ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69360/01/Β/10/87
Έδρα: Στρυμώνος 18,11855 Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012
(Συμφώνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικου Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας « ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Α.Ε.».Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον έκδοτη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του έκδοτη , όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκοπήσεις του νόμιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε €
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας :
Σρυμώνος 18, 118 55 Αθήνα
31/12/2012
31/12/2011
Αρ.Μητρώου Ανωνύμων εταιρειών :
69360/01/Β/10/87
Εποπτεύουσα Αρχή :
Υπουργέιο Ανάπτυξης-∆/νση Εμπορίου
Πωλήσεις
2.646.756,00
3.752.164,65
Σύνθεση Διοικητικού συμβουλίου :
Μείον:Κόστος πωλήσεων
1.869.158,94
4.104.976,49
Ηλίας Α. Λιβάνης
Πρόεδρος και ∆/νων Σύμβουλος
Μεικτό κέρδος (ζημιές)
777.597,06
(352.811,84)
Παναγιώτα Α. Λιβάνη
Αντιπρόεδρος
Αλλα έσοδα
0,00
0,00
Παναγιίωτης Γ.Κουτσούκος
Μέλος
Έξοδα διοίκησης
51.755,01
117.716,38
Ιωάννης Ν.Παπασαραντόπουλος
Μέλος
Έξοδα διάθεσης
589.937,57
1.160.153,92
Αλλα έξοδα
310,83
262,57
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
30 Μαίου 2013
οικονομικών καταστάσεων:
αποτελεσμάτων
135.593,65
(1.630.944,71)

Ελεγκτική εταιρεία:
∆ιεθνής Ελεγκτική ΑΕ ΟΕΛ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Κωτσαλάς Τριανάφυλλος ΑΜ 21361
Με Έμφαση
Τύπος έκθεσης ελέγχου :
www.epikaira.gr
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
∆άνεια
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31/12/2012

31/12/2011

0,12
24.843,15
1.000,00
25.843,27

0,12
45.567,22
1.000,00
46.567,34

105.365,88
789.762,40
20.212,56
96.423,46
1.011.764,30
1.037.607,57

19.050,55
692.385,29
700,00
154.723,11
866.858,95
913.426,29

1.138.000,00
(1.518.161,76)
----(380.161,76)

1.138.000,00
(1.632.640,85)
----(494.640,85)

0,00
7.120,87
35.604,35
42.725,22

0,00
0,00
0,00
0,00

1.186.892,46
188.151,65
1.375.044,11
1.417.769,33

1.335.813,98
72.253,16
1.408.067,14
1.408.067,14

1.037.607,57

913.426,29

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Οι εταιρεία είναι θυγατρική 100% στην µητρίκη ΕΚ ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ
2. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρείας είναι η παρούσα χρήση 2012.
3. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. ∆εν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για την φορολόγικα ανέλεγκτη χρήση. Οι
λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί µέχρι 31.12.12 ανέρχονται σε € 57 χιλ.
4.Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την
Εταιρεία ήταν 16 άτοµα, για την αντίστοιχη περσυνή χρήση ήταν 9 ατόμα.
5. Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:
α) Έσοδα 1/1/12-31/12/12
165.870,29
β) Έξοδα 1/1/12-31/12/12
127.733,50
γ) Απαιτήσεις 31/12/12
523.684,95
δ) Υποχρεώσεις 31/12/12
720.342,04
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης € 46.000,00
στ) Απαιτήσεις τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης € 3.200,00
6. Τα κέρδη ανα μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επι του συνόλου των μετοχών.
7. Το θέµα έµφασης στην έκθεση του ορκώτου ελεγκτή λογιστή αφορά το γεγονός ότι το
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαιών της εταιρείας εχει καταστεί αρνητικό.

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη (ζημίες) από συγγενείς
Κέρδη (ζημιές) προ φόρου
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

157.317,72
13.993,69
--121.599,96
7.120,87
114.479,09

(1.604.249,38)
(1.696,14)
--(1.632.640,85)
--(1.632.640,85)

114.479,09
----114.479,09

---------

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
114.479,09
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
--Βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή
1,0060
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

----(0,0132)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 31/12/11 & 2/3/2010
(494.640,85)
60.000,00
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως, μετά από φόρους
114.479,09
(1.632.640,85)
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
--1.078.000,00
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου Υπέρ το Άρτιο
----Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/12 & 31/12/11)
(380.161,76)
(494.640,85)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2012
31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
121.599,96
(1.632.640,85)
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Aποσβέσεις
21.724,07
26.695,33
Προβλέψεις
35.604,35
--Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές) επενδυτκής δραστηρότητας
(726,94)
--Έσοδα από τόκους
273,06
--Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
362,40
1.696,14
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών
κεφαλαίων κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες.
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(86.225,99)
(19.050,55)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(116.889,67)
(694.085,29)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(47.016,72)
1.408.067,14
Μείον:
Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
362,40
(1.696,14)
(Μείωση) / αύξηση φόρων
--Σύνολο εισροών/(εκροών)από λειτουργικές δρασ/τητες (α)
(57.572,71)
(911.014,22)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Aγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών
(1.000,00)
(72.262,67)
στοιχείων .
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα & ισοδύναμα περιοδ.(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα λήξης χρήσης

273,06
(726,94)

--(72.262,67)

-------------

1.138.000,00
-----

---

1.138.000,00

(58.299,65)
154.723,11
96.423,46

-----

154.723,11
--154.723,11

Αθήνα,30 Μαιου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΟΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΗΛΙΑΣ Α. ΛΙΒΑΝΗ
Α.∆.Τ. AE 384309

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΛΙΒΑΝΗ
Α.∆.Τ. AE 384309

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΙ 600741
ΑΡ. Αδείας Α’ Τάξεως: 9596

