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1. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

 Ισολογισμός

Ποσά σε € 30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15.661.454,61 16.030.340,15 15.661.454,49 16.030.340,03
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 866.779,31 903.411,08 866.836,45 887.925,17
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις -                        -                          113.800,00 113.800,00
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις -                        -                          26.539,28 26.539,28
Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 698.415,19 639.798,33 697.415,19 638.798,33
Σύνολο 17.226.649,11 17.573.549,56 17.366.045,41 17.697.402,81

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 4.209.652,28 5.755.722,15 4.293.935,75 5.838.373,31
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.290.108,27 8.413.661,84 7.798.170,94 8.951.343,08
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτ. Στην εύλογη αξία 328.409,68 330.222,51 328.409,68 330.222,51
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία -                        0,00 -                          0,00
Λοιπές απαιτήσεις 5.294.761,50 4.374.859,97 5.214.158,57 4.339.446,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 525.815,96 375.809,70 390.226,01 221.086,59
Σύνολο 17.648.747,69 19.250.276,17 18.024.900,95 19.680.472,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.875.396,80 36.823.825,73 35.390.946,36 37.377.874,87

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 7.734.375,00 7.734.375,00 7.734.375,00 7.734.375,00
Διαφορά υπερ το  άρτιο 4.994.984,00 4.994.984,00 4.994.984,00 4.994.984,00
Λοιπά αποθεματικά 9.022.481,80 9.022.481,80 9.022.481,80 9.022.481,80
Αποτελέσματα εις νέον (6.183.949,19) (4.779.631,06) (5.611.689,87) (4.012.867,91)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 15.567.891,61 16.972.209,74 16.140.150,93 17.738.972,89
Μη ελέγχουσες συμμετοχές                         ---                             ---   -                          -                          
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.567.891,61 16.972.209,74 16.140.150,93 17.738.972,89

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 1.663.830,00 3.645.441,76 1.663.830,00 3.645.441,76
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.937.437,68 1.703.626,38 1.937.437,68 1.703.626,38

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά την έξοδο από την υπηρεσία 488.290,90 514.117,53 461.590,90 514.117,53
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 586.768,54 625.913,27 586.768,54 625.913,27
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 4.676.327,12 6.489.098,94 4.649.627,12 6.489.098,94

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 2.580.855,16 3.155.926,91 2.645.111,98 3.057.973,32
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 10.518.000,46 8.870.214,31 10.518.000,46 8.870.214,31
Φόρος εισοδήματος -                        45.759,64 -                          45.759,64
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 1.532.322,45 1.290.616,19 1.438.055,87 1.175.855,77
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 14.631.178,07 13.362.517,05 14.601.168,31 13.149.803,04

Σύνολο υποχρεώσεων 19.307.505,19 19.851.615,99 19.250.795,43 19.638.901,98

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 34.875.396,80 36.823.825,73 35.390.946,36 37.377.874,87

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

Ποσά σε € 1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2011 1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011 1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2011 1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011

Πωλήσεις 6.084.032,51 7.336.724,46 2.430.478,82 3.006.094,17 4.372.057,19 6.236.782,67 1.924.171,26 2.673.149,33
Μείον:Κόστος πωλήσεων (4.609.120,87) (5.183.679,27) (2.030.993,35) (1.463.637,96) (3.372.900,15) (3.677.209,25) (1.576.418,76) (1.146.881,16) 
Μεικτό κέρδος (ζημιές) 1.474.911,64       2.153.045,19       399.485,47          1.542.456,21        999.157,04          2.559.573,42       347.752,50          1.526.268,17       
Αλλα έσοδα              218.299,60 48.837,42 6.786,37 12.983,13              218.299,60 48.837,42 6.586,37 12.983,13
Έξοδα διοίκησης (1.140.881,09) (1.509.643,72) (402.776,18) (261.271,54) (1.271.819,93) (1.702.990,67) (503.634,68) (490.126,11) 
Έξοδα διάθεσης (1.206.947,37) (1.634.546,31) (348.720,30) (446.641,96) (802.917,41) (1.245.553,66) (201.653,70) (350.706,32) 
Αλλα έξοδα (1.619,09) (10.860,55) (1.619,09) (4.331,73) (1.419,09) (10.823,05) (1.419,09) (4.294,23) 
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (656.236,31) (953.167,97) (346.843,73)             843.194,11 (858.699,79) (350.956,54) (352.368,60)            694.124,64 

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (115.031,95) (324.380,50) (183.412,64) 1.011.980,65 (334.038,48)             262.287,86 (195.118,52)            856.596,16 
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (514.270,52) (443.524,78) (150.169,77) (139.058,03) (506.310,87) (442.347,40) (150.152,12) (138.471,19) 
Κέρδη (ζημίες) από συγγενείς                        ---                          ---                          ---                          ---                          ---                          ---                          ---                          --- 
Κέρδη (ζημιές) προ φόρου (1.170.506,83) (1.396.692,75) (497.013,50)            704.136,08 (1.365.010,66) (793.303,94) (502.520,72)            555.653,45 
Φόρος εισοδήματος (233.811,30) (338.239,65) (80.648,23) (75.321,89) (233.811,30) (338.239,65) (75.308,23) (70.436,69) 
Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου (1.404.318,13) (1.734.932,40) (577.661,73)            628.814,19 (1.598.821,96) (1.131.543,59) (577.828,95)            485.216,76 

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής            1.404.318,13 (1.590.299,66) (577.661,73)               524.518,18 (1.598.821,96) (1.131.543,59) (577.828,95)            485.216,76 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                         ---   (144.632,74)                         ---                 104.296,01                         ---                           ---                           ---                          --- 

Λοιπά συνολικά έσοδα                        ---                          ---                          ---                          ---                          ---                          ---                          ---                          --- 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (1.404.318,13) (1.734.932,40) (577.661,73)            628.814,19 (1.598.821,96) (1.131.543,59) (577.828,95)            485.216,76 

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής           1.404.318,13 (1.590.299,66) (577.661,73)               524.518,18 (1.598.821,96) (1.131.543,59) (577.828,95)            485.216,76 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                         ---   (144.632,74)                         ---                 104.296,01                         ---                          --- 

Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (0,1816) (0,1424) (0,0747)                    0,0512 (0,2067) (0,0929) (0,0747)                    0,0398 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3. Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  

 

 

 
 
 
 

Μετοχικό κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση 
μετοχών υπέρ το 

άρτιο

Διαφορές 
αναπροσαρμογής 
περιουσιακών 
στοιχείων

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 
νέον Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2011 6.960.937,50 4.994.984,00 7.117.540,79 2.204.922,38 -2.118.426,88 19.159.957,79 -141.107,09 19.018.850,70
Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας 473.456,13 473.456,13 473.456,13
Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου 773.437,50
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου (1.590.299,66) (1.590.299,66) (144.632,74) (1.734.932,40) 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 773.437,50 (1.590.299,66) (1.590.299,66) (144.632,74) (1.734.932,40) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2011 7.734.375,00 4.994.984,00 7.590.996,92 2.204.922,38 (3.708.726,54)              18.043.114,26 (285.739,83) 17.757.374,43

Υπόλοιπα 01.01.2012 7.734.375,00 4.994.984,00 7.590.996,92 1.431.484,88 (4.779.631,06) 16.972.209,74 16.972.209,74
Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας                              ---                              --- 
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου (1.404.318,13) (1.404.318,13)                    ---   (1.404.318,13) 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (1.404.318,13) (1.404.318,13)                         ---   (1.404.318,13) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2012 7.734.375,00             4.994.984,00          7.590.996,92         1.431.484,88    (6.183.949,19) 15.567.891,61                      ---   15.567.891,61

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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4. 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 01.01.2011 6.960.937,50 4.994.984,00 7.117.540,79 2.204.922,38 -1.326.740,35             19.951.644,32 
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου (1.131.543,59) (1.131.543,59) 
Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας 473.456,13                               473.456,13 
Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου 773.437,50 (773.437,50) 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 773.437,50 473.456,13              (773.437,50) (1.131.543,59) (658.087,46) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2011 7.734.375,00 4.994.984,00 7.590.996,92 1.431.484,88 (2.458.283,94)             19.293.556,86 

Υπόλοιπα 01.01.2012 7.734.375,00 4.994.984,00 7.590.996,92 1.431.484,88 (4.012.867,91) 17.738.972,89
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου (1.598.821,96) (1.598.821,96) 
Προσαρμογή αποθεματικού εύλογης αξίας                              --- 
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου                            ---   (1.598.821,96) (1.598.821,96) 
Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30.9.2012 7.734.375,00             4.994.984,00          7.590.996,92           1.431.484,88  (5.611.689,87) 16.140.150,93  
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5. Κατάσταση ταμιακών ροών 

Ποσά σε €
1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2011 1/1 - 30/9/2012 1/1 - 30/9/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (1.170.506,83) (1.396.692,75) (1.365.010,66) (793.303,94) 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις              541.204,36              628.787,47              524.661,31               613.244,40 
Προβλέψεις (151.952,39)              150.699,17 (178.652,39)               150.699,17 
Συναλλαγματικές διαφορές                        ---                          ---                          ---                           --- 
Αποτελέσματα επενδυτικής/χρηματοδοτικής  δραστηριότητας (37.331,90) (44.672,42) (37.331,90) (44.672,42) 
Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα/έσοδα              512.457,69              443.524,78              504.498,04               442.347,40 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων           1.724.838,74                48.519,49           1.723.206,43 (223.195,56) 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                92.392,07                 1.007,70              167.200,17 (118.046,17) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (338.540,98) (616.937,97) (147.826,73) (262.536,88) 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (553.302,99) (465.785,85) (553.156,79) (464.307,27) 
Καταβεβλημένοι φόροι                        ---   (56.650,95)                        ---   (56.650,95) 
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)             619.257,77 (1.308.201,33)             637.587,48 (756.422,22) 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (135.687,05) (82.815,84) (134.687,05) (58.255,84) 
Μερίσματα εισπραχθέντα                        ---                          ---                          ---   
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών                        ---                          ---                          ---   (300.000,00) 
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων                         ---                    5.500,00                         ---                    5.500,00 

Τόκοι εισπραχθέντες                    261,15                 7.927,64                      64,60                  7.626,44 
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (135.425,90) (69.388,20) (134.622,45) (345.129,40) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ---                      
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια           1.991.412,82           1.997.562,59           1.991.412,82            1.997.562,59 
Εξοφλήσεις δανείων (2.325.238,43) (2.554.238,67) (2.325.238,43) (2.554.238,67) 
Χρηματοοικονομικά έσοδα που εισπράχθηκαν                        ---                          ---                          ---                           --- 
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (333.825,61) (556.676,08) (333.825,61) (556.676,08) 
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)             150.006,26 (1.934.265,61)             169.139,42 (1.658.227,70) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου               375.809,70            2.571.127,39               221.086,59            2.162.691,13 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου            525.815,96            636.861,78            390.226,01             504.463,43 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6. Πληροφορίες για τον Όμιλο  

 

6.1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 

2012 εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 30 Νοεμβρίου 2012. Το Διοικητικό 

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

τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

Η εταιρεία «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη Α.Β.Ε.» η οποία αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου, 

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

εταιρείας είναι Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Σόλωνος 98, Αθήνα Τ.Κ. 106 80. 

 

 

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

των μετοχών της εταιρείας παρατίθενται παρακάτω: 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗΣ 2.657.113 34,35%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤ. ΛΙΒΑΝΗ 2.608.323 33,72%
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΛΙΒΑΝΗ 937.570 12,12%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 1.531.369 19,80%

7.734.375 100,00%  

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

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

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την μητρική εταιρεία έχουν ως εξής: 

  

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

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

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

Αντώνιος Η. Λιβάνης (μέλος – μη εκτελεστικό)  Eurobank 

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

Δημήτρης Βάντσης (Ανεξάρτητο μέλος – μη εκτελεστικό )  Τράπεζα Αττικής 

Νικόλαος Π. Γκατζέλης (Εκτελεστικό μέλος)  Nova Bank 
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  Τράπεζα Πειραιώς 

  Τράπεζα Κύπρου 

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

009944441188113399  ––  ΜΜεεγγ..  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν   Aspis Bank 

   

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών  Νομικός Σύμβουλος 

29964/06/Β/93/23  Ρωμοσιός Κωνσταντίνος 

   

Εποπτεύουσα αρχή   

Υπουργείο Ανάπτυξης / Γενική Γραμματεία Εμπορίου / Διεύθυνση 

Α.Ε. & Πίστεως   

 

 

 

6.2. Αντικείμενο εργασιών 

 

Ο Όμιλος ανήκει στην κατηγορία της Δευτερογενούς  Παραγωγής. Δραστηριοποιείται κυρίως  στον κλάδο 

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

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

εντύπων καθώς επίσης και εμπορία βιβλίων και συναφών ειδών. 

Τα γραφεία του Ομίλου στεγάζονται στην έδρα της επί της Σόλωνος 98 – Αθήνα,  σε ιδιόκτητο νεοκλασικό 

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

στεγάζονται οι εγκαταστάσεις προεκτύπωσης και εκτύπωσης καθώς και οι αποθήκες της εταιρείας. 

 

7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

 

7.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές  

 

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

2012 έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2012 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 2012 και πρέπει να 

διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2011. 

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. 

 

7.2. Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση 

του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

2012 

 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας. 

Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις, 

ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με την 

τροποποίηση ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Αμερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών 

αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου. 
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Οι κατωτέρω τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρμογή στην τρέχουσα χρήση 2012 αλλά δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011.  

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 

σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ και το λειτουργικό της νόμισμα 

είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι 

συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει 

χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα στοιχεία του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων, τα οποία 

αποκτήθηκαν πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της 

μετάβασης στα ΔΠΧΠ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών 

στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται 

κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 

μηνών. Επίσης καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το 

υφιστάμενο πρότυπο αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη διακοπή αναγνώρισης και την 

αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες 

αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου με τη χρήση ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να 

εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 

στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία 

παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής 

αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η 

τροποποίηση, όταν υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή ένωση, θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013 και 

δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο.   
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Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την  1 Ιανουαρίου 2013. Ο Όμιλος  δεν έχει 

εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 

σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, μία εταιρία δεν θα 

πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα 

υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια 

δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί 

με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 

αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΠ, η εταιρία θα 

πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε 

το δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά 

τα ΔΠΧΠ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΠ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που 

χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση 

υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΠ 7. 

Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο 

ΔΠΧΠ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις 

που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
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περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου 

θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη 

λογιστική αντιστάθμισης.Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει  το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΠ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 

μόνο τα χρηματοοικονομικά. Ο Όμιλος δεν μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

ΔΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να 

ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να 

φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο . 

Ο  Όμιλος θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή και δεν αναμένει 

να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 



                                          
 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  για την περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου2012 

14

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια 

εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα 

(προγράμματα καθορισμένων παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές 

τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή 

πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα 

αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Ο Όμιλος δεν αναμένει 

ότι η τροποποίηση του ΔΛΠ 19  θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 19 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» - ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις . Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2014 και δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος απογύμνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας» 

 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 

απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

μεταλλευτικά κοιτάσματα. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

 

Τον Μάιο του 2011 το  ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12  και 

τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 και ΔΛΠ 28. Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα 

εφαρμοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούν να εφαρμοστούν νωρίτερα από τον Όμιλο. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 
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διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης τους  στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι 

των προτύπων είναι οι εξής: 

 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 .Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές 

απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί 

η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις 

στο κόστος ή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά 

με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 

της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από 

τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11. 

 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 

απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονται στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 

στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα 

για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του 

ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Χρηματοοικονομική Παρουσίαση των Συμφερόντων σε Κοινοπραξίες» 

και τη Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες - μη νομισματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών 
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εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής 

ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την 

ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του 

παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις συμφερόντων σε άλλες οντότητες» 

 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες 

και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη 

δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να 

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις σε 

5 υφιστάμενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν 

αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από 

μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να 

εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. 
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ΔΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται 

ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η 

επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ.  

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν ως 

πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

ΔΛΠ 32  «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς τους 

μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

 

Λαμβάνοντας ως δεδομένο την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που 

ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν περιμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

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

  

Τα περαιτέρω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνίες έχουν εκδοθεί όμως δεν έχουν ισχύ για την 

λογιστική περίοδο του έτους από 1 Ιανουαρίου 2012. Δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα και ο Όμιλος και η 

Εταιρεία μελετούν αν έχει υπάρξει επίδραση στις οικονομικές τους καταστάσεις. 
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7.3. Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής: 
 
 

Όνομα θυγατρικών & συγγενών
Χώρα που 

δραστηριοποιείται % Συμμετοχής
Μέθοδος 
ενοποίησης

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ Ελλάδα Μητρική
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε Ελλάδα 100% Ολική ενοποίηση
ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ LTD Κύπρος 50% Καθαρή Θέση

 
 

7.4. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

 

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

ποσό των € 9.700 χιλ. προς κάλυψη τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων στις 30/9/2012 είναι € 

6.124 χιλ.  

 

7.5. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις  

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

Εταιρεία
Ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ 2010
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε Δεν έχει ανέλεγκτη χρήση
ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΛΙΒΑΝΗΣ LTD 2004-2011  
 
 

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 € 32 χιλ. και επιταγές εισπρακτέες ύψους € 883 

χιλ., για εγγύηση έναντι ληφθέντων δανείων. 

 

Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί μέχρι την 30.9.2012 ανέρχονται σε € 1.814 χιλ για την 

Εταιρεία και € 1.857  για τον Όμιλο.  

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

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

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

λόγω επενδυτικού έργου, το οποίο έχει υλοποιηθεί πλήρως, ανέρχεται στο ποσό των € 3.324.950,00 και η 
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συνολική επιχορήγηση του δημοσίου θα καλύψει ποσοστό 40% του εν λόγω ποσού. Το εν λόγω επενδυτικό 

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

εκταμιευθεί ποσό € 664.990,00 και αναμένεται εκταμίευση και του υπολοίπου ποσού το οποίο θα ανέλθει το 

ανώτερο, στο ποσό της αρχικής εκταμίευσης. 

 

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

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

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

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

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

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

97.125,00.Τον Αύγουστο 2011 επίσης εισπράχθηκε το ποσό των € 64.750,00.Αναμένεται είσπραξη ποσού € 

162.000,00.  

 

7.6. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 

 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον 

σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά 

εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από 

αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.  
 Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του 

παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά 

γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες.  
• προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

 

Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι 

οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη έκαστης απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. 

Η διοίκηση του Ομίλου περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, καθώς 

και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

 

• απαξίωση των αποθεµάτων  
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κίνηση 

στην αγορά. Οι µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και οι λοιπές ζηµίες 

από αποθέµατα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την περίοδο που εµφανίζονται.  
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Εκτιµήσεις και υποθέσεις  
Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι σχετικές 

γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε αξίες ή συνθήκες 

που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι σηµαντική για την εικόνα της 

οικονοµικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή 

περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε 

την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, 

βασιζόµενη στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες 

µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας 

σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 

concern basis). Η αρχή αυτή στηρίζεται στην παραδοχή ότι η Εταιρεία θα έχει στη διάθεσή της, τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.  

Παρά την παρούσα οικονομική κρίση η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας, οι 

απαραίτητοι για τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου και της εταιρείας πόροι καλύπτονται από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, την εφαρμογή πολιτικής εισπράξεων, την ρευστοποίηση 

απαιτήσεων, της είσπραξης οφειλόμενων επιδοτήσεων επενδυτικών έργων, την αναδιάρθρωση της εταιρικής 

δομής καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο προκύψει ή θεωρηθεί κατάλληλο από τη διοίκηση. Θεωρείται 

σημαντικό να σημειωθεί ότι στις υποχρεώσεις στις εταιρείας δεν περιλαμβάνονται μεταχρονολογημένες 

επιταγές της.  Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι η αρχή της λειτουργούσας επιχείρησης είναι η βάση για 

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

ανωτέρω αρχή  

 
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στη γνώση και στην ως τώρα εμπειρία της διοίκησης και 

επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς. 

 
• Ενδεχόµενα γεγονότα  
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της 

Εταιρείας, την 30 Σεπτεμβρίου 2012.  
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία μείωση των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.  
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7.7.   Ενσώματα πάγια 

 

 

Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο ανήλθαν σε € 4,2 χιλ. για τον Όμιλο και σε € 1,3 χιλ για 

την Εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης περιόδου για τον Όμιλο και την Εταιρεία ήταν € 75 χιλ. 

και  € 58 χιλ. αντίστοιχα 

7.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
 

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011
Ταμείο 41.636,11 29.161,75 36.643,96 26.807,86
Καταθέσεις όψεως 484.179,85 346.647,95 353.582,05 194.278,73

                525.815,96            375.809,70            390.226,01             221.086,59 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της εταιρείας και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από 

τραπεζικούς λογαριασμούς. 

 

7.9. Ενοποίηση  

Θυγατρικές επιχειρήσεις  
 
Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού 

των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές 

αρχές που ακολουθούνται. Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των θυγατρικών, 

ενσωματώνονται στις οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο ολικής ενοποίησης. Οι οικονομικές 

καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία. Οι 

διεταιρικές συναλλαγές, τα διεταιρικά υπόλοιπα και τα διεταιρικά έσοδα και έξοδα, απαλείφονται κατά την 

ενοποίηση. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων, αν είναι θετική αναγνωρίζεται ως μη 

αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο, υποκείμενο ετησίως σε έλεγχο απομείωσης της αξίας του. Αν είναι 

αρνητική (κέρδος ευκαιριακής αγοράς), αναγνωρίζεται ως κέρδος στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 

ομίλου. Υπεραξία, είναι η διαφορά μεταξύ τιμήματος για την απόκτηση και εύλογης αξίας των επιμέρους 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της αποκτώμενης. 

 

Συγγενείς επιχειρήσεις 

Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από την Εταιρεία συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 
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50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. 

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι 

χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την 

αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και 

μειώνεται µε τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα.  

  

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής µε επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.   

  

Το μερίδιο της Εταιρείας στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, 

αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευόμενες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των 

επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή στις ζημιές σε µία συγγενή επιχείρηση 

ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε 

άλλων επισφαλών απαιτήσεων, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός και αν έχει καλύψει 

υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που 

προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας 

και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στις συγγενείς 

επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις 

αποµείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές πολιτικές των συγγενών 

επιχειρήσεων τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

7.10. Μετοχικό κεφαλαίο 

 

 Το μετοχικό κεφάλαιο την 30/9/2012 ανέρχεται σε € 7.734.375 και διαιρείται σε 7.734.375 μετοχές 

ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία. 

 

Το 80,20% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατέχεται από µέλη της οικογένειας 

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

μεταβίβασης των μετοχών της οικογένειας, έτσι ώστε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας και τα δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία να μην κατέλθουν κάτω του 67%.  

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

υπαγορεύει η ισχύουσα νομοθεσία και αναφέρονται παραπάνω.  

Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία 

μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας. 
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7.11. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 

 
 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 82 άτομα για τον 

Όμιλο και 70 άτομα για την Εταιρεία  έναντι της  αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης στην 

οποία ήταν 97 άτομα για τον Όμιλο και 89 για την εταιρεία. 

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

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

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

έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή.  

 

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

Ομίλου και της  Εταιρείας  έχουν ως εξής: 

 

1/1-30/9/2012 31/12/2011 1/1-30/9/2012 31/12/2011
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 488.290,90 514.117,53 461.590,90 514.117,53
Σύνολο 488.290,90 514.117,53 461.590,90 514.117,53

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011
Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβολές)                    25.826,63 (4.905,06)                52.526,63 (4.905,06) 
Σύνολο                   25.826,63 (4.905,06)              52.526,63 (4.905,06) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.12 Φόρος εισοδήματος  

 

Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος της περιόδου  έχει ως εξής: 

 
Φόρος εισοδήματος

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011  1/1-30/9/2012  1/1-30/9/2011 
Τρέχων φόρος εισοδήματος - (58.128,38)  - (58.128,38) 
Αναβαλλόμενος φόρος (233.811,30) (280.111,27) (233.811,30) (280.111,27) 

(233.811,30) (338.239,65) (233.811,30) (338.239,65) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

7.13  Δανειακές υποχρεώσεις  

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) αναλύονται ως εξής:  
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30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ομολογιακό Δάνειο 1.663.830,00 3.291.848,00 1.663.830,00 3.291.848,00
Δάνεια τραπεζών 353.593,76               353.593,76 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.663.830,00 3.645.441,76 1.663.830,00 3.645.441,76
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 9.963.370,46 7.769.726,31 9.963.370,46 7.769.726,31
Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμων δανείων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση 554.630,00 1.100.488,00 554.630,00 1.100.488,00

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 10.518.000,46 8.870.214,31 10.518.000,46 8.870.214,31
Σύνολο δανείων 12.181.830,46 12.515.656,07 12.181.830,46 12.515.656,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Το 2006 χορηγήθηκε δεκαετές ομολογιακό δάνειο, από την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος ποσού € 

4.000.000,00. Στις 4/4/2007 εκταμιεύθηκε και το € 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%. Το σύνολο του ομολογιακού δανείου 

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 είναι ίσο με Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου. Το ομολογιακό δάνειο αντιστοιχεί σε 84 

ομολογίες.  

 

 

 

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

Μέχρι 6 μήνες 6 με 12 μήνες Μέχρι 6 μήνες 6 με 12 μήνες
30/9/2012
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 11.904.515,46 277.315,00 11.904.515,46 277.315,00
31/12/2011
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 8.294.410,41 575.803,90 8.294.410,41 575.803,90

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011
Μεταξύ 1 και 2 ετών 511.920,00 1.100.488,00 511.920,00 1.100.488,00
Μεταξύ 2 και 5 ετών 1.151.910,00 2.544.953,76 1.151.910,00 2.544.953,76
Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 1.663.830,00 3.645.441,76 1.663.830,00 3.645.441,76

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

χρησιμοποιήσει:  

30/9/2012 31/12/2011 30/9/2012 31/12/2011
Με λήξη μέσα σε ένα έτος 2.700,00 2.900.000,00 2.700,00 2.900.000,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

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

διάφορες ηµεροµηνίες. Οι λοιπές δυνατότητες έχουν χρησιμοποιηθεί  ώστε  να  βοηθήσουν  

χρηµατοοικονοµικά  την  επέκταση  των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.  
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Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Δ.Λ.Π 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων"  η Εταιρεία εμφανίζει 

δάνεια μακροπρόθεσμης λήξεως, ποσού € 1.717 χιλ. αντίστοιχα, στη γραμμή "Βραχυπρόθεσμα δάνεια" των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, λόγω του ότι έχει καθυστερήσει η εξόφληση δόσεων του κεφαλαίου, 

Ομολογιακού και Μακροπρόθεσμου δανείου. Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων δόσεων ανέρχεται σε 

πόσο € 294 χιλ. 

 

7.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

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

ακολουθεί:  

 

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/1-30/9/2012  1/1-30/9/2011 
Έσοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις 65.612,70 358.678,95
Έξοδα από θυγατρικές επιχειρήσεις 157.164,88 206.804,97
Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις: 720.246,06 901.870,43
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές επιχειρήσεις: 524.003,93 262.516,69
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 107.097,36 154.083,48 107.097,36 154.083,48
Έξοδα από συγγενείς επιχειρήσεις 
Απαιτήσεις από συγγενείς επιχειρήσεις: 1.261.000,51 1.139.553,17 1.261.000,51 1.139.553,17
Υποχρεώσεις προς συγγενείς επιχειρήσεις:
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 317.772,26 380.413,41            274.647,26 326.538,41
και μελών Διοίκησης:
Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ---                         5.000,00               
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 22.039,33                  3.499,30               22.039,33 3.499,30

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
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 Δ.Σ. 

 

7.15 Κέρδη ανά μετοχή 

 

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

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011
Κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής (1.404.318,13) (1.734.932,40) (577.661,73)                     628.814,19 
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 7.734.375,00 12.184.289,00 7.734.375,00 12.184.289,00
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (0,1816) (0,1424) (0,0747)                            0,0516 

1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2011 1/7-30/9/2012 1/7-30/9/2011
Κέρδη/(ζημιές) που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της μητρικής (1.598.821,96) (1.131.543,59) (577.828,95)                     485.216,76 
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 7.734.375,00 12.184.289,00 7.734.375,00 12.184.289,00
Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (0,2067) (0,0929) (0,0747)                            0,0398 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

7.16 Εποχικότητα 

 

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

ενδιάμεσες περιόδους. 
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7.17 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

 

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

Τρίτες Χώρες). Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8-Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά 

αποτελέσματα των γεωγραφικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση 

πόρων και την αξιολόγηση των αποδόσεων. 
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Πληροφόρηση κατά τομέα

30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011

Πωλήσεις 5.972.440,99 7.171.573,35 109.856,83 165.151,11 1.734,69 0,00 6.084.032,51 7.336.724,46
Κόστος πωλήσεων 4.524.590,16 -5.078.450,58 (83.216,55) (105.228,69) (1.314,16) 0,00 -4.609.120,87 -5.183.679,27

Αποτέλεσμα ανά τομέα 10.497.031,15 2.093.122,77 26.640,28 59.922,42 420,53 0,00 1.474.911,64 2.153.045,19

Έξοδα διάθεσης επιμεριζόμενα -1.184.818,00 -1.597.769,02 -21.785,39 -36.777,29 -343,98 -1.206.947,37 -1.634.546,31
Λοιπά έξοδα μη επιμεριζόμενα -1.438.471,11 -1.915.191,63
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων -1.170.506,83 -1.396.692,75
Φόροι -233.811,30 -338.239,65
Καθαρά κέρδη/(ζημιές) -1.404.318,13 -1.734.932,40

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011 30/9/2012 30/9/2011

Κυκλ.ενεργητικό επιμεριζόμενο 16.818.634,56 18.644.963,38 814.963,50 537.335,02 15.149,63 9.160,86 17.648.747,69 19.191.459,26
Πάγιο ενεργητικό επιμεριζόμενο 16.799.290,50 17.504.713,85 427.358,61 602.786,69 0,00 17.226.649,11 18.107.500,54

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.617.925,06 36.149.677,23 1.242.322,11 1.140.121,71 15.149,63 9.160,86 34.875.396,80 37.298.959,80

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επιμεριζόμενες 14.244.312,60 12.207.336,38 359.317,51 421.741,29 27.547,96 8.976,22 14.631.178,07 12.638.053,89
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μη επιμεριζόμενες 4.676.327,12 6.903.531,48 0,00 4.676.327,12 6.903.531,48

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 18.920.639,72 19.110.867,86 359.317,51 421.741,29 27.547,96 8.976,22 19.307.505,19 19.541.585,37

Σύνολο

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης - Γεωγραφικοί τομείς

Ελλάδα Ευρώπη Τρίτες χώρες
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7.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

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

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

7.19 Στοιχεία και πληροφορίες 

 
 



                                          
 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  για την περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου2012 

29

 
 
 
 
 
 



                                          
 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  για την περίοδο 
από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου2012 

30

 
 
 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012 

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. ΑΙ 600741 

ΑΡ. Αδείας Α’ Τάξεως: 9596 

 


