ΓΔΜΗ ΔΚΓΟΣΙΚΗ Α.Δ.
ΓΔΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΚΓΟΣΙΚΗ – ΔΜΠΟΡΙΚΗ – ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ – ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
ΓΔΜΗ 085204302000
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 45545/01/Β/00/146
ΔΓΡΑ: Λ. Μεζνγείσλ 2-4, Αζήλα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΜΔΥΡΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012
(Γημοζιεςόμενα βάζει ηος Κ.Ν. 2190/20, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΓΔΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο
ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ
ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Αξκόδηα Δπνπηηθή Αξρή:

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο Δηαηξείαο:
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηεζίσλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ (από ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο):
Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο:
Διεγθηηθή Δηαηξία:
Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηώλ:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ποζά εκθραζμένα ζε €

Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Αζήλαο
Τπεξεζία Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε
Εεκίεο/Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Εεκίεο/Κέξδε πξν θόξσλ
Εεκηέο κεηά από θόξνπο (Α)

http://www.athinorama.gr
Ππόεδπορ Γ..: Άλλα Ζιηνπνύινπ
Ανηιππόεδπορ Γ..: Γηνλύζηνο Κνύθεο
Μέλη Γ..: Παλαγηώηεο αξαθηληώηεο,
Μαξία Φαξξή, ππξίδσλ Γνπιθήο,
Γάηζε Μαξία

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α) + (Β)

24 Απξηιίνπ 2013
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Με ζύκθσλε γλώκε

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή (ζε €)
Εεκίεο/Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ
Ποζά εκθραζμένα ζε €
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (α)
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύνολο ςποσπεώζεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

31.12.2012

31.12.2011

19.864,36
9.721,19
318.273,72
42.449,51
2.519.377,12
185.048,16
3.094.734,06

47.190,55
17.520,99
315.410,15
47.831,56
2.928.426,15
323.016,40
3.679.395,80

1.318.000,00
24.066,75
1.342.066,75
377.393,92
120.216,77
1.255.056,62
1.752.667,31
3.094.734,06

1.318.000,00
58.193,97
1.376.193,97
359.096,90
284.102,63
1.660.002,30
2.303.201,83
3.679.395,80

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

α. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε εηαηξεία «ΔΚΓΟΔΗ ΛΤΜΠΔΡΖ Α.Δ.», πνπ εδξεύεη ζηελ Διιάδα, κε ηε
κέζνδν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο θαη κε πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηεο ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξείαο
50%.
β. Αλαθνξά ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζηε εκείσζε 28 ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
γ. i) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ
πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο
εηαηξείαο. ii) Σν πνζό ηεο ζσξεπηηθήο πξόβιεςεο πνπ έρεη δηελεξγεζεί γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά
ρξήζεηο θαη γηα ινηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο αλέξρεηαη ζε €35.593.
δ. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο
αλήιζε ζε 55 θαη ζε 57 άηνκα αληίζηνηρα.
ε. Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (εηζξνέο θαη εθξνέο) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο
θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο,
πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24,
παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:
ςναλλαγέρ και ςπόλοιπα με ηα ζςνδεδεμένα μέπη:
α) Δηζξνέο
β) Δθξνέο
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Ποζά ζε €
1.050,00
4.813,70
12.098,70
5.245,47
670.832,37
0,00
52.999,42

01.01 31.12.2012
3.891.915,61
1.989.572,22

01.01 31.12.2011
5.311.845,94
2.497.744,59

-22.243,72
-36.990,79
-34.127,22

-193.855,37
-219.446,77
-219.864,42

0,00

0,00

-34.127,22

-219.864,42

-0,6825
0,00

-4,3973
0,00

16.014,26

-140.162,39

31.12.2012

31.12.2011

1.376.193,97
0,00
-34.127,22
0,00

1.596.058,39
0,00
-219.864,42
0,00

1.342.066,75

1.376.193,97

01.01 31.12.2012

01.01 31.12.2011

-36.990,79

-219.446,77

38.257,98
18.297,02

53.692,98
-9.457,10

0,00
15.498,69

0,00
26.947,73

5.382,05
589.433,25
-404.945,68

36.054,43
174.856,55
-66.579,88

-15.498,69
0,00
209.433,83

-26.947,73
-150.932,31
-181.812,10

-3.131,99
0,00
-3.131,99

-15.171,25
0,00
-15.171,25

0,00
230.885,17
-394.771,03
0,00
-163.885,86

0,00
689.000,00
-750.745,28
0,00
-61.745,28

42.415,98

-258.728,63

107.392,95
149.808,93

366.121,58
107.392,95

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
Ποζά εκθραζμένα ζε €
ύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζεωρ
(01.01.2012 και 01.01.2011 ανηίζηοισα)
Μείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ
(31.12.2012 και 31.12.2011 ανηίζηοισα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποζά εκθραζμένα ζε €

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Εεκίεο/Κέξδε πξν θόξσλ
Πλέον / (μείον) προζαρμογές για:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πλέον / (μείον) προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ
κίνεζες ή ποσ ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:
Μείσζε απνζεκάησλ
Μείσζε απαηηήζεσλ
Μείσζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζσκάησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμιακά διαθέζιμα
και ιζοδύναμα σπήζηρ (α) + (β) + (γ)
Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
Σαμιακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

Αθήνα, 24 Αππιλίος 2013

Η Ππόεδπορ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος & Γιεςθύνοςζα ύμβοςλορ

Σο Μέλορ ηος Γ.

Ο Πποϊζηάμενορ ηος Λογιζηηπίος

Άννα Ηλιοπούλος

πςπίδων Γοςλθήρ

Παναγιώηηρ απακινιώηηρ

Α.Γ.Σ. ΑΔ 548355

Α.Γ.Σ. Ξ 389953

Απ. Αδείαρ Ο.Δ.Δ.
22268 Α΄ Σάξηρ

