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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ από  1 Ιανουαρίου  2010 μέχρι  30  Ιουνίου  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  , πριν  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: 20 Αυγούστου 2010 01.01.10 01.01.09 01.04.10 01.04.09
Νόμιμος Ελεγκτής: Σπύρος  Θ.  Λυκούδης(Α.Μ.ΣΟΕΛ 13801) 30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09
Ελεγκτική  Εταιρεία: ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Κύκλος εργασιών 2.566.748,17 3.355.558,76 267.243,20 528.757,23
(Ποσά  εκφρασμένα  σε  €) Μικτά κέρδη 721.085,99 1.014.265,42 116.731,72 131.102,20

30.06.2010 31.12.2009 Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ και επενδυτικών αποτελεσμάτων 154.698,00 240.535,58 -176.978,98 -171.621,62
Ιδιοχρησιμοποιούμενα  ενσώματα  πάγια  στοιχεία 8.478.402,15 8.500.996,52 Κέρδη προ φόρων 80.099,55 149.335,72 -209.857,47 -210.792,45
Άυλα  περιουσιακά  στοιχεία 4.800,00 6.240,00  Κέρδη μετά από φόρους (Α) 52.964,91 126.122,41 -177.766,48 -156.110,04
Λοιπά  μη  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 398.043,64 385.632,62  -  Ιδιοκτήτες  μητρικής
Αποθέματα 1.773.206,47 1.697.431,97  - Δικαιώματα  μειοψηφίας
Απαιτήσεις  από  πελάτες 2.344.570,66 2.355.197,94 Λοιπά  συνολικά  έσοδα  μετά  από  φόρους (Β) -95.624,58 253.627,79 -95.624,59 269.050,61
Λοιπά  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία 2.609.585,26 2.651.412,79 Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -42.659,67 379.750,20 -273.391,07 112.940,57
Μη  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  
προοριζόμενα  για  πώληση 159.736,35 268.063,30  -  Ιδιοκτήτες  μητρικής
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.768.344,53 15.864.975,14  - Δικαιώματα  μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,009 0,021 -0,03 -0,026
Μετοχικό Κεφάλαιο 3.682.346,16 3.682.346,16 Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
Λοιπά  στοιχεία  Ιδίων  Κεφαλαίων 8.978.425,58 9.021.085,25 επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολ.αποσβέσεων 181.519,18 257.555,85 -163.568,39 -166.543,71
Σύνολο  Ιδίων  Κεφαλαίων 12.660.771,74 12.703.431,41 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Προβλέψεις  / Λοιπές  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 172.135,51 168.828,41 (Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)
Βραχυπρόθεσμες  δανειακές υποχρεώσεις  1.900.000,00 2.000.000,00 Έμμεση  μέθοδος

Λοιπές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις 1.035.437,28 992.715,32
01/01/2010  
30/06/2010

01/01/2009  
30/06/2009

Σύνολο υποχρεώσεων 3.107.572,79 3.161.543,73 Λειτουργικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.768.344,53 15.864.975,14 Κέρδη  προ  φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 80.099,55 149.335,72
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Πλέον/μείον προσαρμογές για:
(Ποσά  εκφρασμένα  σε  €) 01/01/2010-30/06/2010 01/01/2009-30/06/2009 Αποσβέσεις 26.821,18 17.020,27
Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων    έναρξης  περιόδου )(01.01.2010 και  01.01.2009 αντίστοιχα 12.703.431,41 12.539.933,15 Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 74.598,45 91.199,86
Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από φόρους (  )συνεχιζόμενες δραστηριότητες -42.659,67 379.750,20 Προβλέψεις -3.866,89 137.118,06
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου - - Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές  λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
Διανεμηθέντα Μερίσματα - - τις  λειτουργικές  δραστηριότητες:
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών - - Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων -75.774,50 -342.782,81
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( 30/6/2010 και 30/6/2009 αντίστοιχα)  12.660.771,74 12.919.683,35 Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων -153.711,34 -485.352,04

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες: Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων(πλην  δανειακών) -68.582,98 364.965,91
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας. Μείον:
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το οικονομικό έτος 2008. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -28.803,21 -18.801,61
   Καταβεβλημένοι φόροι -25.760,36 -29.511,81
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες -174.980,10 -116.808,45
4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 30/6/2010 ανερχόταν σε 16 άτομα και την αντίστοιχη  περίοδο 2009 σε 15  άτομα. Επενδυτικές δραστηριότητες
5. Οι  γνωστοποιήσεις  των  συνδεδεμένων  μερών  (κατά την  έννοια  του  ΔΛΠ  24) με  30/06/2010  παρουσιάζονται  στον  παρακάτω  πίνακα: Αγορά ενσ.και άυλων πάγιων περ. στοιχείων παγίων -2.786,81 -366.733,10

(Ποσά  σε  €) Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τόκοι  εισπραχθέντες - -
  α) Πωλήσεις  αγαθών  και  υπηρεσιών - Μερίσματα  εισπραχθέντα 7.270,76 14.872,00
  β) Αγορές  αγαθών  και  υπηρεσιών - Σύνολο εισροών /(εκροών) από  επενδυτικές  δραστηριότητες 4.483,95 -351.861,10
  γ) Απαιτήσεις - Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
  δ) Υποχρεώσεις - Εισπράξεις  από  εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 200.000,00
  ε) Συμφωνίες  Μισθώσεων - Εξόφληση δανείων -100.000,00 -
στ) Συναλλαγές  και  αμοιβές  διευθυντικών  στελεχών 24.128,47 Σύνολο εισροών /(εκροών) από  χρημ. δραστηριότητες -100.000,00 200.000,00

  ζ) Απαιτήσεις  από  διευθυντικά  στελέχη  -
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου -270.496,15 -268.669,55

  η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη ή μέλη  της διοίκησης - Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 659.383,21 447.708,81
6.Δεν  έχουν  δημιουργηθεί  προβλέψεις: Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 388.887,06 179.039,26
Α.Για  πάσης  φύσεως  επίδικες  ή  υπό  διαιτησία  διαφορές  ,  ή  αποφάσεις  δικαστικών  ή  διαιτητικών  οργάνων  που  έχουν  ή  ενδέχεται να  έχουν  σημαντική

http://www.lanakam.gr/


επίπτωση  στην  οικονομική  κατάσταση  ή  λειτουργία  της  εταιρείας,
Β.Για  λοιπές  προβλέψεις.
Έχουν  δημιουργηθεί  προβλέψεις:
Α.Για  κάλυψη  απαιτήσεων  επισφαλών  πελατών ,  ποσού  €  0,00
Β.Για  κάλυψη  -αποζημίωση  προσωπικού  ,  ποσού €  146.079,07.
Γ. Διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2008 & 2009 (οικονομικού έτους 2009 &2010) ποσού  €  26.056,44.
7. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 514.2  ποσό  €  2.566.748,17.
8.Τα λοιπά (μειωτικά) συνολικά έσοδα μετά από φόρους ποσού  € -142.461,95
    αφορούν διαφορές αποτίμησης χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία.  

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο   Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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