Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων Ανώνυμος Εταιρεία
ΑΡ.Μ.Α.Ε:32760/01ΔΤ/Β/95/790
ΕΔΡΑ: Αλκαμένους 3 Περιστέρι TK 121 31

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "Εταιρεία Παιδικών Ενδυμάτων Α.Ε." Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτκή επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας καθώς και στην διεύθυνση www.balance-epe.gr όπου έχουν
αναρτηθεί με βάση τα Διεθνή Λοστικά Πρότυπα" οι οκονομικές καταστάσεις της χρήσησς 2012 καθώς και η "συνοπτική" και αναλυτική Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία:

Νομαρχία Αθηνών

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.alouette.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ποθητός Στασινόπουλος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ελένη Χαλδαίου - Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

30 Απριλίου 2013

Νόμιμος ελεγκτής:

Μαρίνα Χρυσανθοπούλου

Άννα Στασινοπούλου - Μέλος

Ελεγκτική εταιρεία:
Με σύμφωνη γνώμη-Θέμα έμφασης

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ποσά εκφρασμένα σε €

ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2012

31/12/2011

6.158.278
75.666
261.500
8.975.853
4.514.118
456.956
20.442.370

6.546.035
67.595
267.903
10.923.127
6.128.043
841.836
24.774.540

2.898.000
(10.584.404)
(7.686.404)
(7.686.404)
1.652.279
19.569.611
6.906.884
28.128.774
20.442.370

2.898.000
(4.282.405)
(1.384.405)
(1.384.405)
6.436.747
1.413.698
10.641.541
7.666.959
26.158.944
24.774.540

01/01 31/12/2012

01/01 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)

10.477.207
1.486.349

17.066.937
3.385.096

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(4.981.524)

(5.126.747)

(6.457.204)
(6.301.999)

(6.260.533)
(6.405.654)

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

47.352
(6.358.302)

(65,2381)

(66,3111)

(4.544.183)

(4.691.187)

01/01 31/12/2012

01/01 31/12/2011

12.579.520
(14.947.183)
(130.311)
(2.497.974)

18.727.245
(17.147.752)
(1.134.621)
444.872

(57.653)
-

(208.974)
-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ποσά εκφρασμένα σε €

ποσά εκφρασμένα σε €
31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
.
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

31/12/2011

(1.384.405)

4.973.897

(6.301.999)
-

(6.358.302)

(7.686.404)

(1.384.405)

-

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση αναφέρεται στη σημείωση 9.1 των οικονομικών καταστάσεων. Δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη λόγω σημαντικών αναγνωρίσιμων φορολογικά ζημιών.
2. Οι επίδικες διαφορές της εταιρείας δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική
κατάσταση της εταιρείας.

3. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματιστεί σωρευτικά ανά περίπτωση, αναφέρονται παρακάτω:
31/12/2012
31/12/2011
Απαιτήσεις από χρεώστες
11.000
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
450.000
Πρόβλεψη για αποσζημίωση του προσωπικού
378.007
378.007
Προβλέψεις για επιφαλείς προκαταβολές
264.280
Προβλέψεις για απώλειες από εμπορικές απαιτήσεις
1.447.092
820.019
Σύνολο
2.100.378
1.648.026
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της παρούσας χρήσης ήταν 185 άτομα, ενώ στο
τέλος της προηγούμενης χρήσης 220.
5. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη
Συναλλαγές και αμοιβές Βασικών Διοικητικών Στελεχών
Έσοδα από συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη
Απαιτήσεις από Βασικά Διοικητικά Στελέχη
Υποχρεώσεις σε Βασικά Διοικητικά Στελέχη

(6.301.999)

31/12/2012
154.863
-

31/12/2011
208.239
-

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
κλπ
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,
αξιόγραφων)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης
(α)+(β)+(γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

-

-

-

-

(57.653)

13
822
(208.139)

-

-

2.773.300
(253.991)
2.519.309

1.170.747
(1.354.769)
(184.022)

(36.318)

52.711

223.856
187.537

171.145
223.856

Περιστέρι, 30 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα της προηγούμενης περιόδου αφορούσαν σε αναπροσαρμογή της
αναβαλλόμενης φορολογίας στοιχείων που επιδρούν απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Ποθητός Στασινόπουλος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 034156

7. Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει των κερδών / (ζημιών) μετά από φόρους επί του
σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας.
8. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Το Μέλος

Ο Οιονομικός Σύμβουλος

Ελένη Χαλδαίου
Α.Δ.Τ. Φ 090322

Ευάγγελος Καλπίας
Α.Δ.Τ. ΑΗ 282577, ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ Α΄0027844

9.Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε ευρώ. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

