109.072,52         1.209.483,95         2.678.628,44          3.453.766,81         5.109.072,52         1.444.314,95         2.678.628,44         
Αλλα έσοδα                  77.660,73 30.682,31 25.586,24 5.750,79                  77.660,73 30.682,31 25.586,24 5.750,79
Έξοδα διοίκησης (1.791.363,52) (1.669.785,82) (593.613,79) (613.317,86) (1.823.295,11) (1.669.785,82) (616.869,84) (613.317,86) 
Έξοδα διάθεσης (2.125.568,24) (2.138.189,22) (757.472,58) (1.189.092,57) (1.785.348,82) (2.138.189,22) (617.233,77) (1.189.092,57) 
Αλλα έξοδα (11.540,86) (7.014,83) (398,86) (2.891,70) (11.315,79) (7.014,83) (388,06) (2.891,70) 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (572.107,84)            1.324.764,96 (116.415,04)                879.077,10 (88.532,18)            1.324.764,96                235.409,52               879.077,10 
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων                367.047,76            2.117.470,56                214.838,32 1.134.867,61                850.623,42            2.117.470,56                566.662,88 1.134.867,61
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) (287.834,37) (374.301,53) (78.684,20) (112.916,48) (287.927,01) (374.301,53) (78.710,39) (112.916,48) 
Κέρδη (ζηµίες) από συγγενείς (89.291,01)                  26.606,16 (70.239,24)                  74.212,43                           ---                             ---                             ---                             --- 
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρου (949.233,22)               977.069,59 (265.338,48)               840.373,05 (376.459,19)               950.463,43               156.699,13               766.160,62 
Φόρος εισοδήµατος 15.578,14 (359.880,33) (22.237,49) (266.104,75) 15.578,14 (359.880,33) (22.237,49) (266.104,75) 
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) περιόδου (933.655,08)                617.189,26 (287.575,97) 574.268,30 (360.881,05)                590.583,10                134.461,64 500.055,87

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής (716.087,72)                 617.189,26 (129.266,70)                 574.268,30 (360.881,05)                 590.583,10                 134.461,64                500.055,87 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (217.567,36)                        ---   (158.309,27)                        ---                          ---                          ---                          ---                         --- 

Λοιπά συνολικά έσοδα                       ---                         ---                         ---                         ---                         ---                         ---                         ---                         --- 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (933.655,08)                617.189,26 (287.575,97)                574.268,30 (360.881,05)                590.583,10                134.461,64               500.055,87 

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής (716.087,72) 617.189,26 (129.266,70)                 574.268,30 (360.881,05) 590.583,10                 134.461,64                500.055,87 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (217.567,36)                        ---   (158.309,27)                        ---                          ---                          ---                         --- 

Βασικά κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (0,0402) 0,0266 (0,0124) 0,0247 (0,0156) 0,0255                       0,0058 0,0216

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3. Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης  

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής 
περιουσιακών 
στοιχείων

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συµµετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2009 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.053.423,80 0,00 21.111.187,37 -                  21.111.187,37
Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου 617.189,26        617.189,26 -                        617.189,26 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 617.189,26      21.728.376,63 -                      21.728.376,63 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2009 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.053.423,80        617.189,26 21.728.376,63 -                  21.728.376,63

Υπόλοιπα 01.01.2010 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.204.922,38 -                    21.262.685,95 -                  21.262.685,95
Απόκτηση θυγατρικής       377.100,00       377.100,00 
Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου (716.087,72) (716.087,72) (217.567,36) (933.655,08) 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (716.087,72) (716.087,72) (217.567,36) (933.655,08) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2010 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07      2.204.922,38    (716.087,72) 20.546.598,23      159.532,64 20.706.130,87

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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4. Κατάσταση µεταβολών Καθαρής Θέσης 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής 
περιουσιακών 
στοιχείων

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2009 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.053.423,80 101.011,72   21.212.199,09 
Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου 590.583,10         590.583,10 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 590.583,10            590.583,10 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2009 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.053.423,80        691.594,82   21.802.782,19 

Υπόλοιπα 01.01.2010 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.204.922,38 17.375,63 21.280.061,58
Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου (360.881,05) (360.881,05) 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Απόκτηση θυγατρικής
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (360.881,05) (360.881,05) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2010 6.960.937,50  4.994.984,00 7.101.842,07      2.204.922,38  (343.505,42) 20.919.180,53

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5. Κατάσταση ταµιακών ροών 

Ποσά σε €
1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009 1/1-30/9/2010 1/1-30/9/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (949.233,22)             977.069,59 (376.459,19)              950.463,43 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις             939.155,60             792.705,60             939.155,60              792.705,60 
Προβλέψεις             129.217,75             134.249,02             129.217,75              134.249,02 
Συναλλαγµατικές διαφορές                   343,04                 2.448,87                   343,04                  2.448,87 
Αποτελέσµατα επενδυτικής/χρηµατοδοτικής  δραστηριότητας (52.343,55) (32.612,47) (141.634,56) (6.006,31) 
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα             339.947,35             351.946,39             340.039,99              351.946,39 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων             100.662,87 (67.114,53)             286.586,12 (67.114,53) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων             382.706,63 (1.243.133,88)             300.718,81 (1.243.133,88) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (770.524,28) (777.216,67) (1.380.492,23) (777.216,67) 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (325.934,53) (359.931,82) (325.845,32) (359.931,82) 
Καταβεβληµένοι φόροι (15.661,00) (197.914,13) (15.661,00) (197.914,13) 
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (221.663,34) (419.504,03) (244.030,99) (419.504,03) 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (107.602,71) (127.483,51) (103.651,71) (127.483,51) 
Μερίσµατα εισπραχθέντα                       ---                     311,36                       ---                      311,36 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων (296.200,00) (296.200,00) 

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών                       ---                         ---   (460.900,00)                        --- 
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων                56.145,82                        ---                  56.145,82                        --- 

Τόκοι εισπραχθέντες                 2.866,38                 7.985,43                 2.684,53                  7.985,43 
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (48.590,51) (415.386,72) (505.721,36) (415.386,72) 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ---                     
Eισπράξεις για αυξήση µετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο 377.100,00             ---                          ---                      ---                      
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια          3.451.791,10          4.122.321,19          3.451.791,10           4.122.321,19 
Εξοφλήσεις δανείων (1.843.100,46) (3.669.209,38) (1.843.100,46) (3.669.209,38) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα που εισπράχθηκαν                       ---                         ---                         ---                          --- 
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)         1.985.790,64            453.111,81         1.608.690,64            453.111,81 
Καθαρή αύξηση /(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)         1.715.536,79 (381.778,94)            858.938,29 (381.778,94) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου              640.564,81           2.140.433,86              640.564,81           2.140.433,86 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου        2.356.101,60        1.758.654,92        1.499.503,10         1.758.654,92 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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 Σεπτεµβρίου 

2010 εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 29 Νοεµβρίου 2010. Το ∆ιοικητικό 

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 7.936.838 34,21%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗ 7.796.470 33,60%
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΒΑΝΗ συζ. ΑΝΤ. 2.812.710 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 µητρική εταιρεία έχουν ως εξής: 

  

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  Συνεργαζόµενες Τράπεζες 

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

Ηλίας Α. Λιβάνης (Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος)  Alpha Bank 

Αντώνιος Η. Λιβάνης (µέλος – µη εκτελεστικό)  Eurobank 

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

∆ηµήτρης Βάντσης (Ανεξάρτητο µέλος – µη εκτελεστικό )  Τράπεζα Αττικής 

Νικόλαος Π. Γκατζέλης (Εκτελεστικό µέλος)  Nova Bank 

  Τράπεζα Πειραιώς 

  Τράπεζα Κύπρου 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου – ∆.Ο.Υ.  Εµπορική Τράπεζα 
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009944441188113399  ––  ΦΦΑΑΒΒΕΕ  ΑΑθθηηννώώνν   Aspis Bank 

   

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών  Νοµικός Σύµβουλος 

29964/06/Β/93/23  Ρωµοσιός Κωνσταντίνος 

   

Εποπτεύουσα αρχή   

Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραµµατεία Εµπορίου / ∆ιεύθυνση 

Α.Ε. & Πίστεως   

 

 

6.2. Αντικείµενο εργασιών 

 

Ο Όµιλος ανήκει στην κατηγορία της ∆ευτερογενούς  Παραγωγής. ∆ραστηριοποιείται κυρίως  στον κλάδο 

των εκδόσεων µε κωδικό δραστηριότητας 221.1 κατά ΣΤΑΚΟ∆ 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. 

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 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 

2010 έως και την 30 Σεπτεµβρίου 2010 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 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και ειδικότερα µε το ∆.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 ∆εκεµβρίου 2009 και πρέπει να 

διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2009. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ (IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από τη ∆ιοίκηση για 

την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας επισηµαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι 

εκτιµήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η ∆ιοίκηση 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  

 

Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή των νέων Προτύπων 

και ∆ιερµηνειών για τη χρήση 2010, παρατίθεται παρακάτω:  

 

Νέα και τροποποιηµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση 1/1-31 

∆εκεµβρίου 2010 

 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα 

πρέπει να ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής 

για την απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα 

συγκεκριµένο ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα 

προσφέρει αυτά τα δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους 

τους υφιστάµενους µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η 

συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε 

συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα 

των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η συγκεκριµένη 

τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
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Ιανουαρίου 2010)  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη 

φορά τα ∆ΠΧΑ αναφορικά µε τη χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου 

και αερίου, τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις 

παροπλισµού οι οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση 

δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο Όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010)  

Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό 

χειρισµό για τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις 

ενοποιηµένες ή ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή 

υπηρεσίες, όταν η οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται 

από την αξία των µετοχών. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 

του Οµίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) 

«Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 

οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης 

περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι 

αλλαγές περιλαµβάνουν την απεικόνιση απευθείας στα αποτελέσµατα δαπανών που σχετίζονται µε την 

απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος 

(“contingent consideration”). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές 

ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο 

πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία 

καθώς και της απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα 

εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µη 

ελεγχουσών συµµετοχών. Ο Όµιλος εφάρµοσε τις αλλαγές αυτές στο Α’ Εξάµηνο 2010. 

 
Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται 

για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009)  

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία αυτή 

δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
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Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 

ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για 

κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να 

αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει 

εφαρµογή στον Όµιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Ε∆∆ΠΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στο λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 

διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την 

ιδιότητά τους ως µέτοχοι: α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν 

στους µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Η 

διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010)  

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει 

συµµετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονισθεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 
 
Κατά το 2010 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ∆ΠΧΑ για το 2010 – µια σειρά 

προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. 

Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά 

µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου µεγαλύτερου 

προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.  

Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δοµή του Οµίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν 

αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα.  

7.3. ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, είναι οι εξής: 
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Όνοµα θυγατρικών & συγγενών

Χώρα που 
δραστηριοποιείται % Συµµετοχής Μέθοδος ενοποίησης

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ Ελλάδα Μητρική
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε Ελλάδα 55% Ολική ενοποίηση
ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ LTD Κύπρος 50% Καθαρή Θέση
ΛΙΒΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ Α.Ε Ελλάδα 50% Καθαρή Θέση  
 
Το Α’ εξάµηνο του 2010 ο Όµιλος προχώρησε σε απόκτηση ποσοστού 55% της εταιρείας «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» κατά τη σύστασή της, καταβάλλοντας σε µετρητά το ποσό των € 33.000,00. Στη συνέχεια, 

στο Γ’ τρίµηνο 2010 η εταιρεία «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.»,προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού της 

κεφαλαίου κατά το ποσό των € 778.000,00. 

  

7.4. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 

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

ποσό των € 4.000 χιλ. προς κάλυψη τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων στις 30/9/2010 είναι € 

5.408 χιλ.  

 

7.5. Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις  

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

Εταιρεία
Ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις
ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ 2009-2010
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε 2010(1η Υπερδωδεκάµηνη)
ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ LTD 2002-2010
ΛΙΒΑΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ Α.Ε 2008-2010  
 
 

∆εν 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 € 146 χιλ. και επιταγές εισπρακτέες ύψους € 43 

χιλ., για εγγύηση έναντι ληφθέντων δανείων. 

 

Μέχρι την 30.9.2010 η σχηµατισµένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ανέρχεται στο ποσό 

των € 70 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί µέχρι την 

30.9.2010 ανέρχονται σε € 1.423 χιλ. 

Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη για την έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης (Ν.3845/2010) ανέρχεται σε ποσό 

€ 17 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία. 
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Μεταξύ της εταιρείας και του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) το οποίο έχει στην ιδιοκτησία του 

το ακίνητο 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 σύµφωνα µε τον 

πληθωρισµό + 2%. 

Τον Μάρτιο 2010 κατατέθηκε αγωγή της εταιρείας προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α) για 

µείωση του µισθώµατος η οποία εκδικαζόταν τον Οκτώβριο του 2010 και αναβλήθηκε για το ∆εκέµβριο 

2011. Η εταιρεία εκτιµά ότι έχει διενεργήσει επαρκή πρόβλεψη για πιθανή απόρριψη της αγωγής της, η 

οποία δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου.   

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 πλήρως, ανέρχεται στο ποσό των € 3.324.950,00 και η 

συνολική επιχορήγηση του δηµοσίου θα καλύψει ποσοστό 40% του εν λόγω ποσού. Το εν λόγω επενδυτικό 

έχει εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 108/26-5-2006) και µέχρι σήµερα 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 ήδη υλοποιήθηκε, εγκρίθηκε µε απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (ΦΕΚ 1789/06-9-2007) και έχει ήδη εκταµιευθεί ποσό € 97.125,00. 

Το κόστος του άυλου στοιχείου που αφορά το έργο e-learning, ανήλθε στο τέλος του Γ’ τριµήνου του 2010 

σε € 1.049 χιλ.  

 

 

7.6. Ενσώµατα πάγια-Άυλα στοιχεία 

 

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο ανήλθαν σε € 1.147 χιλ. για τον Όµιλο και σε € 1.143 χιλ 

για την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης περιόδου για τον Όµιλο και την Εταιρεία ήταν € 

128 χιλ. 
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7.7. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
 

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009
Ταµείο 72.023,12                41.441,98 71.320,49                 41.441,98 
Καταθέσεις όψεως               2.284.078,48              599.122,83           1.428.182,61               599.122,83 

             2.356.101,60            640.564,81         1.499.503,10             640.564,81 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

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. 

 

7.8. Ενοποίηση 

Η Εταιρεία κατάρτισε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις το Α’ Εξάµηνο 2010 , λόγω 

της απόκτησης του 55% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.», την οποία 

ενοποιεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Μέχρι και τις προηγούµενες περιόδους η εταιρεία συµµετείχε 

µόνο σε συγγενείς επιχειρήσεις τις οποίες ενσωµάτωνε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Συγκρίσιµα 

στοιχεία προηγούµενων περιόδων για τον Όµιλο είναι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις όπως αυτές είχαν 

δηµοσιευθεί, ενώ για την εταιρεία οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις αναµορφώθηκαν έτσι ώστε να 

εµφανίζονται οι συµµετοχές σε συγγενείς λογιστικοποιηµένες µε τη µέθοδο του κόστους κτήσης. 

 
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. 

 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 
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Οι µη ελέγχουσες συµµετοχές παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη οικονοµική θέση στα ίδια κεφάλαια, 

ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής εταιρείας. Τα αποτελέσµατα και κάθε 

συστατικό στοιχείο των λοιπών συνολικών εσόδων λογίζονται στους ιδιοκτήτες της µητρικής εταιρείας και 

στις µη ελέγχουσες συµµετοχές. Το σύνολο των συνολικών εσόδων λογίζεται στους ιδιοκτήτες της µητρικής 

εταιρείας και στις µη ελέγχουσες συµµετοχές, ακόµα κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µη ελέγχουσες 

συµµετοχές να παρουσιάζουν έλλειµµα. 

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.   

  

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 συσσωρευόµενες 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.  

 

7.9. Μετοχικό Κεφάλαιο 
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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 Ιουνίου 

2010 ανέρχεται σε € 6.960.937,50.  

Μέσα στις  χρήσεις 2009 και 2010 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δε µεταβλήθηκε. 

Το 79,93% 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. 

 

7.10. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 104 άτοµα για τον 

Όµιλο και την Εταιρεία έναντι της  αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης στην οποία ήταν 108 

άτοµα. 

 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 του 

Οµίλου και της  Εταιρείας  έχουν ως εξής: 

 

1/1 - 30/9/2010 31/12/2009 1/1 - 30/9/2010 31/12/2009
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 568.146,67 531.066,32 568.146,67 531.066,32
Σύνολο 568.146,67 531.066,32 568.146,67 531.066,32

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβολές) (37.080,35) (62.726,15) (37.080,35) (62.726,15) 
Σύνολο (37.080,35) (62.726,15) (37.080,35) (62.726,15) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.11. Φόρος εισοδήµατος  

 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της περιόδου  έχει ως εξής: 
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1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009
Τρέχων φόρος εισοδήµατος                               ---   (237.551,80)                               ---   (237.551,80) 
Αναβαλλόµενος φόρος 15.578,14 (122.328,53) 15.578,14 (122.328,53) 

                      15.578,14 (359.880,33)                       15.578,14 (359.880,33) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.12. ∆ανειακές υποχρεώσεις  

 

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

30.9.2010 31.12.2009 30.9.2010 31.12.2009
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Οµολογιακό ∆άνειο 4.467.458,00 5.172.824,00 4.467.458,00 5.172.824,00
∆άνεια τραπεζών 554.826,97                         ---   554.826,97                         --- 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 5.022.284,97 5.172.824,00 5.022.284,97 5.172.824,00
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 5.887.836,28 4.288.606,57 5.887.836,28 4.288.606,57
Υποχρεώσεις µακροπρόθεσµων δανείων
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 1.100.487,96 940.488,00 1.100.487,96 940.488,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 6.988.324,24 5.229.094,57 6.988.324,24 5.229.094,57
Σύνολο δανείων 12.010.609,21 10.401.918,57 12.010.609,21 10.401.918,57

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

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  ποσού €  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. Το σύνολο των 

οµολογιακών δανείων αντιστοιχεί σε δέκα (10) οµολογίες ονοµαστικής αξίας € 500.000,00 η κάθε µία. 

 

Υπεγράφη η σύµβαση οµολογιακού δανείου µε την Γενική Τράπεζα στις 14.4.2009, υλοποιώντας την από 

18.3.2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το οµολογιακό δάνειο, ύψους € 3 εκ  

εκταµιεύθηκε στις 11.6.2009, είναι 7ετές µε εξασφαλίσεις προσηµείωση υποθήκης Α’ θέσης επί του κτιρίου 

Σόλωνος 98-Αθήνα ποσού € 1.000 χιλ και προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ηλία Λιβάνη και της κ. Παναγιώτας 

Λιβάνη. Το επιτόκιο είναι ίσο µε Euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου. Το οµολογιακό δάνειο αντιστοιχεί σε 

84 οµολογίες. 

 

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

Μέχρι 6 µήνες 6 µε 12 µήνες Μέχρι 6 µήνες 6 µε 12 µήνες
30.9.2010
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 6.438.080,29 550.243,95 6.438.080,29 550.243,95
31.12.2009
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 4.736.443,20 492.651,37 4.736.443,20 492.651,37

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

30.9.2010 31.12.2009 30.9.2010 31.12.2009
Μεταξύ 1 και 2 ετών 1.100.487,96 940.488,00 1.100.487,96 940.488,00
Μεταξύ 2 και 5 ετών 3.418.372,26 2.821.464,00 3.418.372,26 2.821.464,00
Άνω των 5 ετών 503.424,75 1.410.872,00 503.424,75 1.410.872,00

Σύνολο 5.022.284,97 5.172.824,00 5.022.284,97 5.172.824,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, µε παροχή εγγυήσεων τις οποίες δεν έχει 

χρησιµοποιήσει:  

30.9.2010 31.12.2009 30.9.2010 31.12.2009
Με λήξη µέσα σε ένα έτος 4.600.000,00 4.300.000,00 4.600.000,00 4.300.000,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

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 Εταιρίας.  

 

Η αύξηση του κεφαλαίου κίνησης µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό στηρίζεται στις προβλέψεις της εταιρείας για 

τη γενική αστάθεια και αβεβαιότητα και την πορεία της ρευστότητας της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται αυτή, στο άµεσο µέλλον. 

  

Η Εταιρία στο Γ’ τρίµηνο 2010 δεν είχε ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις. 

 

7.13. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

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

ακολουθεί:  

 

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009
Έσοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις ---                         230.405,90
Έξοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις ---                         6.448,81
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις: ---                         283.399,27
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις: ---                         6.253,46
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 103.627,86 421.198,98 103.627,86 421.198,98
Έξοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 
Απαιτήσεις από συγγενείς επιχειρήσεις: 1.045.148,85 1.220.286,26         1.045.148,85 1.220.286,26
Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις:
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών
και µελών ∆ιοίκησης: 315.160,24 385.398,78 315.160,24 385.398,78
Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης ---                         ---                     
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 929,30                      ---                     929,30                   

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

κανονικά. 

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.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 ∆.Σ. 

 

7.14. Κέρδη ανά µετοχή 

 

Οι (ζηµίες) / κέρδη ανά µετοχή για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής: 
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1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009
Κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής (716.087,72)                    617.189,26 (129.266,70)                     574.268,30 
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 23.203.125,00 23.203.125,00 23.203.125,00 23.203.125,00
Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (0,0309)                            0,0266 (0,0056)                            0,0247 

1/1 - 30/9/2010 1/1 - 30/9/2009 1/7-30/9/2010 1/7-30/9/2009
Κέρδη/(ζηµιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της µητρικής (360.881,05)                    590.583,10                    134.461,64                     500.055,87 
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 23.203.125,00                23.203.125,00 23.203.125,00 23.203.125,00
Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (0,0156)                            0,0255                            0,0058                            0,0216 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

7.15. Εποχικότητα 

 

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

ενδιάµεσες περιόδους. 

7.16. Σηµαντικά εταιρικά γεγονότα 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 8/11/2010,συγκαλέσθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 

8/12/2010, µε θέµα «Αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των 

µετοχών(reverse split). 

 

Η Εταιρεία µετείχε κατά 55% στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου συνολικά κατά € 778.000,στη θυγατρική 

της «ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε». 

 

7.17. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

 

Για διοικητικούς σκοπούς η εταιρεία είναι οργανωµένη σε τρεις γεωγραφικούς τοµείς (Ελλάδα-Ευρώπη-

Τρίτες Χώρες). Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 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. 
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30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009

Πωλήσεις 7.473.568,54 9.752.161,24 160.601,61 421.108,08 55.406,51                    ---   7.689.576,66 10.173.269,32
Κόστος πωλήσεων (4.286.966,66) (4.876.080,62) (92.123,83)      4.876.080,62 (31.782,12)                   ---   (4.410.872,61)                    --- 

Αποτέλεσµα ανά τοµέα 3.186.601,88 4.876.080,62 68.477,78 5.297.188,70 23.624,39 0,00 3.278.704,05 10.173.269,32

Έξοδα διάθεσης επιµεριζόµενα (1.741.042,28) (2.047.953,86) (37.413,75)       2.047.953,86 (12.907,50)                    ---   (1.791.363,52)                    --- 

Λοιπά έξοδα µη επιµεριζόµενα (2.180.029,76) (2.051.102,18) 

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων (949.233,22) 977.069,59
Φόροι             15.578,14 (359.880,33) 

Καθαρά κέρδη (933.655,08) 617.189,26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009

Κυκλ.ενεργητικό επιµεριζόµενο 20.757.344,63 21.752.005,59 501.305,15 0,00                    ---                      ---   21.258.649,78 21.752.005,59
Πάγιο ενεργητικό επιµεριζόµενο 18.223.830,72 18.203.937,82 543.843,70 200.000,00                   ---                     ---   18.767.674,42 18.403.937,82

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.981.175,35 39.955.943,41 1.459.122,60 1.459.122,60 0,00 0,00 40.026.324,20 40.155.943,41

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις επιµεριζόµενες 10.582.922,89 8.889.802,21 452.139,25 585.127,93 10.361,37                    ---   11.045.423,51 9.474.930,14
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µη επιµεριζόµενες 8.274.769,82 8.952.636,64

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10.582.922,89 8.889.802,21 452.139,25 585.127,93 10361,37 0,00 19.320.193,33 18.427.566,78

ΣύνολοΕλλάδα Ευρώπη Τρίτες χώρες
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7.18. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

7.19. Στοιχεία και πληροφορίες 

 
Αθήνα, 29 Νοεµβρίου 2010 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.  

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών 

Υπηρεσιών 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη 

Α.∆.Τ. AE 039600 

Ηλίας Α. Λιβάνης 

Α.∆.Τ. ΑΑ 026007 

Ιωάννης Παπασαραντόπουλος 

Α.∆.Τ. ΑΙ 600741 

ΑΡ. Αδείας Α’ Τάξεως: 9596 

 


