∆ΕΣΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ∆ΕΣΜΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής
θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να
ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας:

31/12/2007

31/12/2006

188.216,90

224.720,46

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών:

45545/01/Β/00/146

Αρµόδια Νοµαρχία:

Υπουργείο Ανάπτυξης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γενική Γραµµατεία Εµπορίου

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

∆/νση Ανωνύµων Εταιριών & Πίστεως

Αποθέµατα

103.446,67

114.843,56

Άννα Ηλιοπούλου:

Απαιτήσεις από πελάτες

4.574.446,44

3.883.939,49

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Πρόεδρος ∆.Σ & ∆/νουσα Σύµβουλος

Αντώνιος Λυµπέρης:

Αντιπρόεδρος

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

1.366.483,39

743.757,44

∆ιονύσιος Κούκης:

Μέλος ∆.Σ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.232.593,40

4.967.260,95

516.843,00

451.474,66

0,00

66.484,06

Παναγιώτης Σαρακινιώτης: Μέλος ∆.Σ.
Κωνσταντίνος Κορλέτης:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μέλος ∆.Σ.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης: Μέλος ∆.Σ.

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

2.879.206,54

2.587.000,13

τα συνοπτικά στοιχεία):

20 Μάρτιος 2008

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

3.396.049,54

3.104.958,85

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Κωνσταντίνος Λώλος Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 13821

Μετοχικό Κεφαλαίο

1.468.000,00

1.468.000,00

Ελεγκτική Εταιρία:

Σ.Ο.Λ. αεοε

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρίας

1.368.543,86

394.302,10

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (β)

2.836.543,86

1.862.302,10

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου εταιρίας:

www.athinorama.gr

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)

6.232.593,40

4.967.260,95

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασµένα σε €

31/12/2007

31/12/2006

1/1/2007

1/1/2006

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2007 και 1.01.2006 αντίστοιχα)

1.862.302,10

1.378.151,74

31/12/2007

31/12/2006

Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους

1.174.241,76

484.150,36

3.036.543,86

1.862.302,10

200.000,00

-

2.836.543,86

1.862.302,10

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα [κέρδη]
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα)

Κύκλος εργασιών

9.838.909,52

8.764.388,82

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

5.127.899,56

4.242.367,49

1.653.537,12

929.119,19

αποτελεσµάτων

1.591.482,21

871.036,62

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων σύνολο

1.605.655,68

846.032,98

-431.413,92

-361.882,62

1.174.241,76

484.150,36

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ)

23,48

9,68

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ)

20,00

4,00

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. ∆εν υπάρχουν παρατηρήσεις της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή που να έχουν επίπτωση στην καθαρή
θέση και τα αποτελέσµατα της χρήσης. Η έκθεση ελέγχου είναι µε σύµφωνη γνώµη.
2. Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2002.
3. ∆εν υπήρξαν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και στις λογιστικές εκτιµήσεις που να έχουν επίπτωση στα
αποτελέσµατα και στην καθαρή θέση της εταιρείας στην τρέχουσα περίοδο, εκτός από τις υποχρεωτικά οριζόµενες διαφορές
στις µεθόδους και εκτιµήσεις που απορρέουν από την εφαρµογή των ∆ΛΠ.
4. ∆εν συνέτρεξε στην περίοδο περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου,
αναδιάρθρωση ή διακοπή εκµετάλλευσης.
5. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης.
6. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
7.∆εν υπάρχουν σηµαντικά εταιρικά γεγονότα που να επηρεάζουν τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσµατα και την καθαρή
θέση της εταιρείας στην τρέχουσα περίοδο.
8. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διατησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
9. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της προηγούµενης περιόδου ήταν
90 και 86 άτοµα αντίστοιχα.
10. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρίας σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένες εταιρίες, κατά
την έννοια του ∆ΛΠ 24, αναλύονται ως εξής: Πωλήσεις από Εµπορική ∆ραστηριότητα ευρώ 2.006,63, Αγορές από Εµπορική
∆ραστηριότητα ευρώ 30.123,67, Απαιτήσεις από Εµπορικές Συναλλαγές ευρώ 342,72, Υποχρεώσεις από Εµπορικές
Συναλλαγές ευρώ 3.417,15 αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δυεθυντικών στελεχών ευρώ 551.336,85 .
11. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας
"ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε."
12. ∆εν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες πληροφορία ως προς τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την
πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των συνοπτικών οικονοµικών στοιχείων και
πληροφοριών της χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007.
13. Έχουν γίνει ανακατατάξεις κονδυλίων της προηγούµενης χρήσης για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε αυτά της
τρέχουσας χρήσης. Περαιτέρω επεξηγήσεις δίνονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων.

Μείον φόροι
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά εκφρασµένα σε €
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ)

1/1/2007

1/1/2006

31/12/2007

31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1.605.655,68

846.032,98

Αποσβέσεις

62.054,91

58.082,57

Προβλέψεις

119.951,49

141.025,11

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-155,29

0,00

-14.173,47

25.003,64

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

11.396,89

-16.887,65

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-806.174,62

-148.049,61

235.795,92

299.207,71

-3.485,43

-27.081,24

-366.354,20
844.511,88

-148.495,63
1.028.837,88

0,00

-934,70

-25.576,06

-28.147,70

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών & λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων

ΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Α.∆.Τ. ΑΑ 026273

180,00

0,00

17658,9

2.077,60

-7.737,16

-27.004,80

-66.484,06

-712.579,82

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

-200.000,00

0,00

-266.484,06

-712.579,82

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

ΚΩΝ. ΚΟΡΛΕΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ

Α.∆.Τ. Ρ 038752

ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 22268 Α

περιόδου (α) + (β) + (γ)

570.290,66

289.253,26

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

401.616,94

112.363,68

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

971.907,60

401.616,94

