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                             Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου                                                      

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

Οι  

1. Παναγιώτα Α. Λιβάνη , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Ηλίας Α. Λιβάνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος  

3. Αντώνιος Η. Λιβάνης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ΄ όσων γνωρίζουµε: 

 

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

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 30η Ιουνίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

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

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

  

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

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

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

«Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε.» την 27
η 
Αυγούστου 2009 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Επίσης 

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

γίνει ορισμένες συμπτύξεις κονδυλίων.  

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 

 

Οι Βεβαιούντες 

 

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

 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 

 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 

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

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης  της «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη 

Α.Β.Ε.»  της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,  μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, 

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής3 οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής 

Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών 

για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα 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 Διεθνή Πρότυπα 

Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 

στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, 

με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

 

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

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

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων 
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Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του 

Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 

οικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009 

 

Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 
 
 
 
 

Χαράλαμπος  Σ. Σταθάκης 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 12251 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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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 2009. 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 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 2009 ανήλθε σε € 5.903 

χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,03% σε σύγκριση µε το 2008. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,87%,ήτοι στα € 982 χιλ.. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά 

την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, έφθασαν τα € 43 χιλ. ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ 

εξαμήνου 2008,ήταν € 65 χιλ. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν για το 

πρώτο εξάμηνο του 2009 σε € 2.005 χιλ. ενώ τα  χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανήλθαν σε € 261 χιλ.  

 

Η μείωση των κερδών είναι μικρή και οφείλεται σε αντίστοιχα μικρή μείωση των πωλήσεων.  

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες που απεικονίζουν την επίδοση της εταιρείας το Α’ εξάμηνο 2009 σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008 είναι οι παρακάτω: 
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  30/6/2009  31/12/2008 

     

Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης   0,54  0,50 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας  2,18  1,72 

     

  30/6/2009  30/6/2008 

     

Περιθώριο μικτού κέρδους  41,16%  43,02% 

Περιθώριο EBITDA  16,64%  14,45% 

%κερδών/(ζημιών) προ φόρων  2,32%  2,72% 

%κερδών/(ζημιών) μετά από φόρους  0,73%  1,08% 

Αποδοτικότητα συνολικών απσχολούμενων κεφαλαίων  0,11%  0,17% 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων  0,20%  0,32%  
 

Ο δείκτης Γενικής ρευστότητας παρουσιάζεται βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω 

μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ειδικότερα των βραχυπρόθεσμων δανείων. Οι υπόλοιποι 

δείκτες δεν παρουσιάζουν σημαντικές αυξομειώσεις ,δείχνοντας τη σταθεροποίηση της πορείας της εταιρείας.  

 

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

δραστηριότητές της και τα αποτελέσματα του Β’ εξαμήνου θα είναι, εκτός απροόπτου, 

ικανοποιητικότερα απ΄ αυτά του Α’ εξαμήνου. 

ΙΙ. Σημαντικά γεγονότα πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 
 

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

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

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

Σόλωνος 98-Αθήνα € 4.200 χιλ και προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ηλία Λιβάνη και της κ. Παναγιώτας Λιβάνη. 

Το επιτόκιο δανεισμού βασίζεται στο Euribor τριμήνου πλέον μικρού σχετικά περιθωρίου. Το ομολογιακό 

δάνειο αντιστοιχεί σε 84 ομολογίες. 

Στις 30.06.2009 πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όπου 

εγκρίθηκαν παμψηφεί και ομόφωνα τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2008. 

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

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

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

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

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

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

διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 

Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος που προκύπτει για την εταιρεία από μεταβολές επιτοκίου δεν είναι σημαντικός. 
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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. Δεν 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 Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: ‘ 

30/6/2009 30/6/2008
Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 290.716,02 532.582,22
Έξοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ---                
Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις: 1.089.803,30 1.100.080,96
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις: ---                
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών
και μελών Διοίκησης: 246.888,56 234.604,53
Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---                ---                
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---                7.290,00            

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς  και αναμένεται να διακανονιστούν 
κανονικά. 
 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις 

οικογένειες τους).Έναντι δανεισμού έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των βασικών μετόχων της εταιρείας 

όπου είναι και μέλη του ΔΣ. 

 

ΑΘΗΝΑ,27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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1. Κατάσταση οικονομικής θέσης 

Ποσά σε € Σημείωση 30/6/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.5 17.889.405,92 18.301.668,47
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 330.686,60 407.857,61
Επενδύσεις σε συγγενείς 6.6 57.921,29 105.527,56
Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 227.500,11 227.500,11
Σύνολο 18.505.513,92 19.042.553,75

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 4.932.688,10 5.142.662,48
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 8.617.385,72 8.517.070,25
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτ. Στην εύλογη αξία 313.167,50 312.050,00
Λοιπές απαιτήσεις 4.963.347,20 4.522.106,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.481.424,28 2.140.433,86
Σύνολο 21.308.012,80 20.634.323,48

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 39.813.526,72 39.676.877,23

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 6.7 6.960.937,50 6.960.937,50
Διαφορά υπερ το  άρτιο 4.994.984,00 4.994.984,00
Λοιπά αποθεματικά 9.155.265,87 9.155.265,87
Αποτελέσματα εις νέον 42.920,96 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 21.154.108,33 21.111.187,37

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 6.10 5.651.660,00 3.327.620,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.984.720,91 1.971.042,54
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά την 
έξοδο από την υπηρεσία 6.8 499.703,25 468.340,17
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 767.865,79 792.797,31
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 8.903.949,95 6.559.800,02

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.591.210,21 3.286.979,58
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 6.10 5.815.397,38 7.171.523,59
Φόρος εισοδήματος 169.955,62 278.609,33
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 1.178.905,23 1.268.777,34
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 9.755.468,44 12.005.889,84

Σύνολο υποχρεώσεων 18.659.418,39 18.565.689,86

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 39.813.526,72 39.676.877,23
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2. Κατάσταση συνολικών εσόδων 

 
Ποσά σε € Σημείωση 1/1 - 30/6/2009 1/1 - 30/6/2008 1/4 - 30/6/2009 1/4 - 30/6/2008

Πωλήσεις 5.903.999,02 6.026.367,83 3.606.750,77 3.281.918,48
Κόστος πωληθέντων 3.473.554,94 3.433.546,47 1.962.882,59 1.850.013,25
Μεικτό κέρδος (ζημιές) 2.430.444,08 2.592.821,36 1.643.868,18 1.431.905,23
Αλλα έσοδα 24.931,52 25.866,26 12.465,76 0,00
Έξοδα διοίκησης 1.056.467,96 1.099.740,11 569.515,60 474.965,28
Έξοδα διάθεσης 949.096,65 1.043.015,78 803.620,20 615.460,39
Αλλα έξοδα 4.123,13 1.191,95 3.840,19 17.370,76
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 261.385,05 247.988,71 153.420,93 144.730,00
Κέρδη (ζημίες) από συγγενείς 47.606,27 62.608,57 33.096,05 62.608,57                 
Κέρδη (ζημιές) προ φόρου 136.696,54 164.142,50 92.840,97 116.770,23
Φόρος εισοδήματος 6.9 93.775,58 98.933,60 77.339,57 78.067,88
Καθαρό κέρδος (ζημιές) περιόδου 42.920,96 65.208,90 15.501,40 38.702,35
Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 42.920,96 65.208,90 15.501,40 38.702,35
Βασικά κέρδη/ ζημιές ανά μετοχή 6.12 0,0018 0,0029 0,0007 0,0017
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3. Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 
περιουσιακών 
στοιχείων

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2008 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 1.281.759,75 -85.683,53 20.253.839,79
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 65.208,90 65.208,90
Υπόλοιπα 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

Υπόλοιπα 01.01.2009 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.053.423,80 0,00 21.111.187,37
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 42.920,96 42.920,96
Υπόλοιπα 30.06.2009 6.960.937,50 4.994.984,00 7.101.842,07 2.053.423,80 42.920,96 21.154.108,33
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4. Κατάσταση ταμιακών ροών 

Ποσά σε € 1/1-30.6.2009 1/1-30.6.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 136.696,54 164.142,50
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 536.915,09 395.843,90
Προβλέψεις 58.363,08 66.026,27
Συναλλαγματικές διαφορές 1.556,69 1.591,80
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 21.440,54 64.476,37
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα 259.945,07 244.529,11

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 209.974,38 (214.780,11) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (568.555,78) (1.154.592,40) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (830.356,99)             598.691,1500 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (267.924,09) (268.955,14) 
Καταβεβλημένοι φόροι (145.592,10) (119.834,66) 

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (587.537,57) (222.861,21) 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη επιχορήγησης 0,00 265.996,00

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (47.481,53) (1.319.571,76) 

Μερίσματα εισπραχθέντα 116,71
Τόκοι εισπραχθέντες 7.979,02 328,17
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (39.385,80) (1.053.247,59) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.952.134,15 3.210.082,50
Εξοφλήσεις δανείων (2.984.220,36) (2.339.655,43) 

Μερίσματα πληρωθέντα                            ---   (23,01) 

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)                 967.913,79 870.404,06
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)                 340.990,42 (405.704,74) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.140.433,86 892.919,51
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.481.424,28 487.214,77
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5. Πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

5.1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 

εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Αυγούστου 2009. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

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

τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

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

των μετοχών της εταιρείας παρατίθενται παρακάτω: 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗΣ 7.936.838 34,21%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗ 7.796.470 33,60%
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΒΑΝΗ συζ. ΑΝΤ. 2.812.710 12,12%  

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

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

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

  

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

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

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

Αντώνιος Η. Λιβάνης (μέλος – μη εκτελεστικό)  Eurobank 

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

Δημήτριος Γ. Βάντζης (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό )  Τράπεζα Αττικής 

Νικόλαος Π. Γκατζέλης (Εκτελεστικό μέλος)  Nova Bank 

  Τράπεζα Πειραιώς 

  Τράπεζα Κύπρου 

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

009944441188113399  ––  ΦΦΑΑΒΒΕΕ  ΑΑθθηηννώώνν   Aspis Bank 

   

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών  Νομικός Σύμβουλος 

29964/06/Β/93/23  Ρωμοσιός Κωνσταντίνος 
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Εποπτεύουσα αρχή   

Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Διεύθυνση 

Α.Ε. & Πίστεως   

 

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

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

Τ.Κ. 106 80. 

 

5.2. Αντικείμενο εργασιών 

 

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

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

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

εντύπων καθώς επίσης και εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών. 

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

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

βιβλιοπωλείο. 

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

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

Βοτανικού, στεγάζονται οι εγκαταστάσεις προεκτύπωσης και εκτύπωσης καθώς και οι αποθήκες της 

εταιρείας. 

 

6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

6.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές  

 

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

2009 έως και  την 30 Ιουνίου 2009 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.  
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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις 

που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και πρέπει να 

διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2008. 

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

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

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

εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε 

εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες. 

 

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 2008 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Μοναδική 

εξαίρεση αποτελεί η πρώτη εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 1(σημείωση 6.2). 

 

6.2. Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων  

 

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

και Διερμηνειών για τη χρήση 2009,παρατίθεται παρακάτω:  

 

ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα αφοσίωσης πελατών  

 

Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στις λειτουργίες της εταιρείας. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 15 Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας  

 

Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στις λειτουργίες της εταιρείας. 

 

ΕΔΔΠΧΠ 16 Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό  

Η διερμηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς και στο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στις λειτουργίες της εταιρείας. 
 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 
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Η διερμηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τοµείς  

 

Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το του ΔΛΠ 14 και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά με τις 

οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται είναι αυτή που 

χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και την 

κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 8 δεν επηρέασε την παρουσίαση των 

λειτουργικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις.  

 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο  

 

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

µόνο οι συναλλαγές µε τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή µια καινούργιας 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 έκανε τις απαραίτητες αλλαγές 

στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, τόσο για την τρέχουσα όσο και για τις συγκριτικές 

περιόδους. 

 

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

 

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

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

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

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

αυτές δεν έχουν εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση: Κατάλληλα Μέσα 

Αντιστάθμισης  

 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού (τροποποίηση)  

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

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

δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου 
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στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί µέρος του 

κόστους αυτού του στοιχείου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

 
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: αναγνώριση και επιμέτρηση και ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά 

μέσα: γνωστοποιήσεις 

 
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις. 

6.3. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

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

ποσό των € 7.200 χιλ προς κάλυψη τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων στις 30/6/2009 είναι € 

6.583 χιλ.  

 

6.4. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις  

 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

 

Έχουν χορηγηθεί εγγυητικές επιστολές τραπεζών ύψους € 222 χιλ και επιταγές εισπρακτέες ύψους € 708 χιλ 

έχουν χορηγηθεί για εγγύηση έναντι ληφθέντων δανείων. 

 

Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 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 30.6.2009 η σχηματισμένη πρόβλεψη 

για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ανέρχεται στο ποσό των € 236 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν 

σχηματισθεί μέχρι την 30.6.2009 ανέρχονται σε € 990 χιλ. 

 

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

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

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

ακίνητο για διάστημα 18 ετών.  

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

πληθωρισμό + 2%. 

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

εταιρεία υπέβαλλε στις 29/12/2005  στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών πρόταση υπαγωγής στον 
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Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 επενδυτικού έργου 5ετούς διάρκειας για επέκταση  των κτιριακών, 

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

λόγω επενδυτικού έργου, το οποίο έχει υλοποιηθεί πλήρως,ανέρχεται στο ποσό των € 3.324.950,00 και η 

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

έχει εγκριθεί με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 108/26-5-2006) και μέχρι 30.6.2009 έχει 

εκταμιευθεί ποσό € 664.990,00. 

 

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

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

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

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

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

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

97.125,00. 

 

6.5. Ενσώματα πάγια 

 

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο ανήλθαν σε € 46 χιλ. Τα αντίστοιχα ποσά της 

προηγούμενης περιόδου ήταν € 1.288 χιλ. 

 

6.6. Επενδύσεις σε συγγενείς 

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

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

παρέλκει η σύνταξη ατομικών οικονομικών καταστάσεων εφόσον παρέχεται πληροφόρηση στις οικονομικές 

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

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

ΑΠ/10-2-05 ΕΛΤΕ).  

 

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

κτήσης τότε τα κονδύλια των λογαριασμών "Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις" και  "Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων" θα ήταν προσαυξημένα κατά € 138 χιλ. περίπου ενώ τα "Κέρδη μετά από  φόρους", θα ήταν 

προσαυξημένα κατά € 47 χιλ. περίπου.  

 

6.7. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 



                                          
 

Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση  για την περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου2009 

19

Συνολικός αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Ίδιες μετοχές

Σύνολο 
μετοχικού 
κεφαλαίου

31-Δεκ-07 21.093.750 21.093.750 6.328.125,00
31-Δεκ-08 23.203.125 23.203.125 6.960.937,50

30-Ιουν-09 23.203.125 23.203.125 6.960.937,50  
 

 

 

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

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

2009 ανέρχεται σε € 6.960.937,50.  

Το 79,93% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από μέλη της οικογένειας 

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

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

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

υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται παραπάνω. 

 

6.8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 108 άτομα έναντι 

της  αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην οποία ήταν 107 άτομα. 

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

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

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

έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή.  

 

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

εταιρείας  έχουν ως εξής: 

 

30/6/2009 31/12/2008
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 499.703,25 468.340,17
Σύνολο 499.703,25 468.340,17

30/6/2009 30/6/2008
Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβολές) (62.726,15) (41.026,26) 
Σύνολο (62.726,15) (41.026,26) 
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6.9. Φόρος εισοδήματος  

 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος της περιόδου  έχει ως εξής: 

 

30/6/2009 30/6/2008
Τρέχων φόρος εισοδήματος 36.938,39 85.410,24
Αναβαλλόμενος φόρος          56.837,19           13.523,36 

       93.775,58 98.933,60
 

6.10. Δανειακές υποχρεώσεις  

 

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

30.6.2009 31.12.2008
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακό Δάνειο 5.651.660,00 3.327.620,00
Δάνεια τραπεζών 0,00 0,00
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.651.660,00 3.327.620,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 4.883.477,38 6.659.603,59
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 931.920,00 511.920,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.815.397,38 7.171.523,59
Σύνολο δανείων 11.467.057,38 10.499.143,59  

 

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 δανεισμού βασίζεται στο Euribor µηνός πλέον μικρού σχετικά περιθωρίου. Το σύνολο 

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

 

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

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

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

Σόλωνος 98-Αθήνα € 4.200 χιλ και προσωπικές εγγυήσεις του κ. Ηλία Λιβάνη και της κ. Παναγιώτας Λιβάνη. 

Το επιτόκιο δανεισμού βασίζεται στο Euribor τριμήνου πλέον μικρού σχετικά περιθωρίου. Το ομολογιακό 

δάνειο αντιστοιχεί σε 84 ομολογίες 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης του συνόλου των δανείων της εταιρείας (σε έτη) είναι οι εξής: 
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Μέχρι 6 μήνες 6 με 12 μήνες
30.6.2009
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 5.345.507,38 469.890,00
31.12.2008
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 6.915.923,59 255.600,00  

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

30.6.2009 31.12.2008
Μεταξύ 1 και 2 ετών 931.920,00 511.200,00
Μεταξύ 2 και 5 ετών 2.819.340,00 1.533.600,00
Άνω των 5 ετών 1.900.400,00 1.282.820,00

Σύνολο 5.651.660,00 3.327.620,00  

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

30.6.2009 31.12.2008
Με λήξη μέσα σε ένα έτος 4.200.000,00 3.700.000,00  

 

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

διάφορες ηµεροµηνίες. Οι λοιπές δυνατότητες έχουν  χρησιμοποιηθεί  ώστε  να  βοηθήσουν  

χρηµατοοικονοµικά  την  επέκταση  των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.  

Η Εταιρία στο Α εξάμηνο 2009΄ δεν είχε ληξιπρόθεσμες δανειακές ή άλλες υποχρεώσεις. 

 

6.11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

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

ακολουθεί:  

 

30/6/2009 30/6/2008
Έσοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 290.716,02 532.582,22
Έξοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ---                
Απαιτήσεις από συνδεμένες επιχειρήσεις: 1.089.803,30 1.100.080,96
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις: ---                
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών
και μελών Διοίκησης: 246.888,56 234.604,53
Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---                ---                
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---                7.290,00            

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

κανονικά. 

 

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

οικογένειες τους).Έναντι δανεισμού έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των βασικών μετόχων της εταιρείας 

όπου είναι και μέλη του ΔΣ. 

 

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

30/6/2009 30/6/2008
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 42.920,96           65.208,90 
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 23.203.125,00 22.165.727,00
Βασικά κέρδη ανά μετοχή              0,0018               0,0029 

 

6.13. Εποχικότητα 

 

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

ενδιάμεσες περιόδους. 

 

6.14. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

 

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

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

επιχειρηματικών τομέων. 

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

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

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

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

και είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τομέας 
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30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008

Πωλήσεις 5.613.283,00 5.673.939,99 290.716,02 347.970,30 4.457,54 5.903.999,02 6.026.367,83
Κόστος πωλήσεων (3.302.294,39) (3.232.749,34) (171.260,55) (198.257,43) (2.539,70) (3.473.554,94) (3.433.546,47) 

Αποτέλεσμα ανά τομέα 2.310.988,61 2.441.190,65 119.455,47 149.712,87 0,00 1.917,84 2.430.444,08 2.592.821,36

Έξοδα διάθεσης επιμεριζόμενα (898.125,28) (982.019,20) (50.971,37) (60.225,08) (771,49) (949.096,65) (1.043.015,78) 
Λοιπά έξοδα μη επιμεριζόμενα (1.344.650,89) (1.385.663,08) 
Κέρδη προ φόρων 136.696,54 164.142,50
Φόροι 93.775,58 98.933,60
Καθαρά κέρδη 42.920,96 65.208,90

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Κυκλ.ενεργητικό επιμεριζόμενο 20.218.209,50 19.847.421,55 1.089.803,30 786.901,93 21.308.012,80 20.634.323,48
Πάγιο ενεργητικό επιμεριζόμενο 18.305.513,92 18.316.354,88 200.000,00 726.198,87 18.505.513,92 19.042.553,75

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.523.723,42 38.163.776,43 1.459.122,60 1.513.100,80 0 0 39.813.526,72 39.676.877,23

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επιμεριζόμενες 9.395.306,91 11.548.038,24 360.161,53 457.851,60 9.755.468,44 12.005.889,84
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μη επιμεριζόμενες 8.903.949,95 6.559.800,02 8.903.949,95 6.559.800,02

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18.299.256,86 18.107.838,26 360.161,53 457.851,60 0 0 18.659.418,39 18.565.689,86

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

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

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

6.16. Στοιχεία και πληροφορίες 

 
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2009 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  

& Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Παναγιώτα Α. Λιβάνη 

Α.Δ.Τ. AE 039600 

Ηλίας Α. Λιβάνης 

Α.Δ.Τ. ΑΑ 026007 

Ιωάννης Παπασαραντόπουλος 

Α.Δ.Τ. Κ 958229 

ΑΡ. Αδείας Α’ Τάξεως: 9596 

 


