ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
(δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποημένες και μη, κατά ΔΛΠ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 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 Διεθνή 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
Διεύθυνση έδρας:

Μεσογείων 2-4

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:

45545/01/Β/00/146

Αρμόδια Νομαρχία:

Υπουργείο Ανάπτυξης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Αθήνα

Άννα Ηλιοπούλου:

Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νουσα Σύμβουλος

Αντώνιος Λυμπέρης:

Μέλος Δ.Σ.

Παναγιώτης Σαρακινιώτης:

Μέλος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κορλέτης:

Μέλος Δ.Σ.

31/12/2005

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

224.720,46

254.655,33

Αποθέματα

114.843,56

97.955,91

3.883.939,49

3.945.128,13

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Αντιπρόεδρος

Διονύσιος Κούκης:

31/12/2006

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

925.733,84

513.328,95

5.149.237,35

4.811.068,32

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης: Μέλος Δ.Σ.

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών

451.474,66

315.386,00

66.484,06

779.063,88

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.768.976,53

2.338.466,70

3.286.935,25

3.432.916,58

1.468.000,00

1.468.000,00

τα συνοπτικά στοιχεία):

20 Φεβρουαρίου 2007

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

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

Μετοχικό Κεφαλαίο

Ελεγκτική Εταιρία:

Σ.Ο.Λ. αεοε

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης Μετόχων Εταιρίας

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:

Με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση Διαδικτύου εταιρίας:

www.athinorama.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασμένα σε €
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2006 και 1.01.2005 αντίστοιχα)
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους

-89.848,26

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (β)

1.862.302,10

1.378.151,74

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β)

5.149.237,35

4.811.068,32

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασμένα σε €

31/12/2006

31/12/2005

1/1/2006

1/1/2005

1.378.151,74

1.481.793,91

31/12/2006

31/12/2005

484.150,36

136.357,83

1.862.302,10

1.618.151,74

Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα)

394.302,10

-

-240.000,00

1.862.302,10

1.378.151,74

Κύκλος εργασιών

8.764.388,82

8.029.573,82

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

4.242.367,49

3.579.960,09

929.119,19

374.816,22

αποτελεσμάτων

871.036,62

310.155,69

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων σύνολο

846.032,98

245.847,38

-361.882,62

-109.489,55

484.150,36

136.357,83

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

9,68

2,73

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε ευρώ)

4,00

0,00

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δεν 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. Δεν 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 ΔΛΠ.
4. Δεν συνέτρεξε στην περίοδο περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης άλλης εταιρείας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου,
αναδιάρθρωση ή διακοπή εκμετάλλευσης.
5. Δεν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονομικής χρήσης.
6. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.
7.Δεν υπάρχουν σημαντικά εταιρικά γεγονότα που να επηρεάζουν τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και την καθαρή
θέση της εταιρείας στην τρέχουσα περίοδο.
8. Δεν 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
86 και 85 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 ΔΛΠ 24, αναλύονται ως εξής: Πωλήσεις από Εμπορική Δραστηριότητα ευρώ 2.050,44, Αγορές από Εμπορική
Δραστηριότητα ευρώ 21.855,20, Απαιτήσεις από Εμπορικές Συναλλαγές ευρώ 19.932,77, Υποχρεώσεις από Εμπορικές
Συναλλαγές ευρώ 991,75.
11. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
"ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε."
12. Δεν 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 01.01.2006 - 31.12.2006.

Μείον φόροι
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €
(ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)

1/1/2006

1/1/2005

31/12/2006

31/12/2005

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

846.032,98

245.847,38

Αποσβέσεις

58.082,57

64.660,53

Προβλέψεις

141.025,11

264.910,46

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

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

0,00

3.962,20

25.003,64

64.308,31

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

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2007

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-16.887,65

19.058,13

-148.049,61

-316.344,29

299.207,71

-223.362,00

-27.081,24

-64.308,31

-148.495,63
1.028.837,88

-96.898,04
-38.165,63

-934,70

-1.511,32

-28.147,70

-10.027,39

2.077,60

0,00
-11.538,71

Μείον:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών & λοιπών επενδύσεων

ΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Α.Δ.Τ. ΑΑ 026273

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

-27.004,80

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

-712.579,82

195.620,17

0,00

-240.000,00

-712.579,82

-44.379,83

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΚΩΝ. ΚΟΡΛΕΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. Ρ 038752

ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 22268 Α

περιόδου (α) + (β) + (γ)

289.253,26

-94.084,17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

112.363,68

206.447,85

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

401.616,94

112.363,68

