
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ποσά εκφρασμένα σε €

Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 01.01 - 01.01 - 

Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως 31.12.2010 31.12.2009

Διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας: Κύκλος εργασιών 7.118.489,88 8.793.456,50

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος Δ.Σ.: Άννα Ηλιοπούλου Μικτά κέρδη / (ζημίες) 3.476.542,71 4.612.361,41

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Αντώνιος Λυμπέρης Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

Μέλη Δ.Σ.: Διονύσιος Κούκης, αποτελεσμάτων 36.506,94 812.428,62

Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης, Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 16.153,69 819.182,08

Παναγιώτης Σαρακινιώτης, Μαρία Ψαρρή, Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -68.552,84 533.663,53

Σπυρίδων Δουλφής, Παυλίνα Κόρκα.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00

οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

στοιχεία και πληροφορίες): 28 Φεβρουαρίου 2011 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -68.552,84 533.663,53

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Δημήτριος Χ. Σμαΐλης - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221

Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -1,3711 10,6733

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,0000 10,0000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

Ποσά εκφρασμένα σε € αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 90.591,81 873.839,00

31.12.2010 31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 85.455,21 120.974,38 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17.778,07 5.781,39 Ποσά εκφρασμένα σε €

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 315.268,80 276.615,10 31.12.2010 31.12.2009

Αποθέματα 83.885,99 110.772,16 Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως

Απαιτήσεις από πελάτες 3.231.223,03 3.837.214,32 (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) 2.317.555,43 2.473.003,96

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 613.709,71 478.662,40 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -150.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.347.320,81 4.830.019,75 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -68.552,84 533.663,53

Διανεμηθέντα μερίσματα -502.944,20 -689.112,06

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.318.000,00 1.468.000,00 (31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 1.596.058,39 2.317.555,43

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 278.058,39 849.555,43

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.596.058,39 2.317.555,43

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 438.554,00 709.725,00 Ποσά εκφρασμένα σε €

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 345.847,91 0,00 01.01 - 01.01 - 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.966.860,51 1.802.739,32 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.751.262,42 2.512.464,32 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 4.347.320,81 4.830.019,75

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 16.153,69 819.182,08

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αποσβέσεις 54.084,87 61.410,38

Προβλέψεις 163.790,00 91.585,12

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)

 επενδυτικής δραστηριότητας 141,59 -147,50

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.799,16 4.116,89

Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 26.886,17 -5.672,28

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 406.259,13 1.026.332,00

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -76.157,14 -875.813,53

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -21.799,16 -8.244,28

Καταβεβλημένοι φόροι -170.109,40 -604.914,26

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 421.048,91 507.834,62

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων -30.787,93 -25.493,33

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 84,00 148,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -30.703,93 -25.345,33

Ποσά σε €

α) Εισροές 10.764,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

β) Εκροές 7.448,28 Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου -150.000,00 0,00

γ) Απαιτήσεις 13.301,60 Εισπράξεις από εκδοθέντα αναληφθέντα δάνεια 899.990,00 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00 Εξοφλήσεις δανείων -554.142,09 -193.836,95

1.078.417,38 Μερίσματα πληρωθέντα -502.944,20 -689.112,06

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 410,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -307.096,29 -882.949,01

11.389,96 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 83.248,69 -400.459,72

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 282.872,89 683.332,61

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 366.121,58 282.872,89

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος Το Μέλος του Δ.Σ Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Άννα Ηλιοπούλου Σπυρίδων Δουλφής Παναγιώτης Σαρακινιώτης

Α.Δ.Τ. ΑΕ 548355 Α.Δ.Τ. Ξ 389953 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.

22268 Α΄ Τάξης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45545/01/Β/00/146

http://www.athinorama.gr

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Συναλλαγές και υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη:

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε

επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η

έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΕΔΡΑ: Λ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα

α. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζει η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Ελλάδα, με τη 

μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης και με ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

50%. 

β. Αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της εταιρείας γίνεται στη Σημείωση 28 των 

οικονομικών καταστάσεων. 

γ. i) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 

εταιρείας. ii) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις και για λοιπές έκτακτες προβλέψεις ανέρχεται σε €35.593. 

δ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης 

ανήλθε σε 71 και σε 92 άτομα αντίστοιχα. 

ε. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης 

καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, 

που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, 

παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

http://www.athinorama.gr/

