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ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29964/06/Β/93/23

Έδρα: Σόλωνος 98, 10680, Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "Εκδοτικός
Οργανισµός Λιβάνη Α.Β.Ε." .  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου
του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Σόλωνος 98, 10680 Αθήνα Παναγιώτα Α. Λιβάνη: Πρόεδρος
Αρ. Μητρώου Ανωνύµων εταιρειών: 29964/06/Β/93/23 Ηλίας Α. Λιβάνης: Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο ανάπτυξης — ∆ιεύθυνση Εµπορίου Αντώνιος Λιβάνης: Μέλος — Μη εκτελεστικό
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Παναγιώτης Ζαχόπουλος: Μέλος — Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό
Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων: 28/5/2010 ∆ηµήτριος Βάντσης: Μέλος — Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό
Νόµιµος ελεγκτής: Χαράλαµπος Σ. Σταθάκης Α.Μ.ΣΟΕΛ 12351 Νικόλαος Γκατζέλης: Μέλος — Εκτελεστικό
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: ∆εν απαιτείται
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.livanis.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

1.1-31.3.10 1.1-31.3.09

Κύκλος Εργασιών 2.108.636,74 2.297.248,25

Μικτό κέρδος/(ζηµίες) 863.043,91 786.575,90

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (130.637,11) 166.329,91
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (287.799,12) 43.855,57--------------------------------- ---------------------------------
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (α) (265.254,34) 60.291,58

=========== ===========
Ιδιοκτήτες µητρικής (265.254,34) 60.291,58
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (β) 0,00 0,00--------------------------------- ---------------------------------
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (α)+(β) (265.254,34) 60.291,58

=========== ===========
Ιδιοκτήτες µητρικής (265.254,34) 60.291,58
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή — βασικά (σε €) (0,0114) 0,0026
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 137.957,61 432.283,10

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

1.1-31.3.10 1.1-31.3.09

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (287.799,12) 43.855,57
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
—Αποσβέσεις 268.594,72 265.953,19
—Προβλέψεις 14.245,92 48.564,44
—Συναλλαγµατικές διαφορές 50,97 0,00
—Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 53.367,32 1.284,34
—Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα 51.527,30 108.724,24
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 154.046,79 144.948,96
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 1.184.775,49 (92.999,53)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.007.637,58) (769.838,59)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (162.253,06) (116.595,82)
Καταβεβληµένοι φόροι (23.491,50) (25.732,74)--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 245.427,25 (391.835,94)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (22.152,37) (12.111,77)
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 25,12
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (56.145,82) 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 3,14 7.871,58--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών)

από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (78.295,05) (4.215,07)
=========== ===========

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.492.725,61 0,00
Εξοφλήσεις δανείων (426.423,93) (1.140.395,69)--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο εισροών/(εκροών)

από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.066.301,68 (1.140.395,69)
=========== ===========

Καθαρή αύξηση/µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα

και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 3.233.433,88 (1.536.446,70)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 640.564,81 2.140.433,86--------------------------------- ---------------------------------
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.873.998,69 603.987,16

=========== ===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

31.3.2010 31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 17.443.183,42 17.639.150,18
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 582.637,46 317.840,35
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 737.731,37 696.663,76
Αποθέµατα 5.480.031,42 5.646.078,21
Απαιτήσεις από πελάτες 7.721.475,06 8.901.071,59
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.735.269,92 6.560.304,11--------------------------------- ---------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.700.328,65 39.761.108,20

=========== ===========
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 6.960.937,50 6.960.937,50
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 14.036.494,11 14.301.748,45--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 20.997.431,61 21.262.685,95

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0,00 0,00--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 20.997.431,61 21.262.685,95

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.812.852,39 5.172.824,00
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.279.043,94 3.325.083,64
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 7.655.367,86 5.229.094,57
Λοιπές βραχρυπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.955.632,85 4.771.420,04--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 20.702.897,04 18.498.422,25--------------------------------- ---------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 41.700.328,65 39.761.108,20

=========== ===========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

31.3.2010 31.3.2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 21.262.685,95 21.111.187,37
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (265.254,34) 60.291,58--------------------------------- ---------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.3.2010 και 31.3.2009 αντίστοιχα) 20.997.431,61 21.171.478,95

=========== ===========

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 6.4 των Οικονοµικών
Καταστάσεων.

2. Στα ακίνητα της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση ύψους € 4.000 χιλ προς κάλυψη τραπεζικών
δανείων, το υπόλοιπο των οποίων στις 31.3.2010 είναι € 5.878 χιλ.

3. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Το ποσό της πρόβλεψης για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις την
31.3.2010 ανέρχεται σε € 81 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί µέχρι την 31.3.2010
ανέρχονται σε € 1.212 χιλ..

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 105 άτοµα έναντι
της  αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης στην οποία ήταν 106 άτοµα.

5. Οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24   έχουν ως εξής:
Εταιρεία (€) 31.3.2010

α) Έσοδα                                                                                                                     (12.252,59)
β) Έξοδα                                                                                                                                0,00
γ) Απαιτήσεις                                                                                                               969.268,38
δ) Υποχρεώσεις                                                                                                                     0,00
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών

και µελών της διοίκησης 119.735,40
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης (31.3.2010)                               0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης (31.3.2010)                     0,00
6. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.
7. Έχουν τηρηθεί οι Λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ όπως εφαρµόσθηκαν

στην προηγούµενη χρήση.
8. Για την ενσωµάτωση των συγγενών επιχειρήσεων εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Αν για την

ενσωµάτωση είχε εφαρµοσθεί  η µέθοδος του κόστους κτήσης τότε τα κονδύλια των λογαριασµών
"Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις" και  "Σύνολο καθαρής θέσης" θα ήταν αυξηµένα κατά € 15 χιλ. περίπου
ενώ τα "Κέρδη προ φόρων", θα ήταν µειωµένα κατά € 2 χιλ. περίπου. (Απόφαση 39 ΑΠ / 10.2.05 ΕΛΤΕ).

9. Οι παγιοποιήσεις της τρέχουσας περιόδου εξαιρούµενων των επενδύσεων για αποκτήσεις νέων εταιρειών
ανέρχονται σε: € 337 χιλ.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ

Α.∆.Τ. ΑΕ 384309

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗΣ

Α.∆.Τ. ΑΑ 026007

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. Κ 958229  Αρ. Αδείας 9596 — Α’ Τάξεως

Αθήνα, 28 Μαΐου 2010


