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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
(∆ηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρίας ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις
καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία:
Εποπτευόµενη αρχή:
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
Αλέξανδρος Β. Πουλαρίκας
Κωνσταντίνος Γ. Σταµούλης
Βασίλειος ∆. Χλυµπάτσος
Άννα Α. Πουλαρίκα
Παναγιώτης Β. Χλυµπάτσος
∆ηµήτριος Α. Βουδούρης
Άγγελος Χ. Καραχάλιος
Χρήστος Ν. Ρέτσας
Βαγγέλης Μ. Αγαπητός
Marcel Andre Kengelbacher
Κωνσταντίνος Β. Φέγγος

Υπουργείο Ανάπτυξης,
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
www.dynamicsec.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελεγχου ελεγκτών:

Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες
01.01-31.12.2008
Κύκλος Εργασιών
5.867.058,93
Μικτά κέρδη
1.819.584,92
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
(232.329,39)
Κέρδη προ φόρων
288.649,15
Κέρδη µετά από φόρους
149.065,05

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
31.12.2008

31.12.2007

745.391,14

766.136,85

610.540,39
1.671.931,40
4.203.682,08
15.488.841,26
22.720.386,27

255.464,47
2.226.331,75
11.188.705,49
21.913.976,92
36.350.615,48

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης

7.725.999,80
2.063.939,79

7.725.999,80
2.277.370,44

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (α)

9.789.939,59

10.003.370,24

409.548,20
0,00
12.520.898,48
12.930.446,68
22.720.386,27

130.360,52
3.550.000,00
22.666.884,72
26.347.245,24
36.350.615,48

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

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α+β)

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)
(Ζηµίες) / Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

31.12.2008

31.12.2007
9.412.840,63
919.985,56
(329.607,50)
151,55

9.789.939,59

10.003.370,24

706.149,63
1.375.014,02
919.985,56

0,0565
0,0000

0,3489
0,1375

(83.823,80)

816.611,24

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

10.003.370,24
149.065,05
(362.568,25)
72,55

01.01-31.12.2007
8.703.254,17
3.591.734,77

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2008 και 01.01.2007
αντίστοιχα)
Κέρδη χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Λοιπές προσαρµογές
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2008 και 31.12.2007
αντίστοιχα)

27 Φεβρουαρίου 2009
Γεώργιος Π. Λαζάρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13721)
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη

01.01-31.12.2008

01.01-31.12.2007

288.649,15

1.375.014,02

148.505,59
45.227,84

110.461,61
432.916,00

(584.079,78)
57.017,75

(848.669,20)
238.513,61

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

16.737.412,80

(11.290.000,54)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

(9.777.802,83)

11.332.602,36

(57.017,75)
(370.599,37)

(238.513,61)
(280.429,92)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές οι οποίες υιοθετήθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες που δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π..
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2006. Η απορροφηθείσα "Gottardo Α.Ε.Π.Ε.Υ." έχει ελεγχθεί
φορολογικά και για τη χρήση 2005.
3. Κατά τη γνώµη της διοίκησης της Εταιρίας και των νοµικών συµβούλων της, οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
4. Η Εταιρία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης απασχολούσε 67 άτοµα (2007: 73 άτοµα).
5. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων (η Εταιρία δε διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα).

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου εξοπλισµού
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(Εξοφλήσεις) δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα

6. Στο κονδύλι του Ισολογισµού "Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις" περιλαµβάνονται και:
- προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2007-2008) ποσό € 100.000,00
- προβλέψεις για υποχρεώσεις παροχών προσωπικού ποσό € 77.474,71
7. Τα ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών για τη χρήση 2008, που περιλαµβάνονται στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υπο-

Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) +(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης

χρεώσεις της Εταιρίας, είναι € 1.335.288,84 (2007: € 1.680.649,70).
8. Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της Εταιρίας για τη χρήση 2008, που περιλαµβάνονται στα λοιπά κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, είναι € 3.463.538,50 (2007: € 112.774,18) καθώς και τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα των
πελατών για τη χρήση 2008 είναι € 1.423.347,00 (2007: € 2.037.257,95).
9. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το συνολο των µετοχών της 31.12.2008 και 31.12.2007.
10. Οι συναλλαγές και οι αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών ∆ιοίκησης γαι το 2008 ανέρχονται σε ποσό € 249.999,96.
11. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων.

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

6.487.313,40
(36.000,00)
(517.326,77)
1.171,68
570.512,50
143.750,81
162.108,22

831.894,33
0,00
(318.977,27)
1.950,00
857.699,82
0,00
540.672,55

(3.550.000,00)
(362.568,25)

(50.000,00)
(329.607,50)

(3.912.568,25)

(379.607,50)

2.736.853,37
2.150.032,13

992.959,38
1.157.072,75

4.886.885,50

2.150.032,13

ΑΘΗΝΑ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Β. ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ
Α.∆.Τ.: Χ 152835

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΆΝΝΑ Α. ΠΟΥΛΑΡΙΚΑ
Α.∆.Τ.: ΑΗ 544707

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΟΥΒΑΡΟΥ - ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ.: Ξ 225006 Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄Τάξης 011551

