ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286
Telefax: +30 210 7771404

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Εννιαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. με Απόφαση την 21η Νοεμβρίου 2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί
με την κατάθεση τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο στην διεύθυνση www.lanakam.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά
οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

ΟΥΡΑΗΛ Γ. ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Ισολογισμός της 30ης Σεπτεμβρίου 2007.
Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007
Κατάσταση Ταμειακών Ροών περιόδου 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007
Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις στις Ενδιάμεσες Εννιαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις
5.1. Γενικές Πληροφορίες
5.2. Λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των
οικονομικών καταστάσεων.
5.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
5.2.2. Πληροφόρηση κατά τομέα
5.2.3. Ενσώματα πάγια
5.2.4. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
5.2.5. Έρευνα και ανάπτυξη
5.2.6. Αρχές Ενοποιήσεως – Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων
5.2.7. Αποζημίωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
5.2.8. Μεταφορά σε λογαριασμούς περιουσιακών στοιχείων δανειακού κόστους εξόδων
5.2.9. Έλεγχος αποζημίωσης ενσώματων και άϋλων στοιχείων
5.2.10. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
5.2.11. Αποθέματα
5.2.12. Απαιτήσεις από πελάτες
5.2.13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
5.2.14. Μετοχικό κεφάλαιο
5.2.15. Δανεισμός
5.2.16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
5.2.17. Παροχές στο προσωπικό
5.2.18. Αναγνώριση εσόδων
5.2.19. Μισθώσεις
5.2.20. Διανομή μερισμάτων
5.3
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου. Παράγοντες χρηματοοικονομικού
κινδύνου.
5.4
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
5.5
Ανάλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων
5.6
Ανάλυση στοιχείων πάγιου ενεργητικού
5.7
Ανάλυση επενδύσεων σε συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες.
5.8
Ανάλυση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
5.9
Ανάλυση απαιτήσεων
5.10 Ανάλυση των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων
5.11 Ανάλυση των αποθεμάτων
5.12 Ανάλυση των ταμιακών διαθεσίμων
5.13 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
5.14 Παροχές σε εργαζομένους
5.14.1 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
5.14.2 Παροχές σε εργαζομένους
5.15 Αποσβέσεις
5.16 Ανάλυση όλων των λογαριασμών καθαρής θέσης
5.17 Ανάλυση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
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5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32

Ανάλυση των δανείων
Ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων
Ανάλυση όλων των λογαριασμών
Συμφωνία του φόρου εισοδήματος
Ανάλυση των δεσμεύσεων
Ανάλυση των αγορών επιχειρήσεων (θυγατρικής) που έγιναν μέσα στην χρήση
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Εκκρεμείς δίκες κατά της εταιρείας
Εμπράγματα βάρη και εξασφαλίσεις
Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό
Κέρδη ανά μετοχή
5.28.1 Μερίσματα ανά μετοχή
Ενδεχόμενα
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Λοιπές σημειώσεις
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Πλήρες Όνομα:

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΟΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έδρα:
Ημερομηνία Σύστασης:
Κύρια Δραστηριότητα:
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων
Εταιριών:
Εποπτεύουσα Αρχή:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:
Σύνθεση Διοικητικού
Συμβουλίου:
Τύπος των Οικονομικών
Καταστάσεων:
Ημερομηνία Έγκρισης των
Οικονομικών Καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Πιστοποιητικό Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών:
Διεύθυνση Διαδικτυακού τόπου:

Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι, 115 27
10/11/1941
Εμπόριο Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων - Ετοίμων Ενδυμάτων
6032/06/Β/86/65
Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
094007209
Ουραηλίδης Γ. Ουραήλ-Ράλλης , Δαμίγος Κ.Ιωάννης,
Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος, Κουλουλίας Κ. Γεώργιος,
Βουζαλής Γ. Κωνσταντίνος, Βρακάς Δ. Σπυρίδων
Ενδιάμεσες Οκονομικές Καταστάσεις Εννιαμήνου 2007
21/11/2007
Χρήστος Δ. Γιάγκος
ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ
Δεν απαιτείται
http//www.lanakam.gr

Επισημαίνεται ότι ο χώρος διαδικτύου της εταιρείας μας όπου αναρτώνται οι Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις, τα Πιστοποιητικά Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι
Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κάτωθι : http//www.lanakam.gr
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1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σημείωση

30.9.2007

31.12.2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

5.6
5.19

8.133.380,64
39.280,81

8.148.885,23
41.437,99

5.2.10

1.124.158,86
15.728,29
9.312.548,60

1.086.051,78
15.728,29
9.292.103,29

5.11

815.286,93
311.179,51
5.056.843,02
200.507,30
1.128.891,64
-

464.219,21
188.515,87
4.606.214,61
38.527,73
563.164,67
2.820,09

5.2.10
5.12

826.222,50
127.879,90
8.466.810,80
17.779.359,40

511.890,74
240.475,17
6.615.828,09
15.907.931,38

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

3.682.346,16
462.294,50
5.510.578,36
5.738.191,93
-1.091.756,17
14.301.654,78
14.301.654,78

3.682.346,16
462.294,50
5.510.578,36
5.367.392,59
-1.328.665,15
13.693.946,46
13.693.946,46

5.19
5.14

157.123,33
66.577,29
223.700,62

273,00
142.889,75
44.513,81
187.676,56

5.17
5.17

1.735.690,08
72.861,92
1.000.000,00
231.076,67
72.608,92
11.080,51
111.563,11
19.122,79
3.254.004,00
3.477.704,62

651.470,78
117.689,80
1.000.000,00
12.113,58
96.901,16
13.058,04
135.075,00

17.779.359,40

15.907.931,38

Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Προκαταβολές σε προμηθευτές

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Γραμμάτια εισπρακτέα
Χρεώστες Διάφοροι

5.9

Πιστωτές διάφοροι – Χρεωστικά Υπόλοιπα
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για αποζ. Προσωπικού
Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών (πιστωτικά υπόλοιπα)
Τράπεζες-Λογαρ. Βραχυπρόθ. Υποχρεώσ.
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

5.17

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων
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2.026.308,36
2.213.984,92

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ( σε €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1.200730.9.2007

1.7.200730.9.2007

Κύκλος εργασιών

4.412.695,74

2.140.082,01

Μικτά κέρδη

1.110.333,01

554.792,91

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

1.1.200630.9.2006
3.752.589,18
662.619,63
116.746,75

1.7.200630.9.2006
1.493.196,06
134.921,95
-138.285,36

355.797,70

301.697,01

375.224,13

308.258,91

133.591,26

-132.595,73

305.959,50

254.285,87

84.278,55

-155.225,52

69.050,52

55.271,97

68.047,91

110,76

236.908,98

199.013,90

16.230,64

0,0334

-

και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ)

0,0398
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-155.336, 28
-

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότηττες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
• Αποσβέσεις
• Χρεωστικούς τόκους
• Προβλέψεις
• Φόρος εισοδήματος
• Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων
• Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων
• Αύξηση (μείωση) προμηθευτών
Ταμειακές ροές από τις λειτουργίες
Τόκοι πληρωθέντες
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς
Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από
επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές παγίων
Επιστροφή επενδεδυμένου
κεφαλαίου
Ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Λήψη δανείων
Εξόφληση δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της
περιόδου
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1.1.2007-30.9.2007

1.1.2006-30.9.2006

305.959,50

84.278,55

19.426,43
49.838,20
223.700,62
69.050,52
667.975,27
-1.318.088,47
-351.067,72
1.084.219,93
83.039,01
-49.838,20
-139.751,89

16.844,51
32.468,20
45.804,34
179.395,60
-1.627.480,67
-158.183,07
1.005.430,20
-600.837,94
-32.468,20
-119.005,32

-106.551,08

-752.311,46

-4.306,09

-3.676,09

44.360,50

-

40.054,41

-3.676,09

1.000.000,00
-1.046.098,60
-

800.000,00
-

-46.098,60

800.000,00

-112.595,27

44.012,45

240.475,17

77.000,99

127.879,90

121.013,44

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Μετοχικό κεφάλαιο έναρξης περιόδου (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Υπέρ το άρτιο (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Διαφορές αναπροσαρμογής συμμετοχών και χρεογράφων (1.1.2007 και 1.1.2006
αντίστοιχα)
Αποθεματικά εύλογης αξίας (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Λοιπά αποθεματικά / Διαφορές αναπροσαρμογής (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Αποτελέσματα εις νέον (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1.1.2007και 1.1.2006 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους
Διαφορά από αποτίμηση χρεογράφων ΕΛΦΙΚΟ-ΕΧΑΕ
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.9.2007 και 30.9.2006 αντίστοιχα)
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1.1.2007 - 30.9.2007

1.1.2006 - 30.9.2006

3.682.346,16
462.294,50
1.144.561,17

3.504.168,12
472.262,00
612.375,69

5.510.578,36
4.222.831,42
-1.328.665,15
13.693.946,46
236.908,98
370.799,34
14.301.654,78

5.510.578,36
4.391.041,96
-1.159.933,45
13.330.492,68
16.230,64
498.482,58
13.845.205,90

5. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5.1 Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο τοµέα της εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (νημάτωνυφασμάτων-πλεκτών-ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ).
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστημένη στη διεύθυνση
Μεσογείων 2-4, Αθήνα, Πύργος Αθηνών, το site αυτής είναι www.lanakam.gr και είναι εισηγμένη στην κατηγορία
Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στον κλάδο Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά - Ρουχισμός και Αξεσουάρ του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την
21/11/2007.
Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. συµμετέχει µε ποσοστό 14,14% στην εταιρεία ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. και µε ποσοστό 0,05% στην
εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΑ Α.Ε.
5.2 Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων

5.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι παρούσες ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. αφορούν το Εννιάμηνο του 2007.
Έχουν συνταχθεί - καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων". Αυτές οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα µε τα ΔΠΧΠ.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε., έχουν συνταχθεί µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μέχρι
και την 31.12.2006.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού κόστους µε εξαίρεση τα Οικόπεδα
- Κτίρια καθώς και Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (Συµµετοχικοί τίτλοι-Χρεόγραφα) οι οποίοι
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους µε μεταβολές αναγνωριζόμενες στα Ίδια Κεφάλαια.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την γνωστοποίηση ενδεχομένων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων
και εξόδων κατά την διάρκεια της περιόδου υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
5.2.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα.
Οι δραστηριότητες, µε δεδομένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι οµογενοποιηµένες,
θεωρούνται ως ένας τοµέας.
5.2.3 Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις
άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Ως κόστος κτήσεως των ακινήτων και του
μηχανολογικού εξοπλισμού λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 1.1.2007, η οποία και προσδιορίσθηκε από
ανεξάρτητους εκτιμητές. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους
µπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ' αποτελέσματα όταν γίνονται. Τα
οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται µε την
σταθερή μέθοδο µέσα στη οφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:
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- Κτίρια
- Μηχανολογικός εξοπλισμός
- Αυτοκίνητα - Οχήματα
- Μηχανογραφικός εξοπλισμός
- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός

30-50 χρόνια
10-25 χρόνια
5-15 χρόνια
3-5 χρόνια
10-25 χρόνια

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση)
καταχωρούνται ως έξοδο στ' αποτελέσματα.

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τµήµατος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.
Δεν δημιουργούνται αποσβέσεις στα κτίρια διότι αυτά ευρίσκονται εκτός εκμετάλλευσης.
5.2.4 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπάρχουν .
5.2.5
Έρευνα και ανάπτυξη
Δεν προέκυψε .

Αρχές Ενοποιήσεως - Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων – Κοινοπραξίες.
Δεν προέκυψε τέτοια περίπτωση.
5.2.6

Αποζηµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Δεν προέκυψε
5.2.7

5.2.8.

Μεταφορά σε λογ/μούς περιουσιακών στοιχείων δανειακού κόστους και άλλων εξόδων .

Δεν προέκυψε τέτοια περίπτωση.

5.2.9

Έλεγχος απομείωσης ενσώματων και άϋλων στοιχείων.
Δεν προέκυψε περίπτωση .

5.2.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(α) Δάνεια που έχουν δοθεί από την εταιρεία σε τρίτους και απαιτήσεις
Αναφέρονται Δάνεια στο προσωπικό € 24.576,11
(β) Διακρατούμενες ως την λήξη επενδύσεις
Δεν υπάρχουν
(γ) Αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω αποτελεσμάτων
Δεν υπάρχουν
(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Μετοχές ΕΛΦΙΚΟ κομμάτια 635.118 x 1,77 €/κομμάτι=1.124.158,86
Χρεόγραφα ΕΧΑΕ κομμάτια 36.721 x 22,50 €/κομμάτι = 826.222,50
Οι τιμές αποτίμησης αφορούν εκείνες της 30/09/2007 του ΧΑΑ.
Δραστηριότητες αντιστάθμισης
Δεν προέβη η εταιρεία σε δραστηριότητα-υπολογισμούς αντιστάθμισης αξιών περιουσιακών στοιχείων της.
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5.2.11. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος προσδιορίζεται µε την μέθοδο του µέσου σταθμικού κόστους.
Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
εκτιμάται µε βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρoυµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
5.2.12 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει µε την ονομαστική αξία,
αφαιρουµένων των ζημιών αποµείωσης. Οι ζημιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται
όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε
βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µμεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και των εκτιµώµενων μελλοντικών ταμιακών ροών. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
5.2.13. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαμηλού ρίσκου.

5.2.14 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εμφανίζονται μετά την
αφαίρεση του σχετικού καθαρού εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται µε
την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται
αφαιρετικός των ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή
ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρά από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν
συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια Kεφάλαια .
5.2.15 Δανεισµός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση
της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.

5.2.16 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρήθηκαν κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση.
5.2.17 Παροχές στο προσωπικό
Δεν προέκυψαν.
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5.2.18 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδο περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους
ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις ayaθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η επιχείρηση παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδο από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του προγµατικού επιτοκίου. ΄
(γ) Μερίσµατα
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδο, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν εγκρίνονται από το
όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί.
5.2.19 Μισθώσεις
Δεν υφίστανται χρηματοδοτικές μισθώσεις
5.2.20 Διανοµή µερισµάτων
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση αφού έχει εγκριθεί από την
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.
5.3

Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

(α) Πιστωτικός κίvδυvος
Η ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως
σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών.
(β) Κίvδυvoς ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδο, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων.
(γ) Κίvδυvος ταµιακώv poώv και κίvδυvος µεταβολώv εύλογης αξίας λόγω µεταβολώv wv επιτοκίωv.
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε
κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.
Πολιτική της εταιρείας είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων της σε µεταβλητό επιτόκιο.

5.4

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα
µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

5.5

Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Δεν υπάρχουν τέτοια περιουσιακά στοιχεία.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Υπόλοιπο

Προσθήκες

Αφαιρέσεις

Υπόλοιπα

Αποσβέσεις

31.12.2006

Εννιάμηνο

Εννιάμηνο

30.9.2007

31.12.2006

2007

2007

Πλέον/Mείον

Σύνολο

αποσβέσεις

Αποσβέσεων

Εννιαμήνου
2007

Οικόπεδα
Καλλιθέας

3.000.000,00

Κερατέας

805.000,00

Θεσ/νίκης

1.200.000,00

Πειραιά

900.000,00

Ν. Ιωνίας

300.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000.000,00

-

-

-

805.000,00

-

-

-

1.200.000,00

-

-

-

900.000,00

-

-

-

300.000,00

-

-

-

964.339.79

516.828,43

-2.434,71

514.393,72

2.302.288,27

1.002.288,27

-

1.002.288,27

207.035,85

107.035,85

-

107.035,85

-

Κτίρια
Καλλιθέας

966.828,43

Κερατέας

2.302.288,27

Θεσ/νίκης

207.035,85

Πειραιά

814,05

Κεντρικό-

-

2.488,64
-

-

-

-

-

814,05

-

57.556,01

814,05

-

814,05

1.045,60

3.393,60

4.439,20

1.750.931,10

2.079.943,87

-333.561,24

1.746.382,63

26.327,83

26.327,80

-

26.327,80

117.682,07

83.601,93

13.514,52

97.116,62

3.817.885,80

-319.087,66

3.498.798,14

57.556,01

Κολωνακίου

Μηχανήματα
Μεταφ.Μέσα
Έπιπλα/Εξοπ.

2.084.822,49
26.327,83
116.098,10

4.102,28

333.891,39
2.518,31

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

203,81

ΣΥΝΟΛΑ

11.966.771,03

4.306,09

203.81
338.898,34

11.632.178,78

Μείον αποσβέσεις

- 3.498.798.14

Σύνολο ενσώματων παγίων

8.133.380,64

5.6

Πίνακας – Ανάλυση στοιχείων πάγιου ενεργητικού

5.7.

Ανάλυση επενδύσεων σε συγγενείς και θυγατρικές
Συμμετοχή σε ΕΛΦΙΚΟ.
Βλέπε παράγραφο 5.2.10.

5.8

Ανάλυση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων

Βλέπε παράγραφο 5.2.10.

5.9

Ανάλυση των απαιτήσεων

Αφορά σε:
Πελάτες -χρεωστικά υπόλοιπα
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρ. Μεταχ/νες
Χρεώστες διάφοροι
Προμηθευτές –χρεωστικά υπόλοιπα
Σύνολο
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€
€
€
€
€
€

30.9.2007
5.056.843,02
200.507,30
1.094.625,99
34.265,65
311.179,51
6.697.421,47

5.10 Ανάλυση των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων
Βλέπε παράγραφο 5.2.10.

5.11 Ανάλυση των αποθεμάτων
Αφορά σε:
Εμπορεύματα
Προιόντα έτοιμα & ημιτελή
Πρώτες & Β Ύλες
Είδη Συσκευασίας
Προκ./λες για αγορές εμπορ.
Σύνολο

€
€
€
€
€
€

30.9.2007
778.788,50
27.482,43
6.660,46
2.355,54
815.286,93

5.12 Ανάλυση των ταμιακών διαθεσίμων
Αφορά σε:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ €
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ

5.13

€
€
€
€

30.9.2007
42.235,05
78.332,04
7.312,81
127.879,90

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. προβαίνει σε εκτιµήσεις και παροδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων. Δεν υπάρχουν κατά την παρούσα χρονική στιγµή εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη και δε έχει υποχρέωση ως
προς το να αλλάξει τις αναφορές ή τις υποθέσεις που αφορoύν σε µελλοντικά γεγονότα σαν αποτέλεσµα νεότερης
πληροφόρησης περί αυτών των µελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας.
5.14

Παροχές σε εργαζόμενους

5.14.1. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Ν 2112/20)
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω :
(ποσά σε Ευρώ)
30.9.2007
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2007 και 1.1.2006
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2007 και 2006
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.9.2007 και 30.9.2006

142.889,75
14.233,58
157.123,33
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.9.2006
100.604,83
24.742,77
125.347,60

5.14.2

Παροχές σε εργαζομένους
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.9.2007
Μισθοί και ημερομίσθια
218.822,07
Εργοδοτικές Εισφορές
59.761,26
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
14.233,58
Σύνολο
292.816,91
Η εταιρεία απασχόλησε κατά την τρέχουσα περίοδο 16 υπαλλήλους.

5.15

30.9.2006
106.947,79
30.406,59
24.742,77
162.097,15

Αποσβέσεις
30.9.2007
3.393,60
2.021,68
14.011,15
19.426,43

Αποσβέσεις κτιρίων και εγκατ. κτιρίων
Αποσβέσεις µηχανηµάτων
Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
Αποσβέσεις επίπλων
Αποσβέσεις software και H/Y
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.9.2006
2.016,90
1.306,99
13.520,62
16.844,51

5.16 Ανάλυση όλων των λογαριασμών της καθαρής θέσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Καταβλημένο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Κατ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτο αποθεματικό
Διαφορά από αναπροσαρ. Αξίας συμμ. και χρεογράφων
Αφορολόγητο αποθεματικό αν. 147/67
Αφορολόγητο αποθεματικό αν. 147/67 ΔΙ ΙΔ ΚΚ
Αφορολόγητο αποθεματικό ΝΔ 1078/71
Αφορολόγητο ειδικό αποθεματικό ΝΔ250/73.328/74Α4
Αφορολόγητο αποθεματικό ΝΔ331/74
Αφορολόγητο αποθεματικό ΝΔ34/68 άρθρο 6
Αφορολόγητο αποθεματικό υπολ/αναπρο. Ν 542/77
Αφορολόγητο αποθεματικό κερδών εκ πωλ. οικοπέδου
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν 111/81
Αφορολόγητο αποθεματικό ΝΔ 3765/54 παρ. 12
Αφορολόγητο αποθεματικό αναπρ. Αξ. Συμμετ. ΕΛΦΙΚΟ
Αφορολόγητο αποθεματικό Υπερ. Παγ. ΝΔ 3323/55
Αφορολόγητο αποθεματικό Ε 2665/84 ΠΟΛ 72
Αφορολόγητο αποθεματικό Α 20 Ν 1892/90
Αποθεματικό από απαλλ. φόρου
Αφορολόγητο αποθεματικό ΝΔ 2238/94(5%)
Αποθεματικό από απαλλ. Φόρου 1997
Αποθεματικό από κατ. Ειδικ. Τρό φορ. Εισοδ.
Αποθεματικό από απαλλ. φόρου
Αφορολ. Αποθεμ. Εκ πωλής. Συμμ. Και χρεογραφ.
Διαφορές από εύλογη αξία Οικοπέδων
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30.9.2007

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.682.346,16
462.294,50
557.739,22
2.008.783,53
1.515.360,51
31.304,77
7.770,22
21969,93
112.680,92
1.266,02
196.507,40
59,49
4.471,04
6.510,07
2.091,42
75.879,38
84.958,14
260.596,76
315.161,33
146.466,46
21.841,67
10.575,04
98.700,34
198.699,18
58.799,09
3.681.980,03

Διαφορές από εύλογη αξία Κτιρίων
Αποτελέσματα εις νέο-Ζημίες
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

€
€
€

1.828.598,33
-1.091.756,17
14.301.654,78

5.17 Ανάλυση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Αφορά σε:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

30.9.2007

Προμηθευτές
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
Μερίσματα πληρωτέα
Διάφοροι Πιστωτές
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΚΑ Γραφείων
Επικουρικό Γραφείων
Πελάτες -πιστωτικά υπόλοιπα
Επιταγές πληρωτέες
Μεταβατικοί Λογ/μοι παθητικού
Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.735.690,08
89.197,45
9.976,53
303.685,59
8.886,95
2.193,56
72.861,92
12.389,13
19.122,79
2.254.004,00

5.18 Ανάλυση των δανείων (περιλαμβανομένου του Leasing)
Αφορά σε δανεία Εμπορικής Τράπεζας ποσού € 1.000.000,00 (κεφάλαιο κίνησης).

5.19 Ανάλυση των αναβαλλόμενων φόρων
Αφορά σε:
1) Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση από πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που έχει σχηματιστεί μέχρι
30.9.2007 ποσού € 157.123,33 x 25% = 39.280,83

5.20 Ανάλυση όλων των λογαριασμών των αποτελεσμάτων
Αφορά σε:
ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΔΩΝ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις για εκμεταλλεύσεως
Έξοδα από φόρο εισοδήματος
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
Κόστος πωληθέντων
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προιόντων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Ιδιόχρηση Αποθεμάτων
Λοιπά έκτακτα κέρδη
ΣΥΝΟΛΟ
Αποτέλεσμα – Κέρδη περιόδου (α-β)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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30.9.2007
278.583,33
139.062,48
84.776,72
49.079,78
277.172,58
49.838,20
19.426,43
36.297,06
69.050,52
570,49
1.003.857,59
3.302.362,73
4.306.220,32
4.412.181,52
514,22
32.825,22
57.277,94
701,14
39.629,26
4.543.129,30
236.908,98

(α)

(β)

5.21 Συμφωνία του φόρου εισοδήματος
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος - έξοδο
Αναβαλλόμενος φόρος - έσοδο

30.9.2007

€
€
€
€

72.608,92
-3.558,40
69.050,52

5.22 Ανάλυση των δεσμεύσεων
Κεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν Κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την
ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων .
5.23 Ανάλυση των αγορών επιχειρήσεων (θυγατρικές) που έγιναν μέσα στην χρήση
Δεν υπάρχουν.

5.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Δεν προέκυψε περίπτωση γεγονότων που να επηρεάζουν σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της
περιόδου 2007.

5.25 Εκκρεμής Δίκες κατά της εταιρείας.
Δεν υφίστανται εκκρεμείς δίκες κατά της εταιρείας..

5.26 Εμπράγματα Βάρη και Εξασφαλίσεις.
Δεν υπάρχουν Εμπράγματα Βάρη και Εξασφαλίσεις επί των ακινήτων της εταιρείας.

5.27

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρεωστικοί τόκοι
 Δάνεια τραπεζών
 Τόκοι Χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο
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30.9.2007

30.9.2006

49.838,20
49.838,20

32.468,20
32.468,20

5.28

Κέρδη ανά µετoxή

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της εταιρείας µε
τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των τυχόν ιδίων
κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από τη ΛΑΝΑΚΑΜ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.9.2007
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρίας (σεΕυρώ)
236.908,98
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
5.939.268,00
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε Ευρώ)
0,0398

30.9.2006
16.230,64
5.939.268,00
0,000

5.28.1 Μερίσματα ανά µετοχή
Δεν πληρώθηκαν μερίσματα για τις χρήσεις 2003 , 2004 , 2005 και 2006.
5.29
Ενδεχόμενα
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα
που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις
από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Δεν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων.

5.30
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με την εταιρεία μέχρι 30.9.2007 σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών .
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών .
γ) Απαιτήσεις .
δ)Υποχρεώσεις .
ε) Συμφωνίες μισθώσεων .
στ) Συναλλαγές και αμοιβές
διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης .
ζ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη.
η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης .

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-

36.323,92
-

Το ποσό των ΕΥΡΩ 36.323,92 αφορά σε καταβλημένη τακτική μισθοδοσία μελών Διοικητικού Συμβουλίου περιόδου
μέχρι την 30.9.2007. Δεν έχουν δοθεί δάνεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη.
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5.31
Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2005 και 2006.
Δεν είναι δυνατόν, την παρούσα χρονική στιγμή να προσδιοριστεί μα ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων και
προστίμων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό εξαρτάται από τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου και τις
διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν .Για τον σκοπό αυτό δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις συνημμένες
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις .
5.32

Λοιπές Σημειώσεις

1. Στους χρεώστες διάφορους περιλαμβάνονται επιταγές εισπρακτέες πελατών ποσού 1.094.625,99 €
2.Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.
3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004, ενώ για τις χρήσεις 2005 και 2006 οι
φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
5. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 30/9/2007 ανερχόταν σε 18 άτομα.
6. Στον πίνακα «Στοιχεία Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου» μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και διαφορές
από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων που κρατούνται από την εταιρεία (Αυξητικό ποσό των Ιδίων
Κεφαλαίων € 370.799,34 .)
7. Η διαφορά στους Πελάτες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των χρεωστικών υπολοίπων των Πελατών
κατά € 450.628,41 λόγω αύξησης του τζίρου
8. Η διαφορά των καθαρών κερδών του Εννεαμήνου (€ 236.908,98) σε σχέση με τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη του
Α’ τριμήνου 2007 (€ 188.361,48) και του Α΄ εξαμήνου 2007 (€ 37.895,08) οφείλεται στην περιοδικότητα των
πωλήσεων της εταιρείας.
Αθήνα, 21.11.2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΟΥΡΑΗΛ
AB 043465

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
AE 107109
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Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Π 607252

