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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Παναγιώτα Α. Λιβάνη , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

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

3. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Η. Λιβάνη-Δρίλλια, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε:  

 

α. οι συνηµµένες εξαμηνιαίες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 

«Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 30η Ιουνίου 2022, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα µε τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, των 

ιδίων κεφαλαίων και τα αποτελέσματα περιόδου του Ομίλου και της Εταιρείας, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

   

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 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

 
 

Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2022 

Οι Βεβαιούντες 

 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη Ηλίας Α. Λιβάνης 

Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη-

Δρίλλια 

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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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 2022. 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 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου 2021 καθώς και τους βασικούς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες που απεικονίζουν την επίδοση του ομίλου και της εταιρείας το Α’ εξάμηνο 2022 σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2021. 

 

Όμιλος             30/6/2022            30/6/2021   
Ποσοστό 

Μεταβολής % 
Κύκλος εργασιών    500.093,63   587.589,65  -14,89% 
Μικτά κέρδη   154.802,88   164.328,27  -5,80% 
Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων   (67.749,78)   (560.607,76)  87,91% 
Αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων 
Αποσβέσεων    

(63.845,33) 
  

(495.553,26) 
 

87,12% 

Αποτελέσματα προ Φόρων   (181.844,86)   (900.905,67)  79,82% 
Αποτελέσματα μετά από Φόρους   (181.844,86)   (992.086,93)  81,67% 
Αναλογία κερδών / (ζημιών) μετά από Φόρους 
σε:      

 
  

-Μετόχους Εταιρείας   (181.844,86)   (992.086,93)  81,67% 
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές                     ---                       ---       
       
       

Εταιρεία             30/6/2022            30/6/2021   
Ποσοστό 

Μεταβολής % 
Κύκλος εργασιών   500.093,63  586.789,65  -14,77% 
Μικτά κέρδη  154.802,88  163.528,27  -5,34% 
Αποτελέσματα προ Φόρων και Τόκων  (71.697,63)  (530.034,06)    86,47% 
Αποτελέσματα προ Φόρων Τόκων 
Αποσβέσεων   

(67.943,18) 
 

(465.129,56) 
 

85,39% 

Αποτελέσματα προ Φόρων  (185.782,14)  (870.237,97)  78,65% 
Αποτελέσματα μετά από Φόρους  (185.782,14)  (961.419,23)  80,68% 

 

Όμιλος   30/6/2022   30/6/2021 

          

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης    -0,93   -0,99 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας   0,16   0,17 
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    30/6/2022   30/6/2021 

          

Περιθώριο μικτού κέρδους   30,95%   27,97% 

Περιθώριο EBITDA   -13%   -84% 

%κερδών/(ζημιών) προ φόρων   -36%   -153% 

%κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους   -36%   -169% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων   -1%   6% 

     

Εταιρεία   30/6/2022   30/6/2021 

     

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης   -0,99  -1,06 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  0,13  0,18 

     

  30/6/2022  30/6/2021 

     

Περιθώριο μικτού κέρδους  30,95%  27,87% 

Περιθώριο EBITDA  -13%  -79% 

%κερδών/(ζημιών) προ φόρων  -37%  -148% 

%κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους  -37%  -164%  

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  -1%  6% 
 

 

Με την παρούσα οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πανδημία covid-19, 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 14,89% και η Εταιρεία 14,77% σε σύγκριση µε το A’ εξάμηνο 2021. 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, άλλα και σε πολτοποίηση παλαιών μη εμπορεύσιμων τίτλων της, με 

σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της και να ελαχιστοποιήσει το κόστος της.  

Οι διοικητικές δαπάνες της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένες κατά 49,65% και τα έξοδα διαθέσεως αυξημένα κατά 

31,63%. 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 μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη της.  

Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 η θυγατρική εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε.» εμφανίζει κέρδη προ φόρων € 1 χιλ. 

Ο Όμιλος εμφανίζει ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 64 χιλ. και η Εταιρεία 

εμφανίζει ζημίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα € 68 χιλ., ενώ τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021 ήταν ζημίες € 495 χιλ. για τον Όμιλο και € 465 χιλ. για την Εταιρεία. Οι ζημιές του 

Α’ εξαμήνου για τον Όμιλο μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου έφθασαν τα € 181 χιλ. και τα € 185 χιλ. για την 

Εταιρεία, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2021, ήταν ζημίες € 900 χιλ. για τον Όμιλο και € 870 χιλ. για 

την Εταιρεία. Η μείωση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών Διοικήσεως, τόκων, αλλά και 

αντιστροφή προβλέψεων ακίνητων αποθεμάτων, λόγω πολτοποίησης τους. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο Όμιλος και η εταιρεία εμφανίζει αρνητικές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες συνολικού ποσού € 59χιλ. και € 58 χιλ. αντίστοιχα, έναντι ζημιών του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου 

συνολικού ποσού € 174 χιλ. και € 181 χιλ. αντίστοιχα. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου μειώθηκαν κατά € 12 και της 

εταιρείας κατά € 13 χιλ. την 30/6/2022  έναντι μείωσης  του πρώτου εξάμηνου του 2021 κατά € 30 χιλ. και € 23 χιλ. 

αντίστοιχα.  
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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 της 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.  

 

 

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 
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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 30 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια γενική συνέλευση. 

-Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2021 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 1/1-31/12/2021. 

-Εγκρίθηκε η καταβολή μισθών με αποζημίωση μελών Δ.Σ. 

-Εκλέχθηκαν οι ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση 2022. 

-Υπεβλήθη η έκθεση Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021. 

-Υπεβλήθη η έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021. 

-Καθορίστηκε το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η διάρκεια και τα προσόντα των μελών της. 

 

 

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

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα 

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό 

περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα 

προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Με βάση την 

τρέχουσα αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2021. 

 

Ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας 

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

ρευστότητας, αύξηση πληθωρισμού κ.λπ.) η λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου εμφανίζει χρηματοοικονομικές 

αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι αδυναμίες αυτές συνίστανται στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν 
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συνέπεια τα ίδια κεφάλαια την 31/12/2022 να είναι αρνητικά, ενώ υφίστανται και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, 

Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές.  

Το 2021, αλλά και το Α’ εξάμηνο 2022 σταθεροποίηση στην εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 επέφερε 

σταθεροποίηση της δραστηριότητας του Ομίλου. Οι αυστηροί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στις 

μετακινήσεις του καταναλωτικού κοινού και στο κλείσιμο των καταστημάτων το 2021, αλλά και η οικονομική ύφεση το 

2022, δε επέτρεψαν την αύξηση του τζίρου. 

 

 Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φροντίζει για την εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως τη λήψη των 

μέτρων και πολιτικών που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και 

να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό.  

 

Στόχος της Εταιρείας είναι η διεύρυνση και ανάπτυξη του παραδοσιακού αντικειμένου που είναι η παραγωγή και 

εμπορία βιβλίων. 

 

Παρά την παρούσα οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα και τις ροές 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, τη ρευστοποίηση απαιτήσεων, την αναδιάρθρωση 

της εταιρικής δομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψει ή θεωρηθεί κατάλληλο από τη Διοίκηση. Η Διοίκηση 

της Εταιρείας θεωρεί ότι η λογιστική αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι η κατάλληλη βάση για την 

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

 

Η Εταιρεία υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 159853/29.11.19 αίτηση στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», για την αναδιάρθρωση των οφειλών της. Κατόπιν της 

υποβολής της, η εν λόγω αίτηση κοινοποιήθηκε στις πιστώτριες τράπεζες. Με βάση το άρθρο 94 του Νόμου 4941/2022 

η Εταιρεία δεν ολοκλήρωσε την πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και συνεπώς η αίτηση θεωρήθηκε ως άκαρπη. Ως εκ 

τούτου η Εταιρεία υπέβαλε την 01.07.2022 την υπ’αριθμό 189761/01.07.2022 αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του 

Νόμου 4738/27.10.2020 νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.     

 

Η Διοίκηση έχει εκπονήσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, με βάση τις διατάξεις του νέου εξωδικαστικού 

μηχανισμού το οποίο θα θέσει υπόψη των πιστωτών όπως προβλέπεται.  

 

Η Διοίκηση αναμένει την επιτυχή υλοποίηση της αίτησης υπαγωγής της Εταιρείας στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό 

ρύθμισης των οφειλών της, συνεχίζοντας την διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών , αλλά και την επιτυχή υλοποίηση 

του νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης, γεγονότα τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν στην αναστροφή της οικονομικής 

κατάστασης της Εταιρείας και του Ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.  

 

Εντούτοις, η πιθανότητα απόρριψης της αίτησης υπαγωγής της Εταιρείας στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης 

των οφειλών της, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα συνέπεια των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της 

πανδημίας, η πιθανότητα μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσέλκυσης επενδυτών και οι τελικές αποφάσεις των 

Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της Εταιρείας, υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας 

σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. 
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Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην 

Ελλάδα. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία συναλλάσσεται αποκλειστικά 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. Όσο 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. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της 

δραστηριότητας και της ανάπτυξης της εταιρείας Οι ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω 

προσεκτικής παρακολούθησης των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρεών. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι 

υπάρχουν επαρκείς πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις επιχειρηματικές της ανάγκες. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο όγκος των συναλλαγών της εταιρείας που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα είναι 

επουσιώδους μεγέθους. 

 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών: Ο κίνδυνος που προκύπτει για την εταιρεία από μεταβολές στις τιμές αγαθών είναι 

ελάχιστος. 

 

Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων: Η εταιρεία εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο από δάνεια μεταβλητού επιτοκίου. Η 

ανάλυση της ευαισθησίας υποθέτει παράλληλη μεταβολή των επιτοκίων κατά ± 0,5% που κατά την κρίση της διοίκησης 

θεωρείται εύλογη: 

 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  31/12/2021 16.399.749,08 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 30/6/2022 16.501,310,25 

 

Αύξηση 0,5% Επιτοκίου 82.506 

Μείωση 0,5% Επιτοκίου -82.506 
 

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 

  
30/06/2022   30/06/2021   30/06/2022   30/06/2021 

Έσοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις  
 

-    - 
 2.400,00   3.600,00 

Έξοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

-   -  
  

  
Έσοδα από Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 
130.890,04   141.409,20 

 
130.890,04 

 
141.409,20 
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Έξοδα από Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 

29.064,05   - 
 

29.064,05 
 

- 

  
30/06/2022   31/06/2021   30/06/2022   31/06/2021 

Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις 
 

-    - 
 

79.739,38   76.460,48 

Απαιτήσεις από Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 

1.916.592,53   1.659.376,04 
 

1.916.592,53 
 

1.659.376,04 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 
Συνδεδεμένων επιχειρήσεων  

   
  

 
  

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών 
στελεχών και μελών Διοίκησης  

27.000,00   30.447,09 
 

27.000,00 
 

30.447,09 

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης   

1.086,46   20.752,31 
 

1.086,46 
 

20.752,31 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης  

25.061,56   6.543,47 
 

25.061,56 
 

6.543,47 

 
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 σε μίσθωση γραφείων, πώληση α΄ 

υλών (χαρτί), παροχή υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες), μισθώσεις και αντίστοιχα αγορές εμπορευμάτων (περιοδικά) 

και λήψη υπηρεσιών (διαφήμιση).  

 

_  Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.» (συνδεδεμένη), η οποία ιδρύθηκε στις 21/4/2017 με αντικείμενο την έκδοση 

εφημερίδων (εκδίδει την εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»). Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα. Ο κ. Ηλίας 

Λιβάνης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, η κα. Παναγιώτα Λιβάνη είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η 

μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας. Η εταιρεία δεν 

αποτελεί μέλος του ομίλου και δεν ενοποιείται ο ισολογισμός της. Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις εταιρείες του 

Ομίλου αφορούν σε μίσθωση γραφείων, πωλήσεις βιβλίων, εκτυπώσεις από την «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 

Α.Β.Ε.» καθώς και αγορά δικαιώματος παραγωγής βιβλίων ιδιοκτησίας της «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 

Α.Β.Ε.», τα οποία περιλαμβάνονται ως ένθετα στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ», η οποία έχει αναστείλει την έκδοσή της 

από τον Φεβρουάριο του 2020.    

 

-Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ ΙΚΕ» (συγγενική), η οποία ιδρύθηκε στις 18/10/2019 ,με σκοπό την έκδοση βιβλίων. 

Διαχειρίστριες της Εταιρείας είναι η κ. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια και η κ. Δέσποινα Πετρή. Η μητρική Εταιρεία 

και η θυγατρική της δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αποτελεί μέλος του 

ομίλου και δεν ενοποιείται ο ισολογισμός της. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις εταιρείες του Ομίλου αφορούν σε 

εκτυπώσεις, αγορά εμπορευμάτων (βιβλίων) καθώς και αγορά δικαιώματος παραγωγής βιβλίων.  

 

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

διακανονιστούν κανονικά, εκτός των προβλέψεων που έχουν ήδη υπολογιστεί.  

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, 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

 

Εισαγωγή  

 

Έχουμε επισκοπήσει την συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της Εταιρείας «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30ης 

Ιουνίου 2022 και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, τα οποία επισκοπήθηκαν από ορκωτό ελεγκτή, 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 είναι υπεύθυνη 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”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί 

της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

 

Εύρος Επισκόπησης  

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

“Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 

υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.  

Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 

θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.  

 

Συμπέρασμα 
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 Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.  

 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας  

 

Παρατηρούμε ότι 1.στο τρέχον οικονομικό κλίμα, με εμφανή τα σημάδια της οικονομικής ύφεσης (πτώση 

πωλήσεων, ανεργία, έλλειψη ρευστότητας, αύξηση πληθωρισμού κ.λπ.) η λειτουργία της Εταιρείας και του 

Ομίλου εμφανίζει χρηματοοικονομικές αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι αδυναμίες αυτές 

συνίστανται στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν συνέπεια τα ίδια κεφάλαια την 30/06/2022 να είναι 

αρνητικά, ενώ υφίστανται και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και 

προμηθευτές. Ως εκ τούτου η Εταιρεία και ο Όμιλος ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν 

τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές τους συμβάσεις και να καλύψουν το σύνολο 

των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.   

Στην παρούσα οικονομική χρήση η κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τις ροές και τα αποτελέσματα της 

εταιρείας. 

Η Εταιρεία υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 159853/29.11.19 αίτηση στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 περί 

«Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», για την αναδιάρθρωση 

των οφειλών της. Κατόπιν της υποβολής της, η εν λόγω αίτηση κοινοποιήθηκε στις πιστώτριες τράπεζες. Με 

βάση το άρθρο 94 του Νόμου 4941/2022 δεν ολοκλήρωσε την πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και 

συνεπώς η αίτηση θεωρήθηκε ως άκαρπη. Ως εκ τούτου η Εταιρεία υπέβαλε την 01.07.2022 την υπ’ αριθμό 

189761/01.07.2022 αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου 4738/27.10.2020  νέος εξωδικαστικός 

μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.   

 Η Διοίκηση έχει εκπονήσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, με βάση τις διατάξεις του νέου 

εξωδικαστικού μηχανισμού το οποίο θα θέσει υπόψη των πιστωτών όπως προβλέπεται. 

2) Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν μπορούν να διασφαλιστούν, ενώ 

υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα 

συνέπεια των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης, την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 

προσέλκυσης επενδυτών και τις τελικές αποφάσεις των Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση 

της Εταιρείας.  

Κατά συνέπεια οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη 

δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας.  

Η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν περιλαμβάνει προσαρμογές σχετικές με την 

ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την 

ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν ο Όμιλος και η 

Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητες τους. Το συμπέρασμά μας δεν 

διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.  
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α1 του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

 

ΑΘΗΝΑ, 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 

 

         Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

                      ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

                                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΡ.ΒΡΕΤΤΟΣ 

                   Αρ, Μητρώου ΣΟΕΛ 15651 
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

Ισολογισμός 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε €  30/6/2022 31/12/2021 30/6/2022 31/12/2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

    
  

  
    

  
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό 

 
    

  
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7.9 3.031.063,44 3.034.817,89 3.031.063,32 3.034.817,77 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία   1.925,07 2.075,07 0,00 0,00 

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις    0,00 0,00 1,00 1,00 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις   244.018,69 244.018,69 244.018,69 244.018,69 

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

Σύνολο 
 

3.307.807,31 3.311.711,76 3.304.883,12 3.308.637,57 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 

    
  

Αποθέματα   1.488.357,03 1.470.614,49 1.483.353,69 1.465.611,14 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.10 959.163,34 748.827,78 946.825,88 733.627,96 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτ. Στην εύλογη 
αξία 

7.11 137.307,42 137.307,42 137.307,42 137.307,42 

Λοιπές απαιτήσεις 7.12 248.170,70 219.821,83 238.652,62 210.284,03 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   145.895,56 158.303,03 144.769,91 158.158,91 

Σύνολο 
 

2.978.894,05 2.734.874,55 2.950.909,52 2.704.989,46 

  
    

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 
6.286.701,36 6.046.586,31 6.255.792,64 6.013.627,03 

  
    

  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
    

  
Μετοχικό κεφάλαιο 7.13 7.734.375,00 7.734.375,00 7.734.375,00 7.734.375,00 

Διαφορά υπερ το  άρτιο  7.13 4.994.984,00 4.994.984,00 4.994.984,00 4.994.984,00 

Λοιπά αποθεματικά   1.736.307,00 1.736.307,00 1.736.307,00 1.736.307,00 

Αποτελέσματα εις νέον 
 

-32.110.422,39 -31.928.577,63 -31.210.462,08 -31.024.679,95 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες 
της μητρικής  

-17.644.756,39 -17.462.911,63 -16.744.796,08 -16.559.013,95 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

- - - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

-17.644.756,39 -17.462.911,63 -16.744.796,08 -16.559.013,95 

  
    

  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
    

  
  

    
  Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
    

  Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά 
την έξοδο από την υπηρεσία 

7.14 68.831,14 68.831,14 68.831,14 68.831,14 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις   0,00 228.805,50 0,00 196.954,07 

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων   341.293,54 352.872,93 341.293,54 352.872,93 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 
 

410.124,68 650.509,57 410.124,68 618.658,14 

  
    

  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
    

  
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις   852.569,11 735.965,38 715.021,88 675.204,58 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια   16.501.310,25 16.399.749,08 16.501.310,25 16.399.749,08 

Φόρος εισοδήματος   - - 0,00 0,00 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις   6.167.453,71 5.723.273,91 5.374.131,91 4.879.029,18 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
 

23.521.333,07 22.858.988,37 22.590.464,04 21.953.982,84 

  
    

  
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
23.931.457,75 23.509.497,94 23.000.588,72 22.572.640,98 

  
    

  
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

6.286.701,36 6.046.586,31 6.255.792,64 6.013.627,03 
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2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε € 
 

1/1-30/06/2022   1/1-30/06/2021  1/1-30/06/2022 
 

1/1-30/06/2021 

  
      

   
Πωλήσεις 7.20 500.093,63   587.589,65 500.093,63 

 
586.789,65 

Μείον:Κόστος πωλήσεων 7.20 -345.290,75   -423.261,38 -345.290,75 
 

-423.261,38 

Μεικτό κέρδος (ζημιές) 
 

154.802,88   164.328,27 154.802,88 
 

163.528,27 

Αλλα έσοδα 
 

151.078,61   61.319,47 113.478,61 
 

64.919,47 

Έξοδα διοίκησης 
 

-264.982,57   -525.828,49 -264.630,42 
 

-525.554,79 

Έξοδα διάθεσης 
 

-173.192,88   -131.574,61 -173.192,88 
 

-131.574,61 

Αλλα έξοδα 
 

61.844,18   -128.852,40 97.844,18 
 

-101.352,40 

Aπομείωση παγίων 
 

0,00   0,00 0,00 
 

0,00 

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 
-67.749,78   -560.607,76 -71.697,63 

 
-530.034,06 

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

 
-63.845,33   -495.553,26 

  
-465.129,56 

Χρηματοοικονομικό κόστος 
(καθαρό) 

  -114.094,98   -340.297,91 -114.084,51 
 

-340.203,91 

Κέρδη ζημίες από συγγενείς 12.24 -    -  - 
 

- 

Κέρδη (ζημιές) προ φόρου 
 

-181.844,76   -900.905,67 -185.782,14 
 

-870.237,97 

Φόρος εισοδήματος 
 

0,00   0,00 0,00 
 

0,00 

Καθαρό κέρδος (ζημιές) από 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

12.25       
   

Καθαρά κέρδη (ζημιές) 
περιόδου  

-181.844,76   -900.905,67 -185.782,14   -870.237,97 

  
    -91.181,25     -91.181,26 

Κατανέμονται σε: 
 

      
   

Ιδιοκτήτες μητρικής 
 

-181.844,76   -992.086,92 -185.782,14 
 

-961.419,23 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 
 

                           ---                                ---   - 
 

- 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
 

      
   

  
      

   
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έξοδα  

-181.844,76   -992.086,92 -185.782,14   -961.419,23 

Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά 
μετοχή 

7.19 -0,0235   -0,1283 -0,0240   -0,2992 
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3. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

  
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 
01.01.2021 

7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -29.647.414,60 -15.181.748,60               ---    -15.181.748,60 

Προσαρμογή 
αποθεματικού 
εύλογης αξίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Κέρδη/(Ζημιές) 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.281.163,03 -2.281.163,03               ---    -2.281.163,03 

Λοιπά συνολικά 
έσοδα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.281.163,03 -2.281.163,03               ---    -2.281.163,03 

Υπόλοιπο των 
Ιδίων 
Κεφαλαίων 
κατά την 
31.12.2021 

7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -31.928.577,63 -17.462.911,63 0,00 -17.462.911,63 

                  
Υπόλοιπα 
01.01.2021 

7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -31.928.577,63 -17.462.911,63 0,00 -17.462.911,63 

Προσαρμογή 
αποθεματικού 
εύλογης αξίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Κέρδη/(Ζημιές) 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 -181.844,76 -181.844,76               ---    -181.844,76 

Λοιπά συνολικά 
έσοδα 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 -181.844,76 -181.844,76               ---    -181.844,76 

Υπόλοιπο των 
Ιδίων 
Κεφαλαίων 
κατά την 
31.12.2021 

7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -32.110.422,39 -17.644.756,39 0,00 -17.644.756,39 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
 

   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

   

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
από έκδοση 

μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 

περιουσιακών 
στοιχείων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπα 01.01.2021 7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -28.499.832,82 -14.034.166,82 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.524.847,12 -2.524.847,12 

Προσαρμογή αποθεματικού 
εύλογης αξίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.524.847,12 -2.524.847,12 

Υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 
31.12.2021 

7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -31.024.679,94 -16.559.013,94 

       
Υπόλοιπα 01.01.2022 7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -31.024.679,94 -16.559.013,94 

Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -185.782,14 -185.782,14 
Προσαρμογή αποθεματικού 
εύλογης αξίας 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 
30.06.2022 

7.734.375,00 4.994.984,00 0,00 1.736.307,00 -30.941.316,08 -16.744.796,08 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-

30/06/2022 
  

1/1-
30/06/2021  

 1/1-
30/06/2022  

1/1-
30/06/2021 

Λειτουργικές δραστηριότητες       
    

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων -181.844,76   -870.237,97 
 

-185.782,14 
 

-870.237,91 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Αποσβέσεις 3.904,45   65.054,50 
 

3.754,45 
 

64.904,50 

Προβλέψεις  -285.122,13   407.741,87 
 

-285.122,13 
 

380.741,87 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00   0,00 
 

0,00 
 

Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής  δραστηριότητας -11.579,83   -11.579,83 
 

-11.579,83 
 

-11.579,83 

Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα 114.094,98   340.672,91 
 

114.084,51 
 

340.578,91 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -17.742,54   -5.546,78 
 

-17.742,55 
 

-6.139,00 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -219.785,43   -223.089,04 
 

-222.667,51 
 

-223.581,04 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 560.783,53   122.314,71 
 

534.920,03 
 

143.751,03 

Μείον: 0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 10.458,70   -94,00 
 

10.448,23 
 

0,00 

Καταβεβλημένοι φόροι -31.861,91   0,00 
   

0,00 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

-58.694,94   -174.763,63 
 

-59.686,94 
 

-181.561,47 

Επενδυτικές δραστηριότητες       
       

Είσπραξη επιχορήγησης  56.746,17   0,00 
 

56.746,17 
 

0,00 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00   3.540,00 
 

0,00 
 

3.540,00 

Εισπραξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων 0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών 0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων 

0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) 

56.746,17   3.540,00 
 

56.746,17   3.540,00 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες       
       

Eισπράξεις για αυξήση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το 
άρτιο 

0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00   229.993,00 
   

229.993,00 

Εξοφλήσεις δανείων -10.458,70   -28.639,01 
 

-10.448,23 
 

-28.639,01 

Χρηματοοικονομικά έσοδα που εισπράχθηκαν 0,00   0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

-10.458,70   201.353,99 
 

-10.448,23   201.353,99 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 

-12.407,47   30.130,36 
 

-13.389,00   23.332,52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 158.303,03   151.897,76 
 

158.158,91   149.100,96 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 145.895,56   182.028,12 
 

144.769,91   172.433,48 
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6 Πληροφορίες για τον Όμιλο  

6.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι παρούσες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022 εγκρίθηκαν με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Νοεμβρίου 2022. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να 

διορθώσει τις  Χρηματοοικονομικές 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. (Κληρονόμοι) 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 

Θεμιστοκλής Γ. Λαζαρίδης  (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό)  Τράπεζα Πειραιώς 

Ευτύχης Δασκαλάκης (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό)   

Ανδρέας Κουτούπης (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό)   

Ηλέκτρα – Αικατερίνη Λιβάνη - Δρίλλια (Μέλος – μη εκτελεστικό)   

   

   

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου – Δ.Ο.Υ.   

009944441188113399  ––  ΦΦΑΑΕΕ  ΑΑθθηηννώώνν    

   

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 
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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. 

 

7 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

7.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και λογιστικές αρχές  

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2022 

έως και την 30 Ιουνίου 2022 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  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις 

που απαιτούνται στις ετήσιες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και πρέπει να 

διαβάζονται σε συνάρτηση με τις  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2021. 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2022 καταρτίστηκαν με βάση τις 

ίδιες λογιστικές πολιτικές και μεθόδους υπολογισμών που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών 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 Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μεταγενέστερα της 01.01.2021. Η εκτίμηση της Εταιρίας και του Ομίλου σχε- 
τικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω: 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020): Η 

τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την 
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εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. 

Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα 

έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς  Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2021) 

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό 
επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια 
εταιρία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 
λογιστικο- ποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 
 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο 
κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατα- νομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την 
εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, 
μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση 
της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018 – 2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην 
αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές 
θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι 
αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις 
βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε 
πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που 
λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη 
χρήση του. 

Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με 
τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) Η τροποποίηση επικαιροποιεί το 

πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν 

πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, 

προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια 

συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των 

δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της 

οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου 

«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής 

ΔΠΧΑ 2: Γνωστο- ποίηση των Λογιστικών Πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση 

σχετικά με την εφαρμογή κρίσεων ουσιαστικής σημασίας στις γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι 

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης 

«σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, 
προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της 
έννοιας της  ουσιαστικότητας κατά τη λήψη κρίσεων για γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές πολιτικές. αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: 

Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές 

καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις 

λογιστικές εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις σφαλμάτων. 

 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α. περί κατανομής παροχών 

υπηρεσίας (ΔΛΠ 19) 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η Επιτροπή») εξέδωσε τον Μάιο του 
2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό 
υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 
καθορισμένων παροχών. Η ισχύς εφαρμογής της ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι 
άμεση. H εφαρμογή της ως άνω απόφασης αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης λογιστικής πολιτικής που 
εφαρμόζεται. H εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλάνου εφαρμογής της, είναι οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021.  

7.3 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες  Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, είναι οι εξής: 
 

 
Η θυγατρική ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. έχει ιστότοπο τον www.epikaira.gr.  

 

7.4 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ύψους € 12.700 χιλ. 

 

Όνομα θυγατρικών & 
συγγενών 

Χώρα που 
δραστηριοποιείται 

% Συμμετοχής Μέθοδος ενοποίησης 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ 

Ελλάδα Μητρική  

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. Ελλάδα 100% Ολική ενοποίηση 
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7.5 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 € 46 χιλ. και επιταγές εισπρακτέες ύψους € 126 χιλ. για 
εγγύηση έναντι βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.  

 

Οι ανέλεγκτες χρήσεις για τις εταιρείες του Ομίλου είναι οι εξής:   

 

Εταιρεία  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ  2016 - 2021 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε  2016 - 2021 
 

Για τις χρήσεις 2011-2020 η εταιρεία καθώς και η θυγατρική της Εκδόσεις Επίκαιρα Α.Ε., υπήχθη στο φορολογικό 
έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5 Ν. 2238/1994 και 
του άρθρου 65Α, παρ.1, του Ν. 4174/2013, ο οποίος ολοκληρώθηκε και εκδόθηκαν το σχετικά φορολογικά 
πιστοποιητικά. Ο έλεγχος για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού της Εταιρείας, για την χρήση 2021, είναι σε 
εξέλιξη και δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικά ευρήματα. 

 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου καθώς εκτιμάται από τη 
Διοίκηση του Ομίλου ότι τα αποτελέσματα από μελλοντικούς ελέγχους από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά 
πραγματοποιηθούν, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

7.6 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο 

αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά που 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.  

 

Σημαντικές παραδοχές από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας και του Ομίλου 

επικυρώνονται όπου κρίνεται κατάλληλο.  

 
7.7 Ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας 
 

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

ρευστότητας, αύξηση πληθωρισμού κ.λπ.) η λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου εμφανίζει χρηματοοικονομικές 

αδυναμίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι αδυναμίες αυτές συνίστανται στις σωρευμένες ζημιές που έχουν σαν 

συνέπεια τα ίδια κεφάλαια την 30/06/2022 να είναι αρνητικά, ενώ υφίστανται και ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Τράπεζες, 

Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές.  

Το 2021, αλλά και το Α’ εξάμηνο το 2022, σταθεροποίηση στην εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 επέφερε 

σταθεροποίηση της δραστηριότητας του Ομίλου. Οι αυστηροί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν στις 
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μετακινήσεις του καταναλωτικού κοινού και στο κλείσιμο των καταστημάτων το 2021, αλλά και η οικονομική ύφεση το 

2022, δεν επέτρεψαν την αύξηση του τζίρου. 

 

 Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φροντίζει για την εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως τη λήψη των 

μέτρων και πολιτικών που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και 

να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό.  

 

Στόχος της Εταιρείας είναι η διεύρυνση και ανάπτυξη του παραδοσιακού αντικειμένου που είναι η παραγωγή και 

εμπορία βιβλίων. 

 

Παρά την παρούσα οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα και τις ροές 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, τη ρευστοποίηση απαιτήσεων, την αναδιάρθρωση 

της εταιρικής δομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψει ή θεωρηθεί κατάλληλο από τη Διοίκηση. Η Διοίκηση 

της Εταιρείας θεωρεί ότι η λογιστική αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι η κατάλληλη βάση για την 

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

 

Η Εταιρεία υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 159853/29.11.19 αίτηση στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 περί «Εξωδικαστικού 

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», για την αναδιάρθρωση των οφειλών της. Κατόπιν της 

υποβολής της, η εν λόγω αίτηση κοινοποιήθηκε στις πιστώτριες τράπεζες. Με βάση το άρθρο 94 του Νόμου 4941/2022 

η Εταιρεία δεν ολοκλήρωσε την πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και συνεπώς η αίτηση θεωρήθηκε ως άκαρπη. Ως εκ 

τούτου η Εταιρεία υπέβαλε την 01.07.2022 την υπ’ αριθμό 189761/01.07.2022 αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του 

Νόμου 4738/27.10.2020 νέος εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.     

 

Η Διοίκηση έχει εκπονήσει νέο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, με βάση τις διατάξεις του νέου εξωδικαστικού 

μηχανισμού το οποίο θα θέσει υπόψη των πιστωτών όπως προβλέπεται.  

 

Η Διοίκηση αναμένει την επιτυχή υλοποίηση της αίτησης υπαγωγής της Εταιρείας στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό 

ρύθμισης των οφειλών της, συνεχίζοντας την διαδικασία προσέλκυσης επενδυτών , αλλά και την επιτυχή υλοποίηση 

του νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης, γεγονότα τα οποία αναμένεται να συμβάλλουν στην αναστροφή της οικονομικής 

κατάστασης της Εταιρείας και του Ομίλου και την καλυτέρευση των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.  

 

Εντούτοις, η πιθανότητα απόρριψης της αίτησης υπαγωγής της Εταιρείας στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης 

των οφειλών της, η τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα συνέπεια των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της 

πανδημίας, η πιθανότητα μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας προσέλκυσης επενδυτών και οι τελικές αποφάσεις των 

Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση της Εταιρείας, υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας 

σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. 

7.8 Εποχικότητα 

Η εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητάς της σε σχέση με τις ενδιάμεσες 
περιόδους. 
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7.9 Ενσώματα πάγια 

 

Δεν έγιναν επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο στον Όμιλο και την Εταιρεία ενώ υπάρχουν εμπράγματα βάρη 

όπως αναφέρεται στην Σημ.7.4 

 

7.10 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 
Απαιτήσεις από πελάτες Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2022   31/12/2021  30/6/2022  31/12/2021 

Πελάτες 4.803.035,71   4.875.002,15  4.790.698,25  4.859.802,33 

Γραµµάτια εισπρακτέα 97.557,22   103.257,34  97.557,22  103.257,34 

Επιταγές εισπρακτέες 1.077.512,39   1.074.632,40 
 

1.077.512,39 
 

1.074.632,40 

 5.978.105,32   6.052.891,89  5.965.767,86   6.037.692,07 

           
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

-5.304.064,11   -5.304.064,11 
 

-5.304.064,11 
 

-5.304.064,11 

Αντιλογισμός πρόβλεψης 285.122,13      285.122,13   

 
959.163,34   748.827,78 

 
946.825,88   733.627,96 

 
 

7.11 Λοιπές απαιτήσεις 

Λοιπές απαιτήσεις  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30/6/2022   31/12/2021  30/6/2022  31/12/2021 

Ελληνικό Δημόσιο  - 
  34.488,09  -  33.488,09 

Προκαταβολές προμηθευτών  - 
  -  -  - 

ΦΠΑ Εισπρακτέος  105.434,54 
 97.901,69  105.434,5 4  97.901,69  

Λοιπές απαιτήσεις  142.736,16 
  88.432,05  133.218,08      78.894,25   

  
248.170,70 

  219.821,83  238.652,62   210.284, 03 

  
 
 

7.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/6/2022   31/12/2021  30/6/2022  31/12/2021 

Ταμείο  12.325,33 
  24.632,34  12.173,97 

 16.846,98 

Καταθέσεις όψεως  133.570,23 
  157.395,78  132.595,94 

 155.586,94 

  145.895,56   182.028,12  144.769,91  172.433,92 
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7.13 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 7.734.375,00 και διαιρείται στις 31/12/2020, αλλά και σήμερα σε 7.734.375 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία. 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. Εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 31/8/2011.  

Το 80,20% 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. 

7.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

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 

 
    30/6/2022   31/12/2021   30/6/2022  31/12/2021 
Υποχρεώσεις Ισολογισμού για:                
 Συνταξιοδοτικές παροχές    68.831,14   68.831,14   68.831,14   68.831,14 
 Σύνολο    68.831,14   68.831,14   68.831,14   68.831,14  

                  
         
    0 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρεώσεις στα αποτελέσματα: 

  30/6/2022   31/12/2021   30/6/2022  
31/12/2021 

 
 Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)    0   0   0   0 
 Συνταξιοδοτικές παροχές       0      0 

 

 

        7.15  Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

  30/06/2022   31/12/2021  30/06/2022  31/12/2021 
Προμηθευτές  852.122,86   735.519,13  714.575,63  674.758,33 

Επιταγές πληρωτέες  446,25   446,25  446,25  446,25 



 

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση για την περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022    26 
 

  852.569,11   735.965,38  715.021,88  675.204,58 

7.16 Φόρος εισοδήματος  

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος της περιόδου  έχει ως εξής: 

 

    Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    30/6/2022   30/6/2021   30/6/2022   30/6/2021 

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

Αναβαλλόμενος φόρος   0   -91.181,25   0   -91.181,25 

    0   -91.181,25-   0   -91.181,25 

 

 

Σύμφωνα με τον Ν. 4799 /2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα μειώθηκε 

από 24% σε 22% με εφαρμογή από την χρήση 2021 & εφεξής. 

7.17 Δανειακές υποχρεώσεις  

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30/6/2022   30/6/2021   30/6/2022  30/6/2018 
Μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

            

Ομολογιακό Δάνειο 0,00   0,00   0,00  0,00 

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

Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

0,00   0,00   0,00  0,00 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 

         

Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια  16.504.310,25   16.134.842,49   16.501.310,25  16.134.842,49 
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων 
δανείων 

         

πληρωτέες στην επόμενη χρήση 0,00   0,00   0,00  0,00 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 16.501.310,25   16.134.842,49

 
 16.501.310,25  16.134.842,49 

Σύνολο δανείων 16.501.310,25   16.134.842,49   16.501.310,25  16.134.842,49 
 

 

7.18 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

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

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1 - 

30/6/2022   
1/1 - 

30/6/2021  
1/1 - 

30/6/2022  
1/1 - 

30/6/2021 

Έσοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις         2.400,00 
 

3.600,00 

Έξοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις  -     -  - 
 

- 

Έσοδα από Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 130.890,04    141.409,20  130.890,04 
 

141.409,20 

Έξοδα από Συνδεδεμένες επιχειρήσεις 29.064,05    -   29.064,05 
 

- 

Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις: -    -   79.739,38 
 

76.460,48 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις: -    -   - 
 

- 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.916.592,53    1.659.376,04  1.916.592,53 
 

1.659.376,04 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων -    -   

- 
 

- 

Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης  1.086,46    20.752,31  1.086,46 

 
20.752,31 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης 25.061,56    6.543,47  25.061,56 

 
6.543,47 

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών 
στελεχών και μελών Διοίκησης: 27.000,00    30.447,09  27.000,00 

 
30.447,09 

 

 

 
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 σε μίσθωση γραφείων, πώληση α΄ 

υλών (χαρτί), παροχή υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες), μισθώσεις και αντίστοιχα αγορές εμπορευμάτων (περιοδικά) 

και λήψη υπηρεσιών (διαφήμιση).  

 

_  Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΑ Α.Ε.» (συνδεδεμένη), η οποία ιδρύθηκε στις 21/4/2017 με αντικείμενο την έκδοση 

εφημερίδων (εκδίδει την εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ»). Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα. Ο κ. Ηλίας 

Λιβάνης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, η κα. Παναγιώτα Λιβάνη είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Η 

μητρική εταιρεία και η θυγατρική της δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας. Η εταιρεία δεν 

αποτελεί μέλος του ομίλου και δεν ενοποιείται ο ισολογισμός της. Οι συναλλαγές της εταιρείας με τις εταιρείες του 

Ομίλου αφορούν σε μίσθωση γραφείων από την «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.», εκτυπώσεις, αγορά 

εμπορευμάτων (βιβλίων) καθώς και αγορά δικαιώματος παραγωγής βιβλίων ιδιοκτησίας της «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.», τα οποία περιλαμβάνονται ως ένθετα στην εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ». Σημειώνεται ότι 

η έκδοση της εφημερίδας «ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ» ανεστάλη από το Φεβρουάριο του 2020.    

 

_ Εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΙΒΑΝΗ ΙΚΕ» (συγγενική), η οποία ιδρύθηκε στις 18/10/2019 ,με σκοπό την έκδοση βιβλίων. 

Διαχειρίστριες της Εταιρείας είναι η κ. Ηλέκτρα-Αικατερίνη Λιβάνη Δρίλλια και η κ. Δέσποινα Πετρή. Η μητρική Εταιρεία 

και η θυγατρική της δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αποτελεί μέλος του 

ομίλου και δεν ενοποιείται ο ισολογισμός της. Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις εταιρείες του Ομίλου αφορούν σε 

εκτυπώσεις, αγορά εμπορευμάτων (βιβλίων) καθώς και αγορά δικαιώματος παραγωγής βιβλίων.  

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις οικογένειες τους).  
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Έναντι τραπεζικού δανεισμού έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των βασικών µμετόχων της εταιρείας, οι οποίοι είναι 

και µέλη του ∆Σ. 

 

 

 

7.19 Κέρδη ανά μετοχή 

 

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

 

Κέρδη ανά μετοχή         
 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1-30/06/2022   1/1-30/06/2021  1/1-30/06/2022 

 
1/1-30/06/2021 

Κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 
μητρικής 

-181.844,76   -992.086,93 -185.782,14 
 

-961.419,23 

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

7.734.375,00 

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή -0,0235   -0,1283 -0,0240 
 

-0,1243 

 

 

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. 
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Πληροφόρηση κατά 
τομέα                

                
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης - Γεωγραφικοί τομείς 

            

                

 
Ελλάδα     

 
Ευρώπη     

 
Τρίτες 
χώρες 

    
 

Σύνολο     

 
30/6/2022 

 
30/6/2021 

 
30/6/2022 

 
30/6/2021 

 
30/6/2022 

 
30/6/2021 

 
30/6/2022 

 
30/6/2021 

Πωλήσεις 474.453,29 
 

568.021,92 
 

25.640,34 
 

19.567,73 
 

0,00 
 

0,00 . 500.093,63 
 

587.589,65 

Κόστος πωλήσεων -327.588,66 
 

-409.172,62 
 

-17.702,09 
 

-14.088,76 
 

0,00 
 

0,00 
 

-345.290,75 
 

-423.261,38 

Αποτέλεσμα ανά τομέα 146.864,63 
 

158.849,30 
 

7.938,25 
 

5.478,97 
 

0,00 
 

0,00 
 

154.802,88 
 

164.328,27 

                
Έξοδα διάθεσης επιμεριζόμενα 164.313,75 

 
127.193,40 

 
8.879,13 

 
2.925,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
-173.192,88 

 
-131.574,61 

Λοιπά έξοδα μη επιμεριζόμενα 
            

-163.454,76 
 

-933.659,33 

(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων 
            

-181.844,76 
 

-900.905,67 

Φόροι 
            

- 
 

-91.181,25 

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) 
            

-181.844,76 
 

-992.086,93 

                

                
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2022 

 
30/6/2021 

 
30/6/2022 

 
30/6/2021 

 
30/6/2022 

 
30/6/2021 

 
30/6/2022 

 
30/6/2021 

Κυκλ.ενεργητικό επιμεριζόμενο 2.895.235,56 
 

3.588.824,95 
 

69.301,05 
 

47.963,51 
 

18.357,44 
 

17.892,44 
 

2.978.894,05 
 

3.654.680,90 

Πάγιο ενεργητικό επιμεριζόμενο 3.307.807,31 
 

3.853.573,78 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

3.307.807,31 
 

3.853.573,78 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.199.042,87 
 

7.442.398,73 
 

69.301,05 
 

47.963,51 
 

18.357,44 
 

17.892,44 
 

6.286.701,36 
 

7.508.254,68 

                
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

               
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
επιμεριζόμενες 

23.371.807,19 
 

23.132.783,86 
 

84.563,51 
 

54.862,37 
 

64.962,37 
 

16.937,08 
 

23.521.333,07 
 

23.204.583,31 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μη επιμεριζόμενες 

410.124,68 
 

660.144,79 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

410.124,68 
 

660.144,79 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 23.781.931,87 
 

23.792.928,65 
 

84.563,51 
 

54.862,37 
 

64.962,37 
 

16.937,08 
 

23.931.457,75 
 

23.864.728,10 
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7.21.Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα 
 
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην 
Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου πέραν των όσων έχουν ήδη αναγνωριστεί κατά την 30 Ιουνίου 2022.  
 
Ο Όμιλος συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Μέχρι σήμερα 
έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών στο κατάστημα, ενώ συμμορφώνεται άμεσα 
με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις επίσημες αρμόδιες αρχές.  
Οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζουν να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος 2022 
όπως περιγράφεται στην σημείωση 7.7. 
 
 
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία συναλλάσσεται αποκλειστικά 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. Όσο 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. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της 
ανάπτυξης της εταιρείας Οι ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των 
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων χρεών. Η εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να 
είναι σε θέση να καλύπτει τις επιχειρηματικές της ανάγκες. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο όγκος των συναλλαγών της εταιρείας που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα είναι επουσιώδους 
μεγέθους. 
 
Κίνδυνος μεταβολής τιμών: Ο κίνδυνος που προκύπτει για την εταιρεία από μεταβολές στις τιμές αγαθών είναι ελάχιστος. 
 
Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων: Η εταιρεία εκτίθεται σε επιτοκιακό κίνδυνο από δάνεια μεταβλητού επιτοκίου. Η ανάλυση 
της ευαισθησίας υποθέτει παράλληλη μεταβολή των επιτοκίων κατά ± 0,5% που κατά την κρίση της διοίκησης θεωρείται εύλογη: 
 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια  31/12/2021 16.399.749,08 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 30/6/2022 16.501.310,25 

 

Αύξηση 0,5% Επιτοκίου 82.506 

Μείωση 0,5% Επιτοκίου -82.506 
 

7.22 Χρηματοοικονομικά μέσα – Εύλογη Αξία 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι η τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην 
αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2022 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των εύλογων αξιών έχουν 
προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν. 
 
 Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης: Επίπεδο 1: Διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε 
ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, Επίπεδο 2: Λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που 
έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, Επίπεδο 3: Τεχνικές 
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που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε 
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 
3 για την μέτρησή της εύλογης αξίας. 
 
Τα ποσά που εμφανίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τις 
εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και τις βραχυπρόθεσμες 
δανειακές υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. Ο Όμιλος και η 
Εταιρεία δεν χρησιμοποιούν παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

7.23 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα, μετά την ημερομηνία της 30 Ιουνίου 2022, που να χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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