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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ από  1 Ιανουαρίου  2010 μέχρι  31  Μαρτίου  2010

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα  παρακάτω  στοιχεία  και  πληροφορίες  ,  που  προκύπτουν  από  τις  οικονομικές  καταστάσεις  , στοχεύουν  σε  μία  γενική  ενημέρωση  για  την  οικονομική  κατάσταση  και  τα  αποτελέσματα  της  ΛΑΝΑΚΑΜ  Α.Ε. Συνιστούμε  επομένως  στον  αναγνώστη  , πρίν  προβεί  σε  οποιαδήποτε  είδους  επενδυτική  επιλογή   ή  άλλη  
συναλλαγή  με  τον  εκδότη  ,  να  ανατρέξει  στη  διεύθυνση  διαδικτύου  του  εκδότη  ,  όπου  αναρτώνται  οι  οικονομικές  καταστάσεις  καθώς  και  η  έκθεση  επισκόπησης  του  νομίμου  ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται..
Διεύθυνση Διαδικτύου:  http://www.lanakam.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο (Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)
των Οικονιμικών Καταστάσεων: 25 Μαίου 2010 01.01.2010 01.01.2009
Νόμιμος Ελεγκτής: Σπύρος  Θ.  Λυκούδης(Α.Μ.ΣΟΕΛ 13801) 31.03.2010 31.03.2009
Ελεγκτική  Εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Δεν  απαιτείται
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Κύκλος εργασιών 2.299.504,97 2.826.801,53
(Ποσά  εκφρασμένα  σε  €) Μικτά κέρδη 604.354,27 883.163,22

31.03.2010 31.12.2009 Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και επενδυτικών αποτελεσμάτων 331.676,98 415.438,01
Ιδιοχρησιμοποιούμενα  ενσώματα  πάγια  στοιχεία 8.488.522,74 8.500.996,52 Κέρδη προ φόρων 289.957,02 363.408,98
Άυλα  περιουσιακά  στοιχεία 5.520,00 6.240,00  Κέρδη μετά από φόρους (Α) 230.731,39 282.232,45
Λοιπά  μη  κυκλοφορούντα  στοιχεία 459.833,68 385.632,62  -  Ιδιοκτήτες  μητρικής
Αποθέματα 1.894.738,04 1.697.431,97  - Δικαιώματα  μειοψηφίας
Απαιτήσεις  από  πελάτες 3.605.322,96 2.355.197,94 Λοιπά  συνολικά  έσοδα  μετά  από  φόρους (Β) 46.837,36 -7.711,41
Λοιπά  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία 3.008.274,82 2.651.412,79 Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 277.568,75 274.521,04
Μη  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  
προοριζόμενα  για  πώληση 238.686,50 268.063,30  -  Ιδιοκτήτες  μητρικής
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.700.898,74 15.864.975,14  - Δικαιώματα  μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,0388 0,0475
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.682.346,16 3.682.346,16 Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
Λοιπά  στοιχεία  Ιδίων  Κεφαλαίων 9.298.654,00 9.021.085,25 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολ.αποσβέσεων 345.087,57 420.515,92
Σύνολο  Ιδίων  Κεφαλαίων 12.981.000,16 12.703.431,41 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Προβλέψεις  / Λοιπές  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 164.961,52 168.828,41 (Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)
Βραχυπρόθεσμες  δανειακές υποχρεώσεις  2.000.000,00 2.000.000,00 Έμμεση  μέθοδος

Λοιπές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 2.554.937,06 992.715,32
01/01/2010  
31/03/2010

01/01/2009  
31/03/2009

Σύνολο υποχρεώσεων 4.719.898,58 3.161.543,73 Λειτουργικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 17.700.898,74 15.864.975,14 Κέρδη  προ  φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 289.957,02 363.408,98
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Πλέον/μείον προσαρμογές για:
(Ποσά  εκφρασμένα  σε  €) 01/01/2010-31/03/2010 01/01/2009-31/03/2009 Αποσβέσεις 13.410,59 5.077,91
Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων    έναρξης  περιόδου )(01.01.2010 και  01.01.2009 αντίστοιχα 12.703.431,41 12.539.933,15 Χρεωστικούς τόκους 41.719,96 52.029,03
Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από φόρους (  )συνεχιζόμενες δραστηριότητες 277.568,75 274.521,04 Προβλέψεις -3.866,89 -42.232,06
Διανεμηθέντα μερίσματα 0,00 0,00 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές  λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
Αγορές/(Πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών 0,00 0,00 τις  λειτουργικές  δραστηριότητες:
Σύνολο  καθαρής  θέσης  λήξης  περιόδου )(31.03.2010  και  31.03.2009  αντίστοιχα 12.981.000,16 12.814.454,19 Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων -197.306,07 -559.588,04

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων -283.733,67 -1.049.773,68
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων(πλην  δανειακών) 1.041.244,89 2.069.562,97
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το έτος 2007  ενώ για τις χρήσεις 2008 και  2009 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Μείον:
H  εταιρεία  σχημάτισε  πρόβλεψη  για  διαφορές  φορολογικού  ελέγχου   2008-2009  ποσού  €  26.056,44 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.924,72 -9.630,78
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή από διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Καταβεβλημένοι φόροι -25.760,36 -81.176,53
4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31/03/2010 ανερχόταν σε 14 άτομα και την αντίστοιχη  περίοδο 2009 σε 16  άτομα. Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 868.740,75 747.677,80
5. Οι  γνωστοποιήσεις  των  συνδεδεμένων  μερών  (κατά την  έννοια  του  ΔΛΠ  24) με  31/03/2010  παρουσιάζονται  στον  παρακάτω  πίνακα: Επενδυτικές δραστηριότητες

(Ποσά  σε  €) Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγορά ενσ.και άυλων πάγιων περ. στοιχείων παγίων -216,81 -1.726,20
  α) Πωλήσεις  αγαθών  και  υπηρεσιών - Τόκοι  εισπραχθέντες
  β) Αγορές  αγαθών  και  υπηρεσιών - Μερίσματα  εισπραχθέντα
  γ) Απαιτήσεις - Σύνολο εισροών /(εκροών) από  επενδυτικές  δραστηριότητες -216,81 -1.726,20
  δ) Υποχρεώσεις - Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
  ε) Συμφωνίες  Μισθώσεων - Εισπράξεις  από  εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 334.930,41 0,00
στ) Συναλλαγές  και  αμοιβές  διευθυντικών  στελεχών 10.874,52 Εξόφληση δανείων -334.930,41 0,00
  ζ) Απαιτήσεις  από  διευθυντικά  στελέχη  - Σύνολο εισροών /(εκροών) από  χρημ. δραστηριότητες 0,00 0,00

  η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη ή μέλη  της διοίκησης -
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου 868.523,94 745.951,60

6.Δεν  έχουν  δημιουργηθεί  προβλέψεις: Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 659.383,21 447.708,81
Α.Για  πάσης  φύσεως  επίδικες  ή  υπό  διαιτησία  διαφορές  ,  ή  αποφάσεις  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων  που  έχουν  ή  ενδέχεται να  έχουν  σημαντική Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 1.527.907,15 1.193.660,41
επίπτωση  στην  οικονομική  κατάσταση  ή  λειτουργία  της  εταιρείας,
Β.Για  λοιπές  προβλέψεις.

http://www.lanakam.gr/


Έχουν  δημιουργηθεί  προβλέψεις:
Α.Για  κάλυψη  απαιτήσεων  επισφαλών  πελατών ,  ποσού  €  0,00,
Β.Για  κάλυψη  -αποζημίωση  προσωπικού  ,  ποσού €  138.905,08
Γ.Για  Διαφορές  φορολογικού  ελέγχου  ανέλεγκτων  φορολογικά  χρήσεων  2008- 2009  ποσού  €  26.056,44
7. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 514.2  ποσό  2.299.504,97 ΕΥΡΩ .
8.Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού 46.837,36 € για την 31.3.2010 και ποσού -7.711,41 €  για την 31.3.2009
     αφορούν διαφορές αποτίμησης χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία.  
9. Η μείωση του κύκλου εργασιών του α΄τριμήνου του 2010 σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2009 οφείλεται στην οικονομική κρίση και στο αρνητικό κλίμα 
που επικρατεί στο καταναλωτικό κοινό.

Αθήνα, 25 Μαίου 2010
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