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∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                        

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

1. Παναγιώτα Α. Λιβάνη , Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

2. Ηλίας Α. Λιβάνης, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆/νων Σύµβουλος  

3. Αντώνιος Η. Λιβάνης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ΄ όσων γνωρίζουµε: 

 

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

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 30η Ιουνίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 

  

β. η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007.  

 
γ. οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

«Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε.» την 27
η 
Αυγούστου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 

τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.livanis.gr. Επισηµάνεται ότι τα δηµοσιοποιηµένα στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά 

στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 

Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Επίσης 

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

γίνει ορισµένες συµπτύξεις κονδυλίων.  

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008 

 

Οι Βεβαιούντες 

 

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

 

 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

 

 

Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και ∆/νων Σύµβουλος 

 

 

Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 
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1. Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

Προς τους µετόχους της «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρεία» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο ισολογισµό της «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2008, 

και τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης 

περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

και τις λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η 

∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 

οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση 

(«∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης 

Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας» στο 

οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για 

την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από άτοµα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και 

στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης 

είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και 

εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή 

µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν 

αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα επισκόπησης  

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του 

Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν 
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λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα  στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις 

Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 
 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 

Ευστράτιος Γ.Παπαρίδης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 
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2. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου 

της τρέχουσας χρήσεως 2008. 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Στη παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του 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  
 

Ο κύκλος εργασιών της «Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε.». κατά το Α΄ εξάµηνο 2008 ανήλθε σε € 6.026 

χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,67% σε σύγκριση µε το 2007. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 299%,ήτοι στα € 870 χιλ.. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας µετά την 

αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, έφθασαν τα € 65 χιλ. ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του Α’ εξαµήνου 

2007,ήταν ζηµίες € 248 χιλ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν για το 

πρώτο εξάµηνο του 2008 σε € 2.142 χιλ. ενώ τα  χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα ανήλθαν σε € 247 χιλ.  

 

Η αύξηση των κερδών οφείλεται στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους λόγω της καθετοποίησης της 

παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών. 

 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που απεικονίζουν την επίδοση της εταιρείας το Α’ εξάµηνο 2008 σε 

σύγκριση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2007 είναι οι παρακάτω: 
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30/6/2008 31/12/2007

∆είκτης ∆ανειακής Εξάρτησης 0,40 0,36
∆είκτης Γενικής Ρευστότητας 2,08 2,36

30/6/2008 30/6/2007

Περιθώριο µικτού κέρδους 43,02% 39,94%
Περιθώριο EBITDA 14,45% 5,02%
%κερδών/ζηµιών προ φόρων 2,72% -3,69%
%κερδών/ζηµιών µετά από φόρους 1,08% -5,02%
Αποδοτικότητα συνολικών απσχολούµενων κεφαλαίων 1,43% -0,10%
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 0,32% -1,56%  
Οι δείκτες δανειακής εξάρτησης και Γενικής ρευστότητας παρουσιάζουν µικρή µεταβολή αλλά γενικότερα 

δείχνουν ότι υπάρχει υγιής δοµή στη διαµόρφωση του Ενεργητικού της εταιρείας. Όσον αφορά το δείκτη 

δανειακής εξάρτησης δείχνει πως υπάρχει µια µικρή αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης λόγω αγοράς 

οικοπέδου στη ΒΙΠΕ Άνω Λιοσίων, µέσω βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 

κύριο λόγω βελτίωσης του µικτού κέρδους. Η αποδοτικότητα των συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων και 

των Ιδίων Κεφαλαίων παρουσιάζουν αύξηση λόγω της βελτίωσης των αποτελεσµάτων  

 

Για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης, η διοίκηση προβλέπει ότι θα συνεχιστούν απρόσκοπτα οι δραστηριότητές 

της και τα αποτελέσµατα του Β’ εξαµήνου θα είναι το ίδιο και περαιτέρω ικανοποιητικά µε αυτά του Α’ 

εξαµήνου. 

 

ΙΙ. Σηµαντικά γεγονότα πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας χρήσης 
 

Η εταιρεία στις 4 Φεβρουαρίου 2008 προέβη σε απόκτηση οικοπέδου 2.400 τ.µ. στην Βιοµηχανική περιοχή 

Άνω Λιοσίων, πλησίον της Αττικής Οδού, έναντι συνολικού κόστους € 1.190.000,00. Η κίνηση αυτή 

εντάσσεται στα πλαίσια της πολιτικής της εταιρείας προς µελλοντική περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της 

δυναµικότητας. 

Στις 30.06.2008 πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, όπου 

εγκρίθηκαν παµψηφεί και οµόφωνα τα οικονοµικά αποτελέσµατα της χρήσης 2007. 

 
ΙΙΙ. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της 
οικονοµικής χρήσης  
 
Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από συµµετοχές σε συγγενείς και λοιπές 

επιχειρήσεις, οµολογιακό και λοιπά δάνεια, µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός 

αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις εργασίες της εταιρείας. Η 

εταιρεία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές 

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

χρηµατοπιστωτικά µέσα εξετάζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και εγκρίνει αρχές για τη 

διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 
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Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος που προκύπτει για την εταιρεία από µεταβολές επιτοκίου δεν είναι σηµαντικός. 

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

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

ελάχιστος. 

Πιστωτικός κίνδυνος: Η εταιρεία συναλλάσσεται 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. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές 

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου εντός της εταιρείας.  

Κίνδυνος ρευστότητας: Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ρευστότητας, λόγω επάρκειας 

κεφαλαίων κίνησης. 

  

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 ∆.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: ‘ 

30/6/2008 30/6/2007
Έσοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 532.582,22 234.237,44
Έξοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00
Απαιτήσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις: 1.100.080,96 1.061.685,96
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις: 0,00 401,28
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών
και µελών ∆ιοίκησης: 234.604,53 229.937,10
Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 7.290,00 3.160,00

 
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. 

 

ΑΘΗΝΑ,27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2008 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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3. Ισολογισµός 

Ποσά σε € 30/6/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 16.806.925,45 15.861.542,28
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 331.070,08 378.591,65
Επενδύσεις σε συγγενείς 103.930,71 56.539,28
Πελάτες και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 426.204,01 426.204,01
Σύνολο 17.668.130,25 16.722.877,22

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 4.978.523,44 4.773.743,33
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 9.527.352,54 10.235.837,35
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία αποτ. Στην εύλογη αξία 302.126,70 304.264,20
Λοιπές απαιτήσεις 4.193.801,31 2.431.356,54
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 487.214,77 892.919,51
Σύνολο 19.489.018,76 18.638.120,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.157.149,01 35.360.998,15

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 6.960.937,50 6.960.937,50
∆ιαφορά υπερ το  άρτιο 4.994.984,00 4.994.984,00
Λοιπά αποθεµατικά 8.383.601,82 8.383.601,82
Αποτελέσµατα εις νέον (20.474,63) (85.683,53) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 20.319.048,69 20.253.839,79

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 3.777.178,87 3.783.262,19
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.468.093,32 2.454.569,96
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία 427.313,92 386.287,65
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 818.150,94 578.021,20
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 7.490.737,05 7.202.141,00

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 3.558.535,76 3.085.044,99
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 4.394.022,73 3.517.512,34
Φόρος εισοδήµατος 326.879,69 405.357,46
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 1.067.925,09 897.102,57
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 9.347.363,27 7.905.017,36

Σύνολο υποχρεώσεων 16.838.100,32 15.107.158,36

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 37.157.149,01 35.360.998,15
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4. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

 

Ποσά σε € 1/1 - 30/6/2008 1/1 - 30/6/2007 1/4 - 30/6/2008 1/4 - 30/6/2007

Πωλήσεις 6.026.367,83 4.953.143,24 3.281.918,48 2.803.616,82
Κόστος πωληθέντων 3.433.546,47 2.974.733,87 1.850.013,25 1.602.600,58
Μεικτό κέρδος (ζηµιές) 2.592.821,36 1.978.409,37 1.431.905,23 1.201.036,24
Αλλα έσοδα 25.866,26 111.799,79 0,00 68.640,17
Έξοδα διοίκησης 1.099.740,11 1.085.851,88 474.965,28 579.223,54
Έξοδα διάθεσης 1.043.015,78 1.019.206,90 615.460,39 583.207,27
Αλλα έξοδα 1.191,95 7.461,52 17.370,76 625,81
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 247.988,71 160.480,91 144.730,00 91.058,83
Κέρδη (ζηµίες) από συγγενείς 62.608,57 0,00 62.608,57 0,00
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρου 164.142,50 (182.792,05) 116.770,23 15.540,96
Φόρος εισοδήµατος 98.933,60 65.785,51 78.067,88 28.930,80
Καθαρό κέρδος (ζηµιές) περιόδου 65.208,90 (248.577,56) 38.702,35 (13.389,84) 

Βασικά κέρδη/ ζηµιές ανά µετοχή 0,0029 (0,0118) 0,0017 (0,0006) 
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5. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά από 
έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο

∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής 
περιουσιακών 
στοιχείων

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2007 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.221.759,75 (456.117,35) 16.519.495,12
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/6/2007
∆ιανοµή µερισµάτων (295.032,50) (295.032,50) 
Καθαρό κέρδος /ζηµιά αναγνωριζόµενο απ'ευθείας στα ίδια κεφάλαια (295.032,50) (295.032,50) 
Αποτέλεσµα περιόδου 1.1-30.6.2007 (248.577,56) (248.577,56) 
Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµιά περιόδου (543.610,06) (543.610,06) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.06.2007 6.328.125,00 4.994.984,00 4.430.743,72 1.221.759,75 (999.727,41) 15.975.885,06

Υπόλοιπα 1.1.2008 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 1.281.759,75 (85.683,53) 20.253.839,79
Αποτέλεσµα περιόδου 1.1-30.6.2008 65.208,90 65.208,90
Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµιά περιόδου (20.474,63) 20.319.048,69
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.06.2008 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 1.281.759,75 (20.474,63) 20.319.048,69
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6. Κατάσταση ταµιακών ροών 

Ποσά σε € 1/1-30.6.2008 1/1-30.6.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 164.142,50 (182.792,05) 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 395.843,90 319.195,41
Προβλέψεις 66.026,27 (7.509,18) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 1.591,80 4.013,16

Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 64.476,37 0,00
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα 244.529,11 183.590,59
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / αύξηση αποθεµάτων (214.780,11) (463.747,95) 
Μείωση / αύξηση απαιτήσεων (1.154.592,40) (256.542,84) 
Μείωση / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 598.691,15 (332.362,68) 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (268.955,14) (210.643,96) 
Καταβεβληµένοι φόροι (119.834,66) (43.999,77) 
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (222.861,21) (990.799,27) 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη επιχορήγησης 265.996,00 0,00

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων (1.319.571,76) (163.152,56) 
Τόκοι εισπραχθέντες 328,17 1.905,90
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.053.247,59) (161.246,66) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.210.082,50 1.922.047,38
Εξοφλήσεις δανείων (2.339.655,43) (1.093.498,94) 
Μερίσµατα πληρωθέντα (23,01) 0,00

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 870.404,06 828.548,44
Καθαρή αύξηση / µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) (405.704,74) (323.497,49) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 892.919,51 769.617,25
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 487.214,77 446.119,76
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7. Πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

7.1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 

εγκρίθηκαν µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 27 Αυγούστου 2008. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

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

τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

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

των µετοχών της εταιρείας παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

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

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

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

  

Σύνθεση ∆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 

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

Νικόλαος Π. Γκατζέλης (Εκτελεστικό µέλος)  Nova Bank 

  Τράπεζα Πειραιώς 

  Τράπεζα Κύπρου 

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

009944441188113399  ––  ΦΦΑΑΒΒΕΕ  ΑΑθθηηννώώνν   Aspis Bank 

   

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών  Νοµικός Σύµβουλος 

Ονοµατεπώνυµο      Ποσοστό
Λιβάνης Ηλίας 34,03%
Λιβάνη Παναγιώτα 33,45%
Λιβάνη Αικατερίνη 12,12%
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29964/06/Β/93/23  Ρωµοσιός Κωνσταντίνος 

   

Εποπτεύουσα αρχή   

Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραµµατεία Εµπορίου / ∆ιεύθυνση 

Α.Ε. & Πίστεως   

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 22 Νοεµβρίου 1993 και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε πενήντα (50) έτη. Η νοµική 

µορφή της εταιρείας είναι Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Ε.) και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 98, Αθήνα 

Τ.Κ. 106 80. 

 

7.2. Αντικείµενο εργασιών 

 

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία της ∆ευτερογενούς  Παραγωγής. ∆ραστηριοποιείται κυρίως  στον κλάδο 

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

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

εντύπων καθώς επίσης και εµπορία βιβλίων και συναφών ειδών. 

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

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

βιβλιοπωλείο. 

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

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

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

εγκαταστάσεις προεκτύπωσης και εκτύπωσης καθώς και οι αποθήκες της εταιρείας. 

 

8. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

8.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές  

 

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

2008 έως και την 30η  Ιουνίου 2008 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες 

αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και ειδικότερα σύµφωνες 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 2007 και πρέπει να 

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

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (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. 

 

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

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

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

 

8.2. Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων  

 

 

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

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

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

από την εφαρµογή αυτών των νέων Προτύπων και ∆ιερµηνειών παρατίθεται παρακάτω:  

 

∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
– Τροποποιηµένο  

 

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

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

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

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

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

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

 

∆ΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών "όροι εξάσκησης και ακυρώσεις"  

 

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

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

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

συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Το ∆ΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.  

 

∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές 

Καταστάσεις  

 

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

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

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

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

λογαριασµού αποτελεσµάτων και την ενδυνάµωση της οικονοµικής κατάστασης της αναφερόµενης 

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

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

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

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

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

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

εξοφλήσεις συµβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις 

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

στο ∆ΠΧΠ 3 και στο ∆ΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου του 2009.  

 

 

∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς  

 

Το ∆ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι µετοχές 

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

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

επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

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

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

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

Ιανουαρίου του 2009.  

 

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού (τροποποίηση)  
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Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 «Κόστος δανεισµού», η προηγουµένως θεωρούµενη βασική 

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

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

στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ∆ΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του 

κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες 

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

 

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

 

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

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

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

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

 

 

Ε∆∆ΠΧΠ 11 ∆ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων 

του ίδιου οµίλου  

 

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

Μαρτίου 2007. Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την 

αξία των µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις 

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Ε∆∆ΠΧΠ 12 – Συµφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 

 

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

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

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

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

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

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

δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.  
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Ε∆∆ΠΧΠ 13 Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών  

 

Η Ε∆∆ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ∆ΛΠ 18 για την 

αναγνώριση των εσόδων. Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 «Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2008.  

 

Ε∆∆ΠΧΠ 14 Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι ελάχιστες 

κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους.  

 

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

Ιανουαρίου 2008. Η ∆ιερµηνεία δεν ισχύει για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει 

ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

8.3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

 

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

ποσό των € 4.000.000,00 προς κάλυψη τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων στις 30/6/2008 είναι € 

4.482.517,80. 

 

8.4. Ενδεχόµενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις  

 

∆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 € 98.298,43 επιταγές εισπρακτέες ύψους € 

1.773.057,48 έχουν χορηγηθεί για εγγύηση έναντι ληφθέντων δανείων. 
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Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2008 δεν έχουν εξετασθεί από τις 

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

κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Μέχρι την 30.6.2008 η σχηµατισµένη πρόβλεψη 

για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των € 139 χιλ.Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν 

σχηµατισθεί µέχρι την 30.6.2008 ανέρχονται σε € 723 χιλ. 

 

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

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

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

ακίνητο για διάστηµα 18 ετών.  

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

πληθωρισµό + 2%. 

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

διαµέρισµα επί της Λουκή Ακρίτα 19 Φιλοθέη µε ετήσιο µίσθωµα € 22.380,00.(Από 1.7.2008 έληξε η 

µίσθωση του ως άνω διαµερίσµατος). 

 

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

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

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

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

3.324.950,00 και η συνολική επιχορήγηση του δηµοσίου θα καλύψει ποσοστό 40% του εν λόγω ποσού. Το 

εν λόγω επενδυτικό έχει εγκριθεί µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 108/26-5-2006) και µέχρι 

31.3.2008 έχει εκταµιευθεί ποσό € 398.994,00,ενώ στις 16.5.2008 εκταµιεύθηκε ακόµη ποσό € 265.996,00. 

 

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

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

συστήµατος τηλεκπαίδευσης (e-learning). Ο συνολικός προϋπολογισµός του εν λόγω επενδυτικού έργου 

ανέρχεται στο ποσό των € 925.00,00 και η συνολική επιχορήγηση του δηµοσίου θα καλύψει ποσοστό 35% 

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

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

97.125,00. 

 

8.5. Ενσώµατα πάγια 

 

Οι επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια για την περίοδο ανήλθαν σε € 1.288 χιλ.. Τα αντίστοιχα ποσά της 
προηγούµενης περιόδου ήταν € 207 χιλ. 
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8.6. Επενδύσεις σε συγγενείς 

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

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

παρέλκει η σύνταξη ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων εφόσον παρέχεται πληροφόρηση στις οικονοµικές 

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

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

ΑΠ/10-2-05 ΕΛΤΕ).  

 

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

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

κεφαλαίων» και «Κέρδη προ φόρων»,θα ήταν προσαυξηµένα κατά € 60 χιλ. περίπου. 

 

8.7. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
 

Ίδιες

µετοχές
31-∆εκ-05 7.048.100 7.031.250 16.850 6.343.290,00
31-∆εκ-06 21.093.750 21.093.750 - 6.328.125,00
31-∆εκ-07 23.203.125 23.203.125 - 6.960.937,50

30-Ιουν-08 23.203.125 23.203.125 6.960.937,50

Συνολικός 
Αριθµός  
µετοχών

Κοινές     
µετοχές

Σύνολο 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου

 

 

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 

2008 ανέρχεται σε € 6.960.937,50.  

Το 80,04% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από µέλη της οικογένειας 

Λιβάνη. Έναντι του ληφθέντος οµολογιακού δανείου από την Εθνική Τράπεζα υπάρχει περιορισµός 

µεταβίβασης των µετοχών της οικογένειας σε ποσοστό µικρότερο του 60%. 

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

υπαγορεύει η ισχύουσα νοµοθεσία και αναφέρονται παραπάνω. 

 

8.8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 

 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για το Α’ εξάµηνο του 2008 είναι 107 άτοµα  έναντι 98 του 

αντίστοιχου εξαµήνου του 2007. 
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 H εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα 

αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης που 

έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή.  

 

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

εταιρείας  έχουν ως εξής: 

 

30/6/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 427.313,92 386.287,65
Σύνολο 427.313,92 386.287,65

30/6/2008 30/6/2007
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβολές) (41.026,27) (24.290,82) 
Σύνολο (41.026,27) (24.290,82) 

 

 

8.9. Φόρος εισοδήµατος  

 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της περιόδου  έχει ως εξής: 

 

30/6/2008 30/6/2007
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 85.410,24 0,00
Αναβαλλόµενος φόρος          13.523,36           65.785,51 

98.933,60 65.785,51
 

8.10. ∆ανειακές υποχρεώσεις  

 

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

30.6.2008 31.12.2007
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Οµολογιακό ∆άνειο 3.767.480,00 3.767.480,00
∆άνεια τραπεζών 9.698,87 15.782,19
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.777.178,87 3.783.262,19
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Τραπεζικά ∆άνεια 3.688.683,80 2.178.894,47
Υποχρεώσεις µακροπρόθεσµων δανείων
πληρωτέες στην επόµενη χρήση 705.338,93 1.338.617,87
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 4.394.022,73 3.517.512,34
Σύνολο δανείων 8.171.201,60 7.300.774,53  
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Το 2006 χορηγήθηκε δεκαετές οµολογιακό δάνειο, από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος ποσού € 

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

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

18  - Βοτανικός  €  3.000.000,00 και οι προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ηλία Λιβάνη και της κ. Παναγιώτας 

Λιβάνη. Το επιτόκιο είναι ίσο µε Euribor 1 µηνός πλέον περιθωρίου 1,0%. Το σύνολο των οµολογιακών 

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

 

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

στη ΒΙΠΕ Άνω Λιοσίων. 

 

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

Μέχρι 6 µήνες 6 µε 12 µήνες
30.6.2008
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 2.926.186,91 1.467.835,82
31.12.2007
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 1.758.756,17 1.758.756,17  

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

30.6.2008 31.12.2007
1 έτος και λιγότερο
Μεταξύ 1 και 2 ετών 505.116,68 511.200,00
Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.467.731,47 1.467.731,47
Άνω των 5 ετών 1.804.330,72 1.804.330,72
Σύνολο 3.777.178,87 3.783.262,19  
Η Εταιρία έχει τις κατωτέρω δυνατότητες δανεισµού, τις οποίες δεν έχει χρησιµοποιήσει:  

30.6.2008 31.12.2007
Σταθερό ή κυµαινόµενο  επιτόκιο 

Με λήξη µέσα σε ένα έτος 4.900.000,00 4.200.000,00  
 

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

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

βοηθήσουν  χρηµατοοικονοµικά  την  επέκταση  των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.  

Η Εταιρία στο Α’ εξάµηνο 2008΄ δεν είχε ληξιπρόθεσµες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις. 

 

8.11. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 

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

ακολουθεί:  
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30/6/2008 30/6/2007
Έσοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 532.582,22 234.237,44
Έξοδα από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 0,00 0,00
Απαιτήσεις από συνδεµένες επιχειρήσεις: 1.100.080,96 1.061.685,96
Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις: 0,00 401,28
Συναλλαγές και αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών
και µελών ∆ιοίκησης: 234.604,53 229.937,10
Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 7.290,00 3.160,00

 
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. 

 

8.12. Κέρδη ανά µετοχή 

 

Οι ζηµίες / κέρδη ανά µετοχή για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

30/6/2008 30/6/2007
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους 65.208,90 (248.577,56) 
Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 22.165.727,00 21.093.750,00
Βασικά κέρδη ανά µετοχή             0,0029 (0,0118) 

 

8.13. Εποχικότητα 

 

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

ενδιάµεσες περιόδους. 

 

8.14. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

 

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

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

επιχειρηµατικών τοµέων. 

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

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

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

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

και είναι οµογενοποιηµένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τοµέας 
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30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2008 30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007

Πωλήσεις 5.673.939,99 4.610.552,48 347.970,30 339.334,86 4.457,54 3.255,90 6.026.367,83 4.953.143,24
Κόστος πωλήσεων (3.232.749,34) (2.768.982,43) (198.257,43) (203.796,02) (2.539,70) (1.955,41) (3.433.546,47) (2.974.733,87) 

Αποτέλεσµα ανά τοµέα 2.441.190,65 5.901.462,85 149.712,87 358.482,90 1.917,84 7.967,63 2.592.821,36 1.978.409,37

Έξοδα διάθεσης επιµεριζόµενα (982.019,20) (948.712,10) (60.225,08) (69.824,84) (771,49) (669,97) (1.043.015,78) (1.019.206,90) 

Λοιπά έξοδα µη επιµεριζόµενα (1.385.663,08) (1.141.994,52) 

Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων 164.142,50 (182.792,05) 

Φόροι 98.933,60 65.785,51

Καθαρά κέρδη/Ζηµιές 65.208,90 (248.577,56) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Κυκλ.ενεργητικό επιµεριζόµενο 18.388.937,80 17.578.998,33 1.100.080,96 1.059.122,60 19.489.018,76 18.638.120,93
Πάγιο ενεργητικό επιµεριζόµενο 17.268.130,25 16.322.877,22 400.000,00 400.000,00 17.668.130,25 16.722.877,22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 35.657.068,05 33.901.875,55 1.459.122,60 1.459.122,60 0 0 37.157.149,01 35.360.998,15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις επιµεριζόµενες 9.306.571,07 7.835.735,04 40.792,20 692.823,20 9.347.363,27 7.905.017,36
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µη επιµεριζόµενες 7.490.737,05 7.202.141,00 7.490.737,05 7.202.141,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 16.797.308,12 15.037.876,04 40.792,20 692.823,20 0 0 16.838.100,32 15.107.158,36

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

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

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

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2008 

 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.  

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη 

Α.∆.Τ. AE 039600 

Ηλίας Α. Λιβάνης 

Α.∆.Τ. ΑΑ 026007 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

Ιωάννης Παπασαραντόπουλος 

Α.∆.Τ. Κ 958229 

ΑΡ. Αδείας Α’ Τάξεως: 9596 
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8.16. Στοιχεία και πληροφορίες 

 

 


