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ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

Έδρα:
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Ισολογισµός
Καταστάσεις µεταβολών της καθαρής θέσης
Καταστάση Ταµιακών Ροών
Προσάρτηµα στις οικονοµικές καταστάσεις
Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

01/01/2005
31/12/2005
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδος (ζηµία) προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου

20

20
20
20
20
20
20
20
20
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3.817.623,95
-3.382.371,89
435.252,06
220.328,06
-357.058,13
-205.995,98

01/01/2004
31/12/2004

-20.688,80

3.031.906,80
-2.710.576,15
321.330,65
65.090,06
-290.458,22
-76.462,08
-18.568,80
-704,21

71.837,21
-11.230,43

227,40
-8.393,01

60.606,78
60.606,78

-8.165,61
-8.165,61

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σηµείωση

31.12.2005

31.12.2004

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

2.4
2.12

8.106.277,56
33.493,83

8.125.898,11
36.237,67

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

2.7δ

759.536,88
6.728,29
8.906.036,56

513.143.22
6.918,29
8.682.197,29

12
10

454.374.20
4.370.798,04

470.016,5
3.766.735,09

2.7δ
13

329.020,16
77.000,99
5.231.193,39
14.137.229,95

311.981,53
321.981,53
4.870.714,67
13.552.911,96

14
14
14
14
14
14
14

3.504.168,12
472.262,00
5.510.578,36
5.003.417,65
-1.159.933,45
13.330.492,68
13.330.492,68

3.504.168,12
472.262,00
5.510.578,36
4.675.519,86
-1.194.385,62
12.968.142,72
12.968.142,72

17
19

6.108,19
100.604,83
106.713,02

91.042,73
91.042,73

15

689.781,12
10.243,13
700.024,25
806.737,27

492.965,79
760,72
493.726,51
584.769,24

14.137.229,95

13.552.911,96

Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα 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
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων
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3.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2004

Υπέρ το
άρτιο

∆ιαφορές
από
αναπροσ.
Συµµ.
Χρεωγράφων

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Λοιπά
αποθ/τικά/∆ιαφ.
αναπροσ.

Αποτ/µατα εις
νέον

3.504.168,12

472.262,00

1.108.755,54

2.979.088,47

4.391.041,96

-1.367.918,25

3.504.168,12

472.262,00

1.108.755,54

2.979.088,47

4.391.041,96

-1.367.918,25

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών
∆ιορθωµένα υπόλοιπα

0

11.087.397,84

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2004
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων

2.531.489,89

- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση

-824.277,64
0,00

0,00

-824.277,64

2.531.489,89

0,00

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

0,00
173.532,63

0,00

0,00

-824.277,64

2.531.489,89

0,00

173.532,63

1.880.744,88

Υπόλοιπα 31.12.2004

3.504.168,12

472.262,00

284.477,90

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.194.385,62

12.968.142,72

Υπόλοιπα 01.01.2005

3.504.168,12

472.262,00

284.477,90

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.194.385,62

3.504.168,12

472.262,00

284.477,90

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.194.385,62

0,00

0,00

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών
∆ιορθωµένα υπόλοιπα

0

12.968.142,72

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2005
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση

327.897,79
0,00

0,00

327.897,79

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπα 31.12.2005

0,00
34.452,17

0,00

0,00

327.897,79

0,00

0,00

34.452,17

362.349,96

3.504.168,12

472.262,00

612.375,69

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.159.933,45

13.330.492,68
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ
Ταµιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρµογές για:
• Αποσβέσεις
• Χρεωστικούς τόκους
.Προβλέψεις
• Αύξηση (µείωση) απαιτήσεων
• Αύξηση (µείωση) αποθεµάτων
• Αύξηση (µείωση) προµηθευτών
Ταµιακές ροές από τις λειτουργίες
Τόκοι πληρωθέντες
Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς
Ταµιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµιακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορά ενσωµάτων παγίων
Επιστροφή επενδυµένου
κεφαλαίου
Ταµιακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Λήψη δανείων
Εξόφληση δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες

01/01/2005
31/12/2005
71.837,21

01/01/2004
31/12/2004
227,40

19.620,55
20.688,80
9.562,10
121.708,66
-577.295,00
15.642,32
196.940,49
-243.003,53
-20.688,80
-56.503,68

5.174,61
704,21
6.106,22
-484.787,57
531.311,25
159.368,30
211.998,20
-704,21
-26.961,81

-320.196,01

184.332,18

-40.596,69
75.278,05

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της
περιόδου

75.278,05

-40.596,69

600.000,00
-600.000,00
-62,58

-174.383,62

-62,58

-174.383,62

-244.980,54

-30.648,13

321.981,53

352.629,66

77.000,99

321.981,53

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου
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5. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΈΩΣ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
Η

Πλήρες Όνοµα:

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

Έδρα:

Μεσογείων 2-4, Αµπελόκηποι, 115
27

Ηµεροµηνία Σύστασης:

10/11/1941

Κύρια ∆ραστηριότητα:

Εµπόριο Κλοστοϋφαντουργικών Προϊόντων - Ετοίµων Ενδυµάτων

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών:

6032/06/Β/86/65

Εποπτεύουσα Αρχή:

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου,

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου:

094007209

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Ουραηλίδης Γ. Ουραήλ-Ράλλης , ∆αµίγος Κ.Ιωάννης, Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος,
Κουλουλίας Κ. Γεώργιος, Βουζαλής Γ. Κωνσταντίνος, Βρακάς ∆.
Σπυρίδων

Τύπος των Οικονοµικών Καταστάσεων:
Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονιµικών
Καταστάσεων:

Ετήσιες Οκονοµικές Καταστάσεις

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:

Σπύρος Θ. Λυκούδης

Ελεγκτική Εταιρεία:
Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών:

ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτυακού τόπου:

http//www.lanakam.gr

∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως

20/3/2006

Με σύµφωνη γνώµη-έµφαση για διόρθωση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων
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Ι. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σηµείωση

31.12.2005

31.12.2004

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

2.4
2.12

8.106.277,56
33.493,83

8.125.898,11
36.237,67

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

2.7δ

759.536,88
6.728,29
8.906.036,56

513.143.22
6.918,29
8.682.197,29

12
10

454.374.20
4.370.798,04

470.016,52
3.766.735,09

2.7δ
13

329.020,16
77.000,99
5.231.193,39
14.137.229,95

311.981,53
321.981,53
4.870.714,67
13.552.911,96

14
14
14
14
14
14
14

3.504.168,12
472.262,00
5.510.578,36
5.003.417,65
-1.159.933,45
13.330.492,68
13.330.492,68

3.504.168,12
472.262,00
5.510.578,36
4.675.519,86
-1.194.385,62
12.968.142,72
12.968.142,72

17
19

6.108,19
100.604,83
106.713,02

91.042,73
91.042,73

15

689.781,12
10.243,13
700.024,25
806.737,27

492.965,79
760,72
493.726,51
584.769,24

14.137.229,95

13.552.911,96

Λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα 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
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων
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ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
01/01/2005
31/12/2005
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διαθέσεως
Έξοδα διοικήσεως
Άλλα έξοδα
Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)
Αποτελέσµατα από συγγενείς
επιχειρήσεις
Κέρδος (ζηµία) προ φόρου
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος (ζηµία) από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου

01/01/2004
31/12/2004

-20.688,80

3.031.906,80
-2.710.576,15
321.330,65
65.090,06
-290.458,22
-76.462,08
-18.568,80
-704,21

71.837,21
-11.230,43

227,40
-8.393,01

60.606,78
60.606,78

-8.165,61
-8.165,61

01/01/2005 31/12/2005
71.837,21

01/01/2004
31/12/2004
227,40

20

3.817.623,95
-3.382.371,89
435.252,06
220.328,06
-357.058,13
-205.995,98

20
20
20
20
20
20
20
20

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ταµιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρµογές για:
• Αποσβέσεις
• Χρεωστικούς τόκους
.Προβλέψεις
• Αύξηση (µείωση) απαιτήσεων
• Αύξηση (µείωση) αποθεµάτων
• Αύξηση (µείωση) προµηθευτών
Ταµιακές ροές από τις λειτουργίες
Τόκοι πληρωθέντες
Φόρος εισοδήµατος πληρωθείς
Ταµιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσωµάτων παγίων
Επιστροφή επενδυµένου κεφαλαίου
Ταµιακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Λήψη δανείων
Εξόφληση δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

5.174,61
704,21

19.620,55
20.688,80
9.562,10
121.708,66
-577.295,00
15.642,32
196.940,49
-243.003,53
-20.688,80
-56.503,68

6.106,22
-484.787,57
531.311,25
159.368,30
211.998,20
-704,21
-26.961,81

-320.196,01

184.332,18
-40.596,69

75.278,05

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα
Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου

75.278,05

-40.596,69

600.000,00
-600.000,00
-62,58
-62,58

-174.383,62
-174.383,62

-244.980,54

-30.648,13

321.981,53

352.629,66

77.000,99

321.981,53

Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών
Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου
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Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2004

Υπέρ το
άρτιο

∆ιαφορές
από
αναπροσ.
Συµµ.
Χρεωγράφων

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας

Λοιπά
αποθ/τικά/∆ιαφ.
αναπροσ.

Αποτ/µατα εις
νέον

3.504.168,12

472.262,00

1.108.755,54

2.979.088,47

4.391.041,96

-1.367.918,25

3.504.168,12

472.262,00

1.108.755,54

2.979.088,47

4.391.041,96

-1.367.918,25

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών
∆ιορθωµένα υπόλοιπα

0

11.087.397,84

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2004
- Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων

2.531.489,89

- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση

-824.277,64
0,00

0,00

-824.277,64

2.531.489,89

0,00

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

0,00
173.532,63

0,00

0,00

-824.277,64

2.531.489,89

0,00

173.532,63

1.880.744,88

Υπόλοιπα 31.12.2004

3.504.168,12

472.262,00

284.477,90

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.194.385,62

12.968.142,72

Υπόλοιπα 01.01.2005

3.504.168,12

472.262,00

284.477,90

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.194.385,62

3.504.168,12

472.262,00

284.477,90

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.194.385,62

0,00

0,00

Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών
∆ιορθωµένα υπόλοιπα

0

12.968.142,72

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2005
- Αποτίµηση ∆ιαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
• Κέρδος (ζηµία) αποτίµησης
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση

327.897,79
0,00

0,00

327.897,79

- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου
Υπόλοιπα 31.12.2005

0,00
34.452,17

0,00

0,00

327.897,79

0,00

0,00

34.452,17

362.349,96

3.504.168,12

472.262,00

612.375,69

5.510.578,36

4.391.041,96

-1.159.933,45

13.330.492,68

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και το έτος 2002, ενώ για τις χρήσεις 2003 εως 2004 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί
οριστικές.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της
εταιρείας.
4. Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας την 31/12/2005 ανερχόταν σε 6 άτοµα.
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2006
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΥΡΑΗΛΙ∆ΗΣ ΟΥΡΑΗΛ

∆ΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Α.∆.Τ. Θ 940036

Α.∆.Τ. Ν 331297

Α.∆.Τ. Π 607252
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Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆ΠΧΠ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2006

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. µε Απόφαση την 20η Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την δηµοσίευσή τους στην εφηµερίδα
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ σήµερα Παρασκευή 31 Μαρτίου 2006 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 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις
κονδυλίων.

ΟΥΡΑΗΛ Γ. ΟΥΡΑΗΛΙ∆ΗΣ
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
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ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας <<ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.>>

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις

της <<ΛΑΝΑΚΑΜ

Α.Ε.>> της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η

∆εκεµβρίου 2005.Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας.Η δική µας
ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων , εδραιωµένης στο
διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα , που είναι εναρµονισµένα
µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά
τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος

περιλαµβάνει την εξέταση , σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που

να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος

επίσης

περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και
, γενικότερα,της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την
διαµόρφωση της Έκθεσής µας. Κατά την γνώµη µας ,οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν
ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της
χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία ,σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα ,που προδιαγράφονται από την ελληνική
εταιρική νοµοθεσία και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες
οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή
σας στις σηµειώσεις που παρατίθενται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στο
προσδιορισµό

της εύλογης αξίας των ακινήτων ,περαιτέρω , µείωσης της αξίας των χρεωγράφων , διαγραφής υπολοίπων

πελατών , αύξησης των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους και όλα αυτά ,δια µέσου του αποτελέσµατος εις νέο
2004(Ζηµίας) και τέλος στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003-2004 δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές , µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο
που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και ως εκ τούτου , δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ
ΑΜ.Σ.Ο.Ε. 13801
Σ Ο Λ α.ε.ο.ε
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων ή Προσάρτηµα

Γενικές πληροφορίες
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο τοµέα της εµπορίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (νηµάτωνυφασµάτων-πλεκτών-ετοίµων ενδυµάτων).
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 Κύρια Αγορά
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Κλάδος «Χονδρικό Εµπόριο»). Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο την 20/03/2006.
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. Επίσης συµµετέχει στην εταιρεία ΝΤΙ ΝΤΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. µε
ποσοστό 19%.

Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία
2.1.

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.

Οι παρούσες ελεγµένες τελικές οικονοµικές καταστάσεις της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. αφορούν την χρήση 2005. Έχουν
συνταχθεί - καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων". Αυτές οι οικονοµικές
καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον
Νοέµβριο του 2005.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε., έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την
31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένες περιοχές από τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004
επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις υιοθετηθείσες για τα ∆ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις
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 ∆ΛΠ 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.

2.2

Ενοποίηση

∆εν προέκυψε περίπτωση για εφαρµογή ενοποίησης επιχειρήσεων.

2.3

Πληροφόρηση κατά τοµέα.

Οι δραστηριότητες, µε δεδοµένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι οµογενοποιηµένες, θεωρούνται
ως ένας τοµέας.
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2.4

Ενσώµατα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους όσο αφορά τα Οικόπεδα-Κτίρια και τα υπόλοιπα πάγια
στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις τους .Στα Κτίρια δεν υπολογίζονται αποσβέσεις διότι είναι εκτός
εκµετάλλευσης .Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Ως κόστος κτήσεως των ακινήτων λήφθηκε η εύλογη αξία αυτών κατά την 01.01.2004, 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 ενδεικτικά:
- Κτίρια

10-50 χρόνια

- Μηχανολογικός εξοπλισµός
- Αυτοκίνητα - Οχήµατα
- Μηχανογραφικός εξοπλισµός
- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισµός

10-25χρόνια
5-15 χρόνια
3-5 χρόνια
10-25χρόνια

Στο σηµείο αυτό , τονίζεται ότι η εταιρεία θεώρησε ορθή την κατάσταση - αποτίµηση των λοιπών (πλην των ΟικοπέδωνΚτιρίων) παγίων και δεν µετέβαλε την αναπόσβεστη αξία τους αλλά ακολούθησε την πορεία των Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων και είναι σύµφωνα µε τα φορολογικά πρότυπα όσο αφορά τον υπολογισµό των αποσβέσεων.
Οι υπολειµµατικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται σε σχέση µε την αξία κτήσεως σε 0 % .

∆εν προέκυψε περίπτωση ,οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων να υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, και
να χρειασθεί να ενηµερωθούν τα αποτελέσµατα χρήσεως(ως έξοδα από αποµείωση αξίας παγίων). 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.
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2.5

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Υπόλοιπο

Προσθήκες

Αφαιρέσεις

∆ιαφορά από

Υπόλοιπα

Αποσβέσεις

Πλέον

31/12/2004

2005

2005

εύλογη αξία

31/12/2005

31/12/2004

αποσβέσεις

Σύνολο
Αποσβέσεων

2005

Οικόπεδα
Καλλιθέας
Κερατέας

790.943,51
364.041,09

Θεσ/νίκης

236.915,07

Πειραιά

827.477,93

Ν. Ιωνίας

303.642,37

-

-

-

-

-

-

-

2.209.056,49

3.000.000,00

-

440.958,91

805.000,00

-

963.084,93

1.200.000,00

-

72.522,07

900.000,00

-

-3.642,37

300.000,00

-

-

Κτίρια
Καλλιθέας

-

-

517.374,08

Κερατέας

1.021.765,90

Θες/νίκης

108.414,24

Πειραιά

814,05

Κεντρικό

996,01

Μηχανήµατα
Μεταφ.Μέσα
Έπιπλα/Εξοπ.

2.084.822,49

ΣΥΝΟΛΑ

6.393.539,04

26.327,83
110.004,47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-67.374,08

450.000,00

516.828,43

-516.828,43

-

278.234,10

1.300.000,00

1.002.288,27

-1.002.288,27

-

-8.414,24

100.000,00

107.035,85

-107.035,85

-

814,05

814,05

-

814,05

996,01

996.01

-

996,01

-

2.084.822,49

2.079.943,87

-

2.079.943,87

-

26.327,83

3.917,83

-

3.917,83

66.394,98

19.620,55

86.015,53

19.620,55

2.171.687,29

-

110.004,47

3.884.425.81

10.277.964,84

516.828,43

-2.171.687,29

ΠΛΕΟΝ

1.002.288,27
107.035,85
ΥΠΕΡΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

5.510.578,36

8.106.277,56

∆εν υπάρχουν
2.6
Έλεγχος αποµείωσης ενσώµατων και άϋλων στοιχείων.
∆εν προέκυψε περίπτωση .
2.7

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

(α) ∆άνεια που έχουν δοθεί από την εταιρεία σε τρίτους και απαιτήσεις
Αναφέρονται ∆άνεια στο προσωπικό € 23.276,11.
(β) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις
∆εν υπάρχουν
(γ) Αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων
∆εν υπάρχουν
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Μετοχές ΕΛΦΙΚΟ κοµµάτια 635.188Χ 1,16 €/κοµµάτι=736.736,88
Συµµετοχή σε εταιρεία ΝΤΙ ΝΤΙ ΕΛΛΑΣ
€
22.800,00
Χρεόγραφα ΕΧΑΕ κοµµάτια 36.721Χ 8,96 €/κοµµάτι= 329.020,16
Οι τιµές αποτίµησης αφορούν εκείνες της 31/12/2005 του ΧΑΑ.
∆ραστηριότητες αντιστάθµισης
∆εν προέβη η εταιρεία σε δραστηριότητα-υπολογισµούς αντιστάθµισης αξιών περιουσιακών στοιχείων της.
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2.8

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.

2.9

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.
2.10

Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά

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
.

2.11

∆ανεισµός

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.
2.12
Αναβαλλόµενοι φόροι
Αναφέρεται αναβαλλόµενη απαίτηση από πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού € 32.193,52.
Επίσης αναβαλλόµενη απαίτηση από µετάβαση εξόδου στα ΕΛΠ στην επόµενη χρήση € 1.300,31
2.13
Παροχές σε εργαζοµένους
∆εν προέκυψαν.
2.14
Προβλέψεις
Αναφέρεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού € 100.604,83.
2.15
Επιχορηγήσεις
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση.
2.16

Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα 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.
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2.17

Μισθώσεις

∆εν υφίστανται χρηµατοδοτικές µισθώσεις
2.18
Κόστος δανεισµού
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα , εκτός εάν αφορούν τόκους κατασκευαστικής περιόδου που
καταχωρούνται στο πάγιο που αφορούν.
2.19
Κόστη έρευνας και ανάπτυξης
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση.
2.20
∆ιανοµή µερισµάτων
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους
Γενική Συνέλευση των µετόχων.

της επιχείρησης καταχωρείται ως υποχρέωση αφού έχει εγκριθεί από την Τακτική

2.21
Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση.

3. ∆ιαχείριση 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.

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.

Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. προβαίνει σε εκτιµήσεις και παροδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών
γεγονότων. ∆εν 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.

Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τοµέα

∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση.

6. Ανάλυση των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (περιλαµβάνονται οι επενδύσεις σε ακίνητα)
Βλέπε σχετικό πίνακα στην ανάλυση των Παγίων 2.4.
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7. Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
∆εν υπάρχουν τέτοια περιουσιακά στοιχεία.

8. Ανάλυση επενδύσεων σε συγγενείς και θυγατρικές
Συµµετοχή σε ΕΛΦΙΚΟ.
Βλέπε παράγραφο 2.7.

9.

Ανάλυση των διαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

Βλέπε παράγραφο 2.7.

10. Ανάλυση των απαιτήσεων
Αφορά σε:
Πελάτες -χρεωστικά υπόλοιπα
Γραµµάτια εισπρακτέα
Παραγγελίες κυκλοφ. στοιχείων
Χρεώστες διάφοροι
Προµηθευτές –χρεωστικά υπόλοιπα
Πιστωτές διάφοροι-χρεωστικά υπόλοιπα
Φόροι-χρεωστικά υπόλοιπα
Σύνολο

11.

2005
2.955.104,37
17.947,73
5.048,16
1.247.646,81
131.045,15
1.798,13
12.207,69
4.370.798,04

€
€
€
€
€
€
€
€

2004
2.804.483,61
19.854,63
942.396,85

3.766.735,09

Ανάλυση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

Βλέπε παράγραφο 2.7.

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

€
€
€
€
€
€

2005
415.149,99
30.208,21
6.660,46
2.355,54
454.374,20

2004
391.691,02
47.512,45
9.181,64
21.631,41
470.016,52

13. Ανάλυση των ταµιακών διαθεσίµων
Αφορά σε:
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ €
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2005

€
€
€
€

2005
33.825,54
34.381,60
8.793,85
77.000,99
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2004
29.809,96
285.453,59
6.717,98
321.981,53

14.

Ανάλυση όλων των λογαριασµών της καθαρής θέσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2005
2004
Καταβληµένο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών
€
3.504.168,12
3.504.168,12
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-∆ΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
€
Κατ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
€
472.262,00
472.262,00
Τακτικό αποθεµατικό
€
557.739,22
557.739,22
Έκτακτο αποθεµατικό
€
2.008.783,53
2.008.783,53
∆ιαφορά από αναπροσαρ. Αξίας συµµ. και χρεογράφων
€
612.375,69
284.477,90
Υπεραξία αναπρος. Παγ ν.2065/1992
€
168.210,54
168.210,54
Αφορολόγητο αποθεµατικό αν. 147/67
€
31.304,77
31.304,77
Αφορολόγητο αποθεµατικό αν. 147/67 ∆Ι Ι∆ ΚΚ
€
7.770,22
7.770,22
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆ 1078/71
€
21969,93
21969,93
Αφορολόγητο ειδικό αποθεµατικό Ν∆250/73.328/74Α4
€
112.680,92
112.680,92
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆331/74
€
1.266,02
1.266,02
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆34/68 άρθρο 6
€
196.507,40
196.507,40
Αφορολόγητο αποθεµατικό υπολ/αναπρο. Ν 542/77
€
59,49
59,49
Αφορολόγητο αποθεµατικό κερδών εκ πωλ. οικοπέδου
€
4.471,04
4.471,04
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν 111/81
€
6.510,07
6.510,07
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆ 3765/54 παρ. 12
€
2.091,42
2.091,42
Αφορολόγητο αποθεµατικό αναπρ. Αξ. Συµµετ. ΕΛΦΙΚΟ
€
75.879,38
75.879,38
Αφορολόγητο αποθεµατικό Υπερ. Παγ. Ν∆ 3323/55
€
84.958,14
84.958,14
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ε 2665/84 ΠΟΛ 72
€
260.596,76
260.596,76
Αφορολόγητο αποθεµατικό Α 20 Ν 1892/90
€
315.161,33
315.161,33
Αποθεµατικό από απαλλ. φόρου
€
146.466,46
146.466,46
Αφορολόγητο αποθεµατικό Ν∆ 2238/94(5%)
€
21.841,67
21.841,67
Αποθεµατικό από απαλλ. Φόρου 1997
€
10.575,04
10.575,04
Αποθεµατικό από κατ. Ειδικ. Τρό φορ. Εισοδ.
€
98.700,34
98.700,34
Αποθεµατικό από απαλλ. φόρου
€
198.699,18
198.699,18
Αφορολ. Αποθεµ. Εκ πωλής. Συµµ. Και χρεογραφ.
€
58.799,09
58.799,09
∆ιαφορές από εύλογη αξία Οικοπέδων
€
3.681.980,03
3.681.980,03
∆ιαφορές από εύλογη αξία Κτιρίων
€
1.828.598,33
1.828.598,33
Αποτελέσµατα εις νέο-Ζηµίες
€
-1.159.933,45
-1.194.385,62
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
€
13.330.492,68 12.968.142,72
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι . όσο αφορά τις ενδιάµεσες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις
Α΄,Β΄,Γ΄ τριµήνων ειδικά στην σύνθεση του ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων .
∆ιορθώσεις σε σχέση µε τις δηµοσιοποιηθείσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31/3/2005
ΟΤΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
ΠΛΕΟΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΡΘΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ
1/1-31/3/2005
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/03/2005
31/12/2004
310/3/2005
Πάγια στοιχεία
5.271.315,22
5.859.471,67 2.266.426,44
8.125.898,11
-588.156,45
7.537.741,66
Απόθέµατα
322.850,67
470.016,52
470.016,52
-137.165,85
332.850,67
Πελάτες και λοιπες
3.959.826,68
3.923.919,11
219.353,47
4.143.272,58
+35.907,57
4.179.180,15
απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία
1.530.171,27
618.439,16
195.285,59
813.724,75
+911.732,11
1.725.456,86
ενεργ.
ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓ.
11.094.163,84 10.871.846,46 2.681.065,50
13.552.911,96
+222.317,38
13.775.229,34
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μάκρο.Υποχρ
Βράχ. Υποχ.
Λοιπ. Υποχρε.
836.764,00
584.769,24
584.769,24
+251.994,76
836.764,00
Συν. Υποχρ.(α)
836.764,00
584.769,24
584.769,24
+251.994,76
836.764,00
Καθ. Θέση
10.257.399,84 10.287.077,22 2.681.065,50
12.968.142,72
-29.677,38
12.938.465,34
Συν. Καθ. Θέσης(β) 10.257.399,84 10.287.077,22 2.681.065,50 12.968.142,72
-29.677,38 12.938.465,34
ΣΥΝΟΛΟ
11.094.163.84 10.871.846,46 2.681.065,50
13.552.911,96
+222.317,38
13.775.229,34
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(α+β)
(Γ)
(Α)
(Β)
(Α+Β)
(Γ-Α)
(Γ-(Γ-Α))
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30/6/2005
ΟΤΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
ΠΛΕΟΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΡΘΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ
¼-30/6/2005
ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία
Απόθέµατα
Πελάτες και λοιπες
απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία
ενεργ.
ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μάκρο.Υποχρ
Βράχ. Υποχ.
Λοιπ. Υποχρε.
Συν. Υποχρ.(α)
Καθ. Θέση
Συν. Καθ. Θέσης(β)
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(α+β)

30/06/2005
5.736.890,83
315.335,82
4.675.044,95

31/12/2004
5.859.471,67
470.016,52
3.923.919,11

2.266.426,44
219.353,47

8.125.898,11
470.016,52
4.143.272,58

-122.580,84
-154.680,68
+751.125,84

30/6/2005
8.003.317,27
315.335,84
4.894.398,42

567.667,07

618.439,16

195.285,59

813.724,75

-50.772,11

762.952,64

11.294.938,67

10.871.846,46
(Α)

2.681.065,50
(Β)

13.552.911,96
(Α+Β)

+423.092,21

13.976.004,17

600.000,00
423.858,67
1.023.858,67
10.271.080,00
10.271.080,00
11.294.938,67

584.769,24
584.769,24
10.287.077,22
10.287.077,22
10.871.846,46

2.681.065,50
2.681.065,50
2.681.065,50

584.769,24
584.769,24
12.968.142,72

+600.000,00
-160.910,57
+439.089,43
-15.997,22

600.000,00
423.858,67
1.023.858,67
12.952.145,50

12.968.142,72
13.552.911,96

-15.997,22 12.952.145,50
+423.092,21

13.976.004,17

(Γ)
(Α)
(Β)
(Α+Β)
(Γ-Α)
(Γ-(Γ-Α))
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 30/9/2005
ΟΤΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ
ΠΛΕΟΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΡΘΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ
1/7-30/9/2005
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/09/2005
31/12/2004
30/9/2005
Πάγια στοιχεία
5.828.653,62
5.859.471,67 2.266.426,44
8.125.898,11
-30.818,05
8.095.080,06
Απόθέµατα
303.991,66
470.016,52
470.016,52
-166.024,86
303.991,66
Πελάτες και λοιπες
5.801.290,66
3.923.919,11
219.353,47
4.143.272,58 +1.877.371,55
6.020.644,13
απαιτήσεις
Λοιπά στοιχεία
429.278,37
618.439,16
195.285,59
813.724,75
-189.160,79
624.563,96
ενεργ.
ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓ.
12.363.214,31 10.871.846,46 2.681.065,50
13.552.911,96 +1.491.367,85
15.044.279,81
(Α)
(Β)
(Α+Β)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μάκρο.Υποχρ
Βράχ. Υποχ.
600.000,00
+600.000,00
600.000,00
Λοιπ. Υποχρε.
1.116.108,22
584.769,24
584.769,24
+531.338,98
1.116.108,22
Συν. Υποχρ.(α)
1.716.108,22
584.769,24
584.769,24 +1.131.338,98
1.716.108,22
Καθ. Θέση
10.647.106,09 10.287.077,22 2.681.065,50
12.968.142,72
+360.028,87
13.328.171,59
Συν. Καθ. Θέσης(β) 10.647.106,09 10.287.077,22 2.681.065,50 12.968.142,72 +360.028,87 13.328.171,59
ΣΥΝΟΛΟ
12.363.214,31 10.871.846,46 2.681.065,50
13.552.911,96 +1.491.367,85
15.044.279,81
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(α+β)
(Γ)
(Α)
(Β)
(Α+Β)
(Γ-Α)
(Γ-(Γ-Α))
∆ιόρθωση Πίνακα προσαρµογών καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 01/01/2005 µεταξύ ελληνικών προτύπων (ΕΛΠ) και
διεθνών λογιστικών προτύπων(∆ΛΠ).
01/01/2005
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε ΕΓΛΣ
8.560.320,07
8.560.320,07
Αποτίµηση στην εύλογη αξία (∆ΠΧΠ 1)
3.147.299,01
2.849.999,77
5.997.298,78
Αποτίµηση χρεογράφων
229.660,52
-30.609,87
199.050,65
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων
-1.72.439,23
-167.458,07 -1.239.897,30
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
-91.042,73
-91.042,73
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων
-320.819,31
-320.819,31
Καταχώρηση αναβαλλόµενου φόρου
-7.104,00
+29.133,67
+22..029,67
∆ιάφορες άλλες εγγραφές
-158.797,11
-158.797,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων σύµφωνα µε ∆ΛΠ
10.287.077,22
+2.681.065.50 12.968.142,72
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ € 2.681.065.50 ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΗΝ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ∆ΛΠ 2004(31/12/2004).
Από λάθος παραλήφθηκε υπεραξία οικόπεδου Καλλιθέας
€
1.000.000,00
Από λάθος παραλήφθηκε υπεραξία στα κτίρια
€
1.849.999,77
Από λάθος έγινε υπερεκτίµηση χρεογράφων προς πώληση κατά το ποσό
€
-30.609,87
Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει επιπλέον µείωση του υπολοίπου πελατών-διαγραφή
€
-167.458,07
τους
Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αύξηση των απαιτήσεων για αναβαλλόµενους φόρους
€
29.133,67
Σύνολο επανεκτιµήσεων
€
+2.681.065,50

Σηµειώνεται ότι δεν προέκυψε µεταβολή στούς πίνακες αποτελεσµάτων περιόδου και ταµειακών ροών των αντίστοιχών
περιόδων ά,΄β,΄γ τριµήνων 2005-2004.

15. Ανάλυση των προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
Αφορά σε:
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

2005

Προµηθευτές
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ
Μερίσµατα πληρωτέα
∆ιάφοροι Πιστωτές
∆ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ
Χρεώστες διάφοροι –πιστωτικά υπόλοιπα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΚΑ Γραφείων
Επικουρικό Γραφείων
Πελάτες -πιστωτικά υπόλοιπα
Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2004

543.882,89

318.572,63

89.197,45
9.976,53
28.090,26
591,32

89.260,03
10.020,55
59.691,43
7.111,75

7.704,80
2.028,40
8.309,47
689.781,12

8.309,40
492.965,79

16. Ανάλυση των δανείων (περιλαµβανοµένου του Leasing)
∆εν υπάρχουν ∆άνεια

17. Ανάλυση των αναβαλλόµενων φόρων
Αφορά σε:
1)Αναβαλλόµενη φορολογική Υποχρέωση από πρόβλεψη 5% επισφάλειας πελατών που σχηµατίσθηκε στα φορολογικά
βιβλία ποσού € 19.088,09Χ32%=6.108,19.

18. Ανάλυση των παροχών σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση.
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19. Ανάλυση των προβλέψεων
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παροκάτω :
(ποσά σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.03.2004
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-31.03.2004
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.03.2004
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.03.2004
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.04-31.12.2004
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.04-31.12.2004
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.04-31.12.2004
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2005
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-31.12.2005
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.12.2005

82.554,61
5.958,30
----88.512,91
2.529,32
----91.042,73
9.562,10
-----

Σύνολο

€

100.604,83

20. Ανάλυση όλων των λογαριασµών των αποτελεσµάτων
Αφορά σε:
ΟΜΑ∆Α ΕΞΟ∆ΩΝ
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
Λοιπές έκτακτες ζηµίες
Έξοδα από φόρο εισοδήµατος
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων
ΦΜΑΠ
Χρεωστικές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ
Πωλήσεις εµπορευµάτων
Πωλήσεις προιόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών
Έσοδα κεφαλαίων
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
Λοιπά έκτακτα κέρδη
Αποζηµιώσεις εµπορευµάτων από ασφάλεια
Κλασµατικά υπόλοιπα από πώληση µετοχών ΛΑΝΑΚΑΜ
Εισπράξεις από διαγραµµένους πελάτες
Έσοδα από φόρο εισοδήµατος
ΣΥΝΟΛΟ

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

2005
164.922,32
106.708,21
110.129,33
146,00
73.817,89
20.688,80
19.620,55
9.562,10
105,65
42.008,07
59.473,26
18.568,80
625.750,98

2004
133.317,43
55.920,08
87.477,44
17.055,48
66.418,47
704,21
5.174,61
283,95
8.393,01
18.568,80
1.272,84
394.586,32

3.800.103,92
17.520,03
-

2.744.258,54
283.617,78
1.885,73
2.144,75
51.864,60
1.856,78
4.240,00
4.632,00
1.855,16
641,52
3.096.996,86

55.266,97
55.011,31
2.075,87
2.973,91
105.000,00
30.777,64
4.068.729,65

21. Συµφωνία του φόρου εισοδήµατος
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Τρέχων φόρος
Αναβαλλόµενος φόρος

€
€

2005
9.482,41
1.748,02
11.230,43

€
€

2004
8.393,01
8.393,01
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22. Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή
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.

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρίας (σεΕυρώ)
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005
31/12/2004
60.606,78
5.939.268
5.939.268
0,010
-

23. Ανάλυση των δεσµεύσεων
Κεφαλαιουχικές ∆εσµεύσεις
∆εν υπάρχουν Κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ηµεροµηνία
σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων .

24. Ανάλυση των αγορών επιχειρήσεων (θυγατρικές) που έγιναν µέσα στην χρήση
∆εν υπάρχουν.

25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
∆εν προέκυψε τέτοια περίπτωση

26. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆εν προέκυψε περίπτωση γεγονότων που να επηρεάζουν σηµαντικά τα οικονοµικά µεγέθη της περιόδου 2005.

27. Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως 2004.
∆εν είναι δυνατόν , την παρούσα χρονική στιγµή να προσδιοριστεί µε 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
οικονοµικές καταστάσεις .

28. Εκκρεµής ∆ίκες κατά της εταιρείας.
∆εν υφίστανται εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας..

29. Εµπράγµατα Βάρη και Εξασφαλίσεις.
∆εν υπάρχουν Εµπράγµατα Βάρη και Εξασφαλίσεις επί των ακινήτων της εταιρείας.
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ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.»
Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας µας, σας παρουσιάζουµε τον απολογισµό του έτους 2005
και σας δίνουµε σε γενικές γραµµές επεξηγήσεις και πληροφορίες για τα οικονοµικά αποτελέσµατα του έτους
αυτού.
∆ραστηριότητα Κατά την χρήση 2005, η κρίση που µαστίζει τον κλάδο της εριοβιοµηχανίας,
συνεχίστηκε και επιδεινώθηκε µε εντονότερους ρυθµούς. Στην χώρα µας η κρίση αυτή είχε ως αποτέλεσµα να
αναστείλουν την λειτουργία τους σχεδόν όλα τα υφαντήρια µάλλινων υφασµάτων µε αποτέλεσµα να
αποθαρρυνθούν οι πελάτες µας παραγωγοί µάλλινων υφασµάτων και να εγκαταλείψουν την παραγωγή τους.
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει και παλαιότερα δραστηριοποιούµεθα στην εµπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
και ήδη υπάρχει συµβόλαιο αποκλειστικής διανοµής στην Ελλάδα και στην Κύπρο για συλλογές προϊόντων της
Ιταλικής Εταιρείας DOLCE & GABBANA INDUSTRIA S.P.A. που παράγει έτοιµα ενδύµατα µόδας, εσώρουχα,
γραβάτες, φουλάρια κ.λ.π., της Ιταλικής Εταιρείας COCCINELLE SPA που παράγει γυναικείες τσάντες, παπούτσια
και αξεσουάρ και της Ιταλικής Εταιρείας DANIELE ALLESSANDRINI SPA που παράγει έτοιµα ανδρικά και
γυναικεία ενδύµατα, παπούτσια και αξεσουάρ.
Επενδύσεις

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία µας δεν πραγµατοποίησε επενδύσεις.

Αποτίµηση

Τα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων και α’ υλών έχουν αποτιµηθεί στην κατ’είδος χαµηλότερη αξία, µεταξύ της αξίας
κτήσης των και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, όπως η έννοια αυτών καθορίζεται µε την παραγρ. 4 του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο. 2. Για τον υπολογισµό της αξίας κτήσης όλων των αποθεµάτων όπως και του
κόστους παραγωγής των προϊόντων εφαρµόστηκε η µέθοδος µέσου σταθµικού όρου.Tα µένοντα την 31/12/2005
Εµπορεύµατα αποτιµήθηκαν σε τιµές κόστους.

Αποζηµίωση

Σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµιώσεις αποχωρούντος και προσωπικού απολυοµένου ακολουθούµενης παγίως
της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης µε τα εντός αυτής καταβαλλόµενα ποσά.

Πωλήσεις

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσόν εκ ΕΥΡΩ 3.817.623,95 έναντι ΕΥΡΩ 3.031.906,80 που ήταν το 2004.

Κέρδη

Στην χρήση που έληξε τα µικτά κέρδη έφθασαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 435.252,06 και τα καθαρά κέρδη στο ποσό
των ΕΥΡΩ 60.606,78.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις ήταν συνολικά

Έξοδα

Τα έξοδα διαχείρισης έφθασαν συνολικά στο ποσόν των ΕΥΡΩ 277.838,83.

Συµµετοχές

Οι συµµετοχές αφορούν µετοχές ανωνύµων εταιρειών ήτοι :∆ύο εισηγµένων εις το Χρηµατιστήριο που
αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα 31/12/2005 αξία και µίας µη εισηγµένης ανώνυµης εταιρείας. Οι εν λόγω
εισηγµένες ανώνυµες εταιρείες
ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές και η µη εισηγµένη, για την οποία µέχρι
την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης εκθέσεως δεν έχει συνταχθεί ο πρώτος Ισολογισµός .
Η µη εισηγµένη εταιρεία , θα ελεχθεί από ελεγκτές σύµφωνα µε τον Ν.2190/20.

19.620,55 ΕΥΡΩ.
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Η ανάλυση των συµµετοχών έχει ως εξής :
ΕΛΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΈΣ 635.118Χ1.16 €/µετοχη=736.736,88
ΕΧΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
36721Χ8,96 €/,ετοχή=329.020,16
ΝΤΙ-ΝΤΙ ΜΕΤΟΧΕΣ 2.280Χ10=22800

Ακίνητα

Η εταιρεία µας έχει υπό την κυριότητά της τα κατωτέρω ακίνητα :
1) OIKOΠΕ∆Α

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Αξία σε EYΡΩ

Μ2
Α) Εργοστασίου Καλλιθέας κειµένου
επί των οδών Ανδροµάχης,
Πριάµου, ∆ηµοσθένους & Χίου εις
Καλλιθέα

2.659,18

3.000.000,00

Β) Κείµενον εις Θεσσαλονίκην επί των
οδών Μοναστηρίου & Γιαννιτσών

1.109,00

1.200.000,00

41.349,00

805.000,00

1.987,25

900.000,00

1.105,32
48.209,75

300.000,00
6.205.000,00

Γ) Κείµενον εις Κερατέα Αττικής
(του εργοσταςίου Κερατέας)
∆) Κείµενον εις Πειραιάν επί των
οδών Παπαστράτου, Ασκληπειού,
Γραβιάς
Ε) Κείµενον εις Ν.Ηράκλειον Αττικής
επί της Λ. Ηρακλείου 65

2) ΚΤΙΡΙΑ

Μένουσα αξία

Α) Καλλιθέας (επί του µε
Στοιχεία α’ οικοπέδου)
Β) Κερατέας (επί του µε
Στοιχεία γ’ οικοπέδου)
Γ) Θεσσαλονίκης (επί του
µε στοιχεία β’οικοπέδου)

450.000,00
1.300.000,00
100.000,00
1.850.000,00

Σύνολον

Επί των ως άνω αναγραφοµένων ακινήτων δεν υφίσταται ουδέν εµπράγµατο βάρος.
Ως αξία κτήσεως των ακινήτων ελήφθησαν οι αναπροσαρµοσµένες αξίες αυτών που προέκυψαν από την γενοµένη εφαρµογή (µε
βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα –(∆ΛΠ 16)) της έκθεσης ορκωτών εκτιµητών µε βάση την οποία προέκυψε διαφοράυπεραξία που καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια σε λογαριασµό <<∆ιαφορές αναπροσαρµογής από εφαρµογή της εύλογης
αξίας>>
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν παραλείπει να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε όσους εργάστηκαν στην Εταιρεία µας και µας
βοήθησαν να σας παρουσιάσουµε αυτόν τον Ισολογισµό.
∆ια τας υπολοίπους πληροφορίας παραπέµποµε υµάς κ.κ. Μέτοχοι εις το Προσάρτηµα του Ισολογισµού της 31.12.2005.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIO
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ανωνύµου εταιρείας υπό την επωνυµίαν «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
εδρεούσης εν Αθήναις και επί της οδού Μεσογείων αριθµ. 2-4 της 20ης Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006) ηµέραν ∆ευτέρα
και ώρα 14.30 µµ εις τα γραφεία της έδρας της εταιρείας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

ΘΕΜΑΤΑ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oυραήλ-Ράλλης Γ. Ουραηλίδης
Ιωάννης Κ. ∆αµίγος
Βασίλειος Κ. Κωστόπουλος
Γεώργιος Κ. Κουλουλίας
Κων/νος Γ. Βουζαλής
Σπυρίδων ∆. Βρακάς

1. Εγκρισις Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2005 της εταιρείας.
2. Εγκρισις εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί του ως άνω
Οικονοµικών Καταστάσεων προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων.

Προσκλήσει του Προέδρου συνήλθε σήµερον σε συνεδρίαση το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον διαπιστωθείσης δε
πλήρους απαρτίας εισέρχεται εις την συζήτησιν των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως.
ΘΕΜΑΤΑ 1ον και 2ον
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιον κατόπιν επισταµένης µελέτης των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2005 και του πιστοποιητικού
του Ορκωτού Ελεγκτή και εν συνδυασµώ προς τα προσαχθέντα στοιχεία εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις τούτες ως έχουν.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκρείνει οµοφώνως την κατωτέρω έκθεσιν αυτού προς την Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν των Μετόχων
της εταιρείας επί των Οικονοµικών Καταστάσεων έχουσιν ούτω :

ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.»
Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας µας, σας παρουσιάζουµε τον απολογισµό του έτους 2005
και σας δίνουµε σε γενικές γραµµές επεξηγήσεις και πληροφορίες για τα οικονοµικά αποτελέσµατα του έτους
αυτού.
∆ραστηριότητα Κατά την χρήση 2005, η κρίση που µαστίζει τον κλάδο της εριοβιοµηχανίας,
συνεχίστηκε και επιδεινώθηκε µε εντονότερους ρυθµούς. Στην χώρα µας η κρίση αυτή είχε ως αποτέλεσµα να
αναστείλουν την λειτουργία τους σχεδόν όλα τα υφαντήρια µάλλινων υφασµάτων µε αποτέλεσµα να
αποθαρρυνθούν οι πελάτες µας παραγωγοί µάλλινων υφασµάτων και να εγκαταλείψουν την παραγωγή τους.
Όπως σας είχαµε ενηµερώσει και παλαιότερα δραστηριοποιούµεθα στην εµπορία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
και ήδη υπάρχει συµβόλαιο αποκλειστικής διανοµής στην Ελλάδα και στην Κύπρο για συλλογές προϊόντων της
Ιταλικής Εταιρείας DOLCE & GABBANA INDUSTRIA S.P.A. που παράγει έτοιµα ενδύµατα µόδας, εσώρουχα,
γραβάτες, φουλάρια κ.λ.π., της Ιταλικής Εταιρείας COCCINELLE SPA που παράγει γυναικείες τσάντες, παπούτσια
και αξεσουάρ και της Ιταλικής Εταιρείας DANIELE ALLESSANDRINI SPA που παράγει έτοιµα ανδρικά και
γυναικεία ενδύµατα, παπούτσια και αξεσουάρ.
Επενδύσεις

Στην παρούσα χρήση η εταιρεία µας δεν πραγµατοποίησε επενδύσεις.

Αποτίµηση

Τα αποθέµατα ετοίµων προϊόντων και α’ υλών έχουν αποτιµηθεί στην κατ’είδος χαµηλότερη αξία, µεταξύ της αξίας
κτήσης των και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, όπως η έννοια αυτών καθορίζεται µε την παραγρ. 4 του
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο. 2. Για τον υπολογισµό της αξίας κτήσης όλων των αποθεµάτων όπως και του
κόστους παραγωγής των προϊόντων εφαρµόστηκε η µέθοδος µέσου σταθµικού όρου.Tα µένοντα την 31/12/2005
Εµπορεύµατα αποτιµήθηκαν σε τιµές κόστους.

Αποζηµίωση

Σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµιώσεις αποχωρούντος και προσωπικού απολυοµένου ακολουθούµενης παγίως
της αρχής επιβάρυνσης κάθε χρήσης µε τα εντός αυτής καταβαλλόµενα ποσά.
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Πωλήσεις

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσόν εκ ΕΥΡΩ 3.817.623,95 έναντι ΕΥΡΩ 3.031.906,80 που ήταν το 2004.

Κέρδη

Στην χρήση που έληξε τα µικτά κέρδη έφθασαν στο ποσό των ΕΥΡΩ 435.252,06 και τα καθαρά κέρδη στο ποσό
των ΕΥΡΩ 60.606,78.

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις ήταν συνολικά

Έξοδα

Τα έξοδα διαχείρισης έφθασαν συνολικά στο ποσόν των ΕΥΡΩ 277.838,83.

19.620,55 ΕΥΡΩ.

Οι συµµετοχές αφορούν µετοχές ανωνύµων εταιρειών ήτοι :∆ύο εισηγµένων εις το Χρηµατιστήριο που
αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα 31/12/2005 αξία και µίας µη εισηγµένης ανώνυµης εταιρείας. Οι εν λόγω
εισηγµένες ανώνυµες εταιρείες
ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές και η µη εισηγµένη, για την οποία µέχρι
την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσης εκθέσεως δεν έχει συνταχθεί ο πρώτος Ισολογισµός .
Η µη εισηγµένη εταιρεία , θα ελεχθεί από ελεγκτές σύµφωνα µε τον Ν.2190/20.

Συµµετοχές

Η ανάλυση των συµµετοχών έχει ως εξής :

ΕΛΦΙΚΟ ΜΕΤΟΧΈΣ 635.118Χ1.16 €/µετοχη=736.736,88
ΕΧΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
36721Χ8,96 €/,ετοχή=329.020,16
ΝΤΙ-ΝΤΙ ΜΕΤΟΧΕΣ 2.280Χ10=22800

Ακίνητα

Η εταιρεία µας έχει υπό την κυριότητά της τα κατωτέρω ακίνητα :
1) OIKOΠΕ∆Α

ΕΜΒΑ∆ΟΝ

Αξία σε EYΡΩ

Μ2
Α) Εργοστασίου Καλλιθέας κειµένου
επί των οδών Ανδροµάχης,
Πριάµου, ∆ηµοσθένους & Χίου εις
Καλλιθέα

2.659,18

3.000.000,00

Β) Κείµενον εις Θεσσαλονίκην επί των
οδών Μοναστηρίου & Γιαννιτσών

1.109,00

1.200.000,00

41.349,00

805.000,00

1.987,25

900.000,00

1.105,32
48.209,75

300.000,00
6.205.000,00

Γ) Κείµενον εις Κερατέα Αττικής
(του εργοσταςίου Κερατέας)
∆) Κείµενον εις Πειραιάν επί των
οδών Παπαστράτου, Ασκληπειού,
Γραβιάς
Ε) Κείµενον εις Ν.Ηράκλειον Αττικής
επί της Λ. Ηρακλείου 65
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Μένουσα αξία

2) ΚΤΙΡΙΑ
Α) Καλλιθέας (επί του µε
Στοιχεία α’ οικοπέδου)
Β) Κερατέας (επί του µε
Στοιχεία γ’ οικοπέδου)
Γ) Θεσσαλονίκης (επί του
µε στοιχεία β’οικοπέδου)

450.000,00
1.300.000,00
100.000,00
1.850.000,00

Σύνολον

Επί των ως άνω αναγραφοµένων ακινήτων δεν υφίσταται ουδέν εµπράγµατο βάρος.
Ως αξία κτήσεως των ακινήτων ελήφθησαν οι αναπροσαρµοσµένες αξίες αυτών που προέκυψαν από την γενοµένη εφαρµογή (µε
βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα –(∆ΛΠ 16)) της έκθεσης ορκωτών εκτιµητών µε βάση την οποία προέκυψε διαφοράυπεραξία που καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια σε λογαριασµό <<∆ιαφορές αναπροσαρµογής από εφαρµογή της εύλογης
αξίας>>
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν παραλείπει να εκφράσει τις ευχαριστίες του σε όσους εργάστηκαν στην Εταιρεία µας και µας
βοήθησαν να σας παρουσιάσουµε αυτόν τον Ισολογισµό.
∆ια τας υπολοίπους πληροφορίας παραπέµποµε υµάς κ.κ. Μέτοχοι εις το Προσάρτηµα του Ισολογισµού της 31.12.2005.
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς τούτο το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον αναθέτει εις τον υπάλληλον της εταιρείας κ. Βασίλειο Κωστόπουλο όπως προβεί εις τας κατά
νόµον δηµοσιεύσεις και λοιπάς νοµίµους διατυπώσεις.

Μεθ’ ο µη υπάρχοντος ετέρου θέµατος εν τη ηµερησία διατάξει προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίασις, εις
πίστιν δε συνετάγη το παρόν όπερ και υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αθήνα, 20.3.2006
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΟΥΡΑΗΛ-ΡΑΛΛΗΣ Γ. ΟΥΡΑΗΛΙ∆ΗΣ
Α∆Τ Θ 940036
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6. ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας <<ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.>>

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις

της <<ΛΑΝΑΚΑΜ

Α.Ε.>> της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η

∆εκεµβρίου 2005.Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας.Η δική µας
ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων , εδραιωµένης στο
διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα , που είναι εναρµονισµένα
µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά
τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις
ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος

περιλαµβάνει την εξέταση , σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που

να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος

επίσης

περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και
, γενικότερα,της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την
διαµόρφωση της Έκθεσής µας. Κατά την γνώµη µας ,οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν
ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της
χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία ,σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα ,που προδιαγράφονται από την ελληνική
εταιρική νοµοθεσία και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες
οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή
σας στις σηµειώσεις που παρατίθενται στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στο
προσδιορισµό

της εύλογης αξίας των ακινήτων ,περαιτέρω , µείωσης της αξίας των χρεωγράφων , διαγραφής υπολοίπων

πελατών , αύξησης των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους και όλα αυτά ,δια µέσου του αποτελέσµατος εις νέο
2004(Ζηµίας) και τέλος στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2003-2004 δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές , µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο
που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν.Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν
στάδιο και ως εκ τούτου , δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΛΥΚΟΥ∆ΗΣ
ΑΜ.Σ.Ο.Ε. 13801
Σ Ο Λ α.ε.ο.ε
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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 ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι ο κάτωθι : http//www.lanakam.gr

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.E.
Μεσογείων 2-4- «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α’ - 115 27 - Αθήνα
Τηλ. 210.7771033 – 210.7771523
Fax. 210.7771404
www.lanakam@otenet.gr
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