
Αρµόδια  Υπηρεσία - Νοµαρχία:

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτυακού   τόπου:  01.01.2011 01.01.2010

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 31.12.2011 31.12.2010

Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες

Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων: 21/3/2012 δραστηριότητες δραστηριότητες

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Κύκλος  εργασιών 2.705.470,48 4.165.597,85

Ελεγκτική  Εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ Μικτά  κέρδη 712.394,02 1.177.978,20

Πιστοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών: 

Ζηµίες (Κέρδη) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων -357.053,99 -46.153,06

Ζηµίες (Κέρδη) προ φόρων -462.493,97 -154.647,57

(Ετήσια  ποσά  εκφρασµένα  σε  €) Ζηµίες (Κέρδη) µετά από φόρους(Α) -483.298,21 -165.939,88

31.12.2011 31.12.2010 -Ιδιοκτήτες µητρικής -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ -∆ικαιώµατα  µειοψηφίας -

Ιδιοχρησιµοποιούµενα  ενσώµατα  πάγια  
στοιχεία 8.327.549,57 8.459.485,40 Λοιπά  συνολικά έξοδα / έσοδα µετά από φόρους (Β) -294.005,86 -189.749,28

Λοιπά  µη  κυκλοφορούντα  στοιχεία 32.261,00 281.707,72 -Ιδιοκτήτες µητρικής -

Αποθέµατα 1.644.616,71 1.788.817,85 -∆ικαιώµατα  µειοψηφίας -

Απαιτήσεις  από  πελάτες 2.119.221,60 2.205.156,32 Ζηµίες (Κέρδη) µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,00 0,00
Λοιπά  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  
στοιχεία 1.454.007,92 2.221.212,15

Ζηµίες(Κέρδη)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και  αποσβέσεων -217.436,08 5.388,14

Μη  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  
προοριζόµενα  για  πώληση 106.123,69 175.159,17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.779.421,58 15.137.058,61 (Ετήσια  ποσά  εκφρασµένα  σε  €)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

01/01/2011  

31/12/2011

01/01/2010 

31/12/2010

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.682.346,16 3.682.346,16 Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά  στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 7.888.092,02 8.665.396,09 Αποτελέσµατα  προ  φόρων Ζηµίες(συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -462.493,97 -154.647,57
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.570.438,18 12.347.742,25 Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Προβλέψεις  / Λοιπές  µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 124.383,95 174.155,02 Αποσβέσεις 139.617,91 51.541,20

Βραχυπρόθεσµες  δανειακές υποχρεώσεις  1.450.000,00 1.500.000,00 Χρεωστικούς τόκους 105.439,98 108.494,51

Λοιπές  βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 634.599,45 1.115.161,34 Προβλέψεις 49.771,07 23.650,62

Σύνολο υποχρεώσεων 2.208.983,40 2.789.316,36 Συναλλαγµατικές  διαφορές 0,00 -556,17
ΣΥΝΟΛΟ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 13.779.421,58 15.137.058,61 Λοιπές  µη  ταµειακές  συναλλαγές -170.000,71 -

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επ. δραστηρ. 0,00 20.000,00

(Ετήσια  ποσά  εκφρασµένα  σε  €) 31.12.2011 31.12.2010

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές  λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Βουζαλής Γ. Κωνσταντίνος,  ∆αµίγος Ι. 
Κωνσταντίνος,   Στυλιανέση Κ. Μαρία

Σπύρος  Θ.  Λυκούδης(Α.Μ.ΣΟΕΛ 13801)

Με  σύµφωνη  γνώµη

(Ετήσια  ποσά  εκφρασµένα  σε  €)

Άυλα  περιουσιακά  στοιχεία 95.641,09 5.520,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από  φόρους (Α)+(Β) -777.304,07 -355.689,16

∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως

http://www.lanakam.gr

Ουραηλίδης Γ. Ουραήλ, ∆αµίγος Κ.Ιωάννης, 
Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  από  1 Ιανουαρίου  2011  µέχρι  31  ∆εκεµβρίου  2011

δηµοσιευµένα  βάσει  του  κ.ν. 2190/20  ,  άρθρο  135  για  επιχειρήσεις  που  συντάσουν  ετήσιες  οικονοµικές  καταστάσεις, ενοποιηµένες  και  µη  ,  κατά  τα  ∆ΛΠ)

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  επενδυτική  επιλογή   ή  άλλη  συναλλαγή  µε  την  εταιρεία  ,  να  ανατρέξει  στη  διεύθυνση  διαδικτύου  της  εταιρείας  ,  όπου  

αναρτώνται  οι  οικονοµικές  καταστάσεις  καθώς  και  η  έκθεση  ελέγχου  του  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝΥπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία 

 ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6032/06/Β/86/65
Μεσογείων  2-4  ,  115  27  Αθήνα



Σύνολο  Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης  
χρήσεως(01.01.2011και  01.01.2010 
αντίστοιχα) 12.347.742,25 12.703.431,41 τις  λειτουργικές  δραστηριότητες:

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα µετά από 
φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότες) -777.304,07 -355.689,16 Αύξηση (µείωση) αποθεµάτων 144.201,14 -91.385,88

-

-
Αγορές/(Πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών - Μείον:
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Χρήσης 
(31.12.2011  και  31.12.2010 αντίστοιχα) 11.570.438,18 12.347.742,25 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -105.439,98 -108.494,51

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -103.608,58

Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες -320.941,75 544.509,21

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσ.και άυλων πάγιων περ. στοιχείων -97.803,17 -9.310,08

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 0,00 20.000,00

Τόκοι  εισπραχθέντες 743,75 1.532,42

Μερίσµατα  εισπραχθέντα 4.351,44 7.270,76

(Ποσά  σε  €) Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο εισροών /(εκροών) από  επενδυτικές  δραστηριότητες -92.707,98 19.493,10

α) Πωλήσεις  αγαθών  και  υπηρεσιών - Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

  β) Αγορές  αγαθών  και  υπηρεσιών - Εισπράξεις  από  εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 395.075,40 93.987,19

  γ) Απαιτήσεις - Εξόφληση δανείων -445.075,40 -593.987,19

δ) Υποχρεώσεις - Σύνολο εισροών /(εκροών) από  χρηµ. δραστηριότητες -50.000,00 -500.000,00

ε) Συµφωνίες  Μισθώσεων -

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου -463.649,73 64.002,31

στ) Συναλλαγές  και  αµοιβές  διευθυντικών  
στελεχών 64.960,17 Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 723.385,52 659.383,21

ζ) Απαιτήσεις  από  διευθυντικά  στελέχη  - Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της περιόδου 259.735,79 723.385,52

η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
ή µέλη της διοίκησης -

Β.Για  λοιπές  προβλέψεις.

Έχουν  δηµιουργηθεί  προβλέψεις:

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΥΡΑΗΛΙ∆ΗΣ ΟΥΡΑΗΛ ∆ΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Α.∆.Τ.ΑΗ 042417 Α.∆.Τ. ΑΕ 107109 Α.∆.Τ. Π 607252

5. Οι  γνωστοποιήσεις  των  συνδεδεµένων  µερών  (κατά την  έννοια  του  ∆ΛΠ  24) µε  
31/12/2011  παρουσιάζονται  στον  παρακάτω  πίνακα:

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και το έτος 2007 ενώ για τις χρήσεις 2008 εως 
και 2010 οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

H  εταιρεία  σχηµάτισε  πρόβλεψη  για  διαφορές  φορολογικού  ελέγχου   2008-2010  ποσού  
€  36.470,03

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 31/12/2011 ανερχόταν σε 15 άτοµα.

1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

Α.Για  κάλυψη  -αποζηµίωση  προσωπικού  ,  ποσού €  62.913,52

Β.Για  ∆ιαφορές  φορολογικού  ελέγχου  ανέλεγκτων  φορολογικά  χρήσεων  2008 - 2010  ποσού  €  36.470,43

9. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟ∆ 514.2  ποσό 2.705.470,48  ΕΥΡΩ .

6. Στον πίνακα «Στοιχεία  Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης» µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται και διαφορές από αποτίµηση συµµετοχών και χρεογράφων που κρατούνται από την εταιρεία. 
(Μειωτικό  ποσό  Ιδίων  Κεφαλαίων  ποσό  €  -294.005,86)

7.∆εν  υπάρχει  επίπτωση  των  παρατηρήσεων  της  έκθεσης  ελέγχου  του  Ορκωτού  Ελεγκτή  - Λογιστή  στην  καθαρή  θέση  και  τα  αποτελέσµατα  µετά  από  φόρους  της  χρήσης.

8. ∆εν έχουν  δηµιουργηθεί  προβλέψεις:

Α.Για  πάσης  φύσεως  επίδικες  ή  υπό  διαιτησία  διαφορές  ,  ή  αποφάσεις  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων  που  έχουν  ή  ενδέχεται να  έχουν  σηµαντική επίπτωση  στην  οικονοµική  κατάσταση  ή  

-70.973,69

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα Αύξηση (µείωση) υποχρεώσεων(πλην  δανειακών) -480.561,89 870.489,28

Αύξηση/(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου Αύξηση (µείωση) απαιτήσεων 458.524,70


