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 2 

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.   
          ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ,ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ,  

            ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ,ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

 

 

 

 
 

Αθήνα,  27 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

 

Βεβαιώνουμε ότι η παρούσα εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της περιόδου 1/1 – 30/6/2018 είναι εκείνη 

που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. με Απόφαση την  21η  Σεπτεμβρίου 

2018 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην διεύθυνση www.lanakam.gr. , σήμερα  Πέμπτη 27 

Σεπτεμβρίου 2018, όπου και θα παραμείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  

 

 

 

                              ΔΑΜΙΓΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ  

                                   Α.Δ.Τ. ΑΕ 107109 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lanakam.gr/
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1.    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

    (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 παρ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007) 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.  

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΟΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,  

ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » που εδρεύει στην Μεσογείων 2-4, Αμπελόκηποι, 115 27. 

 

  

Δηλώνουμε ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε : 

α)  οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της περιόδου 01/01 – 30/06/2018, οι 

οποίες  καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 

περιόδου της εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 

3556/2007 και  

β) Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

τις πληροφορίες  που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007.   

 

          Αθήνα,  27 Σεπτεμβρίου  2018 

Οι βεβαιούντες εκ των μελών του Δ.Σ. 

 

 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  &  

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΕΝΑ  ΜΕΛΟΣ 

 

 

 

 

    ΔΑΜΙΓΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΑΜΙΓΟΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                              ΔΑΜΙΓΟΥ Κ.ΕΛΙΣΑΒΕΤ                                                                                  

             

             AE 107109                   ΑΒ 500120                                                         Χ 062454 
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2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

    ΤΗΣ ΄ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.΄ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ   01.01.2018 – 30.06.2018 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 Σας παρουσιάζουμε την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στη χρονική 

περίοδο 01.01.2018 – 30.06.2018. Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 

«ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε» έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και 

τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/3-7-2008 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Με την παρούσα εξαμηνιαία έκθεση, παρουσιάζεται μια συνοπτική γενική επισκόπηση της 

χρηματοοικονομικής επίδοσης και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και τα σημαντικά γεγονότα 

που έλαβαν χώρα στο εν λόγω εξάμηνο και την επίδραση τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. 

Επίσης, στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται πληροφορίες για τους κυριότερους κινδύνους και 

αβεβαιότητες που πιθανόν να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις του β΄ εξαμήνου 2018 καθώς και για 

τις σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προσώπων όπως αυτά 

ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 

   

      1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των  1.018.510,08 € για το α΄ εξάμηνο του 2018 και 

αντίστοιχα στο ποσό των 1.079.696,26  € για το α΄ εξάμηνο του 2017. 

           Τα μικτά κέρδη της περιόδου του α΄ εξαμήνου 2018 ανήλθαν στο ποσό των 366.224,72 € και 

αντίστοιχα στο ποσό των  386.298,23 €   € για το α΄ εξάμηνο του 2017.  

 Τα κέρδη – ζημιές προ φόρων , χρηματοδοτικών , επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) κατά το α’ εξάμηνο 2018 ανήλθαν σε ζημιά - 354.727,21 € σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2017 

κέρδη  56.714,46 €.  

Τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου επιβαρύνθηκαν με ζημιά ποσού € 340.000,00 που προέκυψε από 

την πώληση 2 οικοπέδων που κατείχε η Εταιρεία στην περιοχή του Πειραιά συνολικής αξίας κτήσης (εύλογη 

αξία) 1.440.000,00 έναντι αντιτίμου € 1.100.000,00. 

 

        2 . Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30.6.2018  κρίνεται ικανοποιητική ανάλογα με τις 

επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. 

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30.6.2018 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 11.420.171,76 € έναντι Ευρώ 11.868.191,01 

€ της αρχής περιόδου 01.01.2018. 
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για την περίοδο 30/06/2018 & 30/06/2017 

παρατίθενται παρακάτω :  

 

Αριθμοδείκτες  οικονομικής   διάρθρωσης της 30.6.2018 και της 30.6.2017 αντίστοιχα. 
 

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό   5.016.264,91 36,53% 4.073.814,67 28,50% 
   

Σύνολο ενεργητικού 13.731.088,15  14.295.941,32  
   

     
   

Πάγιο ενεργητικό 8.714.823,24 63,47% 10.222.126,65 71,50% 
   

Σύνολο ενεργητικού    13.731.088,15  14.295.941,32  
   

 
       

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

 
       

Ίδια κεφάλαια 11.420.171,76 494,18% 12.158.135,52 568,72% 
   

Σύνολο υποχρεώσεων 2.310.916,39  2.137.805,80  
   

 
       

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 
   

 
       

Σύνολο υποχρεώσεων 2.310.916,39 16,83% 2.137.805,80 14,95% 
   

Σύνολο παθητικού 13.731.088,15  14.295.941,32  
   

     
   

Ίδια κεφάλαια 11.420.171,76 83,17% 12.158.135,52 85,05% 
   

Σύνολο παθητικού 13.731.088,15  14.295.941,32  
   

 
       

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 
   

 
       

Ίδια κεφάλαια 11.420.171,76 131,04% 12.158.135,52 118,94% 
   

Πάγιο ενεργητικό 8.714.823,24  10.222.126,65  
   

 
       

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια κεφάλαια. 

 
 

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.016.264,91 224,92% 4.073.814,67 194,25% 
   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.230.273,95  2.097.163,36  

   
 

       

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού. 
 

 
       

Κεφάλαιο κινήσεως 2.785.990,96 55,54% 1.976.651,31 48,52% 
   

Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.016.264,91  4.073.814,67  

   
 

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα 

των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). 
 

 
       

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας της  30.6.2018 και 30.6.2017 αντίστοιχα. 
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Καθαρά αποτελέσματα περιόδου προ  φόρων -425.619,44 -41,79% -14.333,48 -1,31% 

   
Σύνολο εσόδων 1.018.510,08  1.094.299,80  

   
 

       
 

       

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 

 
 

       
 

       

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου προ  φόρων -425.619,44 -3,73% -14.333,48 -0,12% 

   
Ίδια κεφάλαια 11.420.171,76  12.158.135,52  

   
 

       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

 
 

       
Μικτά αποτελέσματα 366.224,72 36,42% 386.298,23 35,78% 

   
Πωλήσεις 1.005.563,42  1.079.696,26  

   
 

       
Ο   αριθμοδείκτης   αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο  μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 

 

 
 

3. Σημαντικά γεγονότα του α΄ εξαμήνου 2018 και της περιόδου έως την σύνταξη της παρούσας  

έκθεσης . 

 

Στις 21/06/2018 η εταιρεία πούλησε δύο οικόπεδα στην περιοχή του Πειραιά επί των οδών 

Παπαστράτου, Ασκληπιού & Γραβιάς έναντι τιμήματος € 1.100.000,00. Η αξία των οικοπέδων στα βιβλία 

της εταιρείας (εύλογη αξία)  κατά την στιγμή της πώλησης ανέρχονταν στο ποσό € 1.440.000,00 

καταγράφοντας ζημία αξίας € 340.000,00 σε βάρος των αποτελεσμάτων του ά εξαμήνου 2018. 

Στη συνέχεια στις 10/09/2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπου 

και εγκρίθηκε  ομόφωνα α) οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί 

των επαναδιατυπωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσεως 31.12.2017 β) οι 

επαναδιατυπωμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2017 που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα γ) η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018 στην ελεγκτική 

εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε  και συγκεκριμένα στην Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεωργία Ρουχά ΑΜΣΟΕΛ : 27471 

& δ) οι χορηγηθείσες  κατά τη χρήση 2017 τακτικές & έκτακτες αποδοχές και αποζημιώσεις στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους για την χρήση 2018. 

 Επίσης, απαλλάχθηκαν ομόφωνα από  κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2017 έως 

31/12/2017 τόσα τα μέλη τα Διοικητικού Συμβουλίου όσο και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής. 

Επίσης οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την ίδρυση εμπορικής επιχείρησης στην Κύπρο με την 

επωνυμία «77SGP CYPRUS LTD», που έλαβε χώρα κατά το β΄εξάμηνο του 2018, με αποκλειστικό μέτοχο 

την ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε  
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Για τα παραπάνω τηρήθηκαν δε όλες οι διαδικασίες που απαιτεί ο Ν.2190/1920.  

 
 

4.  Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2018 
 

Για το β΄ εξάμηνο 2018 αναμένεται αύξηση 10% των πωλήσεων σε σχέση με το ά εξάμηνο, στην 

οποία θα συνδράμει και το νέο κατάστημα COCCINELLE που θα λειτουργήσει από τις 10.10.2018 της νέας 

θυγατρικής εταιρείας μας στην Κύπρο υπό την επωνυμία 77SGP CYPRUS LTD. 

 

5. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β΄ εξάμηνο της οικονομικής 

χρήσης 2018. 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς και άλλους κινδύνους. Το γενικό πρόγραμμα 

διαχείρισης ενδεχόμενων κινδύνων της εταιρείας έχει στόχο να ελαχιστοποιεί την αρνητική επίδρασή τους 

στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. Η Οικονομική Διεύθυνση δεν εκτελεί κερδοσκοπικές 

συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της 

εταιρείας. Ειδικότερα για τους κινδύνους αυτούς σημειώνουμε τα εξής:  

1. Συναλλαγματικός κίνδυνος (Κίνδυνος αγοράς) 

Όλες οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας (αγορές – πωλήσεις) διενεργούνται σε ευρώ. Η εταιρεία 

διαθέτει όμως και μικρό μέρος καταθέσεων σε Αμερικανικό Δολάριο. Για το την κατάθεση αυτή σε ξένο 

νόμισμα η εταιρεία φροντίζει με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία να μηδενίσει τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο.  

2. Κίνδυνος τιμής  

Η εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των αποθεμάτων καθώς πιθανή πτώση των τιμών της  

κλωστουφαντουργίας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα μέσω υποτίμησης των αποθεμάτων. Η 

διοίκηση της εταιρείας ασκεί προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων για ελαχιστοποίηση του κινδύνου.  

β) Πιστωτικός Κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η εταιρεία είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας από μέρους του 

πελάτη να καταβάλλει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο της οφειλής του. Ο κύκλος 

εργασιών της εταιρείας συνίσταται κυρίως από συναλλαγές με αξιόπιστες εταιρείες – πελάτες με αποτέλεσμα 

ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι μικρός.  

Η εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες.  
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γ) Κίνδυνος πτώσης πωλήσεων  

Η εταιρεία επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες και σαφώς από την κρίση στην Ελληνική αγορά. Υπό 

αυτή την έννοια κίνδυνος υπάρχει αλλά η διοίκηση της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για 

την αύξηση του των πωλήσεων και όχι τη μείωσή τους.  

δ) Κίνδυνος μεταβολής Α΄ ύλης  

Δε συντρέχει η περίπτωση αυτή.  

ε) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων  

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίων από τραπεζικό δανεισμό.  

στ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου κινδύνου το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της 

οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται της ανάγκες ρευστότητας της μέσω προσεκτικής παρακολούθησης 

των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καθώς και των ταμειακών εκροών 

από την καθημερινή δραστηριότητα. Οι ανάγκες της ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές 

ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την 

ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.  

ζ) Κίνδυνος χρηματοοικονομικών παραγώγων  

Η εταιρεία δεν κάνει χρήση των χρηματοοικονομικών παραγώγων.  

η) Διαχείριση κεφαλαίου  

Οι στόχοι της εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας της στο μέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 

 

6.  Παράθεση των σημαντικών συναλλαγών ανάμεσα στον εκδότη και στα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη. 

Η εταιρεία δεν κατέχει θυγατρικές εταιρείες ή εταιρείες με κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή / και Διοίκηση 

κατά το Δ.Λ.Π.  24. Η εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση εμπορικής επιχείρησης στην Κύπρο με την 

επωνυμία «77SGP CYPRUS LTD», που έλαβε χώρα κατά το β΄εξάμηνο του 2018, με αποκλειστικό μέτοχο 

την ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε  

Παρακάτω παρατίθενται πίνακας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με την εταιρεία από 01/01/2018 – 

30/06/2018 σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.  

    1/1-30/6/2018 

Ονοματ/νυμο Ιδιότητα Αμοιβές Δ.Σ. Μισθοδοσία 

Δαμίγος K. Ιωάννης  
Διευθύνων Σύμβουλος,  

0,00 8.934,53 
Εκτελεστικό Μέλος 

Δαμίγος Ι. Κωνσταντίνος      
Αντιπρόεδρος , 

0,00 8.627,45 
Εκτελεστικό Μέλος 

Δαμίγου Ι. Ελισάβετ 
Μέλος Δ.Σ.,  

0,00 8.627,45 
Εκτελεστικό Μέλος 

Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος 
Μέλος Δ.Σ.,  

0,00 8.949,71 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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Τα παραπάνω συνολικά ποσού € 35.139,14  αφορούν σε καταβλημένη τακτική μισθοδοσία των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/01/2018 – 30/06/2018. Δεν έχουν δοθεί δάνεια 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη. 

 

6.  Εργασιακά θέματα 

Η Εταιρία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη 

διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις ειδικές απαιτήσεις της άμεσης 

εξυπηρέτησης των πελατών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας.  

Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε 

συστηματικά τα θέματα που σχετίζονται με την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και συνδέονται με τις 

δραστηριότητές μας και τα οποία ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενά μας 

μέρη, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των επιδράσεων των 

δραστηριοτήτων μας με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατέστη δυνατή μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 

Ο.Η.Ε.  

Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα που έχουμε αναγνωρίσει με σκοπό να περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να 

προκύψουν από μη ορθή διαχείρισή τους, και να αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους προς τα ενδιαφερόμενά 

μας μέρη από το σωστό χειρισμό τους.  

Από συστάσεώς της, η Εταιρία διακρίνεται για την επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές αξίες, οι 

οποίες χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση της δραστηριότητάς της, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματώνεται και 

δίνει το στίγμα της Εταιρίας προς κάθε μέτοχο, συνεργάτη, συναλλασσόμενο και εργαζόμενο, αποτελώντας 

δέσμευσή μας για πρότυπη συμπεριφορά και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα.  

Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση όλων των κατευθυντήριων γραμμών της 

εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διεθνώς και εστιάζουν κυρίως στην πλήρη και 

έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών, για κάθε ουσιαστικό ζήτημα που 

αφορά σημαντικές εξελίξεις ή οικονομικά στοιχεία και στην προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων 

των μετόχων.  

Η επικοινωνία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις δραστηριότητές μας, πλέον 

της τήρησης των υποχρεωτικών διατάξεων, αποτελούν πρωταρχικό μέλημά μας, διότι έτσι εξασφαλίζεται η 

ζητούμενη διαφάνεια και ενδυναμώνεται η σχέση εμπιστοσύνης προς την Εταιρία.  

Τηρώντας τα παραπάνω, όλοι οι εργαζόμενοι συντελούν στην πρόληψη ή/και στην ορθή διαχείριση 

οποιουδήποτε φαινομένου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθασμένης πρακτικής, και συνεπακόλουθα, 

συμβάλλουν στην προστασία της καλής φήμης της Εταιρίας.  



 12 

Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Στην 

Εταιρία είναι διάχυτη η αντίληψη πως το όραμα για σταθερή βελτίωση των επιχειρηματικών και εργασιακών 

επιδόσεων συνδέεται άμεσα με τη συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων.  

Η Εταιρία δεσμεύεται και υποστηρίζει την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

του Ο.Η.Ε. και συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία. Προτεραιότητα της Εταιρίας είναι η ικανοποίηση 

του ανθρωπίνου δυναμικού της (δυνατότητα εξέλιξης, αξιόλογες απολαβές, διοργάνωση σεμιναρίων για 

περαιτέρω εκπαίδευση) και η διοίκησή της διερευνά τη μη εμπλοκή των συνεργατών της σε παραβάσεις των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

7.  Περιβαλλοντικά θέματα 

Στο πλαίσιο προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε 

συστηματικά τα περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας και τα οποία ενδέχεται 

να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενά μας μέρη και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, 

καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο.  

Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα περιβαλλοντικά θέματα που έχουμε αναγνωρίσει με σκοπό να 

περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από μη ορθή διαχείρισή τους, και να 

αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους από το σωστό χειρισμό τους.  

Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της 

αρχής της προφύλαξης και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέσμευση της 

Διοίκησης της Εταιρείας. Η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα ανακύκλωσης που έχουν 

αναπτυχθεί σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε μικρότερα προγράμματα που αναπτύσσουν οι ίδιες. 

 

8. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα  

Η εταιρεία κατέχει την 30.06.2018 προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία η 

αποτίμηση των οποίων επηρεάζει απευθείας τα ίδια κεφάλαια.  Συγκεκριμένα, διαθέτει 36.721 τεμάχια της 

μετοχής ΕΧΑΕ ΑΕ η τιμή της οποίας διαπραγματεύεται στο Χ.Α 

      

9. Ακίνητα της εταιρείας  

 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των ακινήτων που κατέχει η Εταιρεία την 30/06/2018. 

 

1) OIKOΠΕΔΑ  ΕΜΒΑΔΟΝ     Αξία σε EYΡΩ 
         Μ2 

Α) Εργοστασίου Καλλιθέας κειμένου     

 2.659,18  3.530.000,00 
     επί των οδών Ανδρομάχης,      

     Αγνώστου Στρατιώτου, Δημοσθένους & Χίου εις 

Καλλιθέα 

Β) Κείμενο εις Θεσσαλονίκη επί των      
 

 
 

     οδών Μοναστηρίου & Γιαννιτσών 1.109,00 1.100.000,00 

Γ) Κείμενο εις Κερατέα Αττικής  
 

 
 

     (του εργοστασίου Κερατέας) 41.349,00 2.195.000,00 

Δ) Κείμενο εις Ν.Ηράκλειο Αττικής   
 

 
 

     επί της Λ. Ηρακλείου 65 1.105,32 845.000,00 
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    Σύνολο  46.222,50  7.670.000,00 

 

 

2) ΚΤΙΡΙΑ  Μένουσα αξία 

Α)  Καλλιθέας (επί του με  
 260.000,00 

           Στοιχεία α’ οικοπέδου) 

Β)  Κερατέας (επί του με  
 365.000,00 

           Στοιχεία γ’ οικοπέδου) 

 Γ)   Θεσσαλονίκης (επί     
 0 

            του  με στοιχεία  β’  οικοπέδου) 

    Σύνολο  625.000,00 

 

Η ακίνητη περιουσία της εταιρείας είναι ελεύθερη βαρών. 
 
 

 10. Υποκαταστήματα εταιρείας  

Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα :  

α) Εργοστάσιο Κερατέας, Κερατέα Αττικής  

β) Εργοστάσιο Καλλιθέας, Ανδρομάχης 191, Καλλιθέα 

γ) Κατάστημα Κολωνακίου, Καψάλη 6, Αθήνα 

δ) Κατάστημα GOLDEN HALL,  Λ.Κηφισίας 37Α, Μαρούσι  

 

 

 

Αθήνα, 21 / 9 / 2018 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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3. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης 

της Εταιρείας ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της 

30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 

σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του 

Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 

(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε 

συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 

Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η 

επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην 

υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον 

έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να 

αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 
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θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 

εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα 

μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών 

στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής 

έκθεσης, με τη συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα,  21/9 /2018 

 

Γεωργία Π. Ρουχά 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 27471 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2018- 

30.6.2018 

4.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά  εκφρασμένα σε  €) 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ       

  Σημείωση 30.06.2018   31.12.2017 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ         

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώματα πάγια 4.5.7 8.587.562,75   10.043.411,72 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.5.8 104.641,36   122.891,11 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 4.5.16 0   0 

Λοιπές απαιτήσεις   22.619,13   22.619,13 

    8.714.823,24   10.188.921,96 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέματα 4.5.9 1.341.169,90   1.363.362,48 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 4.5.10 5.496,75   5.407,49 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.5.10 1.278.550,30   1.274.430,68 

Γραμμάτια εισπρακτέα 4.5.10 151.426,64   156.041,20 

Χρεώστες Διάφοροι 4.5.10 530.248,23   346.457,93 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4.5.10 420.849,13   392.060,81 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

4.5.11 170.752,65 
  

193.152,46 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.5.12 1.117.771,31   180.788,10 

    5.016.264,91   3.911.701,15 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   13.731.088,15   14.100.623,11 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ         

Κεφάλαιο και αποθεματικά         

Μετοχικό Κεφάλαιο 4.5.13 3.682.346,16   3.682.346,16 

Υπέρ το άρτιο 4.5.13 462.294,50   462.294,50 

Αποθεματικά εύλογης αξίας 4.5.13 5.510.578,36   5.510.578,36 

Λοιπά αποθεματικά 4.5.13 4.831.510,56   4.853.910,37 

Αποτελέσματα εις νέον 4.5.13 -3.066.557,82   -2.640.938,38 

    11.420.171,76   11.868.191,01 

Σύνολο καθαρής θέσης   11.420.171,76   11.868.191,01 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προβλέψεις για αποζ.  Προσωπικού 4.5.17 40.000,00   40.000,00 

Προβλέψεις για επισφ. απαιτήσεις 4.5.18 4.127,01   4.127,01 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 4.5.18 36.470,43   36.470,43 
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    80.642,44   80.642,44 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Προμηθευτές 4.5.14 857.609,22   770.003,54 

Προκαταβολές πελατών (πιστωτικά υπόλοιπα) 4.5.14 38.013,44   43.618,17 

Τράπεζες-Λογαρ. Βραχυπρόθ. Υποχρεώσ. 4.5.15 1.015.806,38   1.015.979,90 

Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 4.5.14 22.002,87   36.393,06 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4.5.14 11.861,95   18.949,96 

Πιστωτές διάφοροι 4.5.14 10.614,31   11.834,97 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού   274.365,78   255.010,06 

    2.230.273,95   2.151.789,66 

Σύνολο υποχρεώσεων   2.310.916,39   2.232.432,21 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   13.731.088,15   14.100.623,11 

 
 

 

4.2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

        (Ποσά εκφρασμένα σε € ) 

 
 

    
01/01/2018 
30/06/2018 

01/01/2017 
30/06/2017 

Κύκλος  εργασιών 4.5.19 1.018.510,08 1.079.696,26 

Μικτά  κέρδη    366.224,72 386.298,23 

Κέρδη/(Ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

  -388.825,93 22.270,79 

Ζημίες/(Κέρδη)  προ φόρων   -424.414,86 -13.179,95 

Ζημίες/(Κέρδη)  μετά από φόρους(Α)   -425.619,44 -14.333,48 

-Ιδιοκτήτες μητρικής       

-Δικαιώματα  μειοψηφίας       

Λοιπά  συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)   -22.399,81 20.196,55 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα –(έξοδα) μετά από  φόρους 
(Α)+(Β) 

  -448.019,25 5.863,07 

-Ιδιοκτήτες μητρικής       

-Δικαιώματα  μειοψηφίας       

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ)Mετοχές 
5.939.268 

  0 0 

Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και  αποσβέσεων 

  -354.727,21 56.714,46 
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4.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ 

 
  

  01.01.2018- 30.06.2018 01.01.2017- 30.06.2017 

( Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)     

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Ζημίες/(Κέρδη)  προ  φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -424.414,86 -14.333,48 

Πλέον/μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 34.098,72 34.443,67 

Χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 35.588,93 36.604,27 

Προβλέψεις 40.000,00 0 

Λοιπές μη ταμειακές συναλλαγές     

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ. Κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

    

Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων 22.192,58 20.024,17 

Μείωση (Αύξηση) απαιτήσεων -167.580,55 -184.736,03 

Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων(πλην  δανειακών) 94.054,16 165.764,23 

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -35.588,93 -36.604,27 

Καταβεβλημένοι φόροι -1.204,58 -1.153,83 

Σύνολο εισροών /(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες -402.854,53 20.008,73 

Επενδυτικές δραστηριότητες 
    

  

Αγορά ενσ.και άυλων πάγιων περ. στοιχείων παγίων 1.340.000,00 -956,36 

Τόκοι Εισπραχθέντες 11,26 2.121,69 

Μερίσματα  εισπραχθέντα 0 0 

Σύνολο εισροών /(εκροών) από  επενδυτικές  δραστηριότητες 1.340.011,26 1.165,33 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις  από  εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 31.435,27 31.459,24 

Εξόφληση δανείων -31.608,79 -33.577,05 

Σύνολο εισροών /(εκροών) από  χρημ. δραστηριότητες -173,52 -2.117,81 

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου 

936.983,21 19.056,25 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 180.788,10 159.930,86 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.117.771,31 178.987,11 
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4.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(Ποσά  εκφρασμένα σε  €) 

 

  
Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπέρ το 

Άρτιο 

Αποθεματικά 

εύλογης 

αξίας 

Διαφορές 

αναπροσαρμογής 

συμμετοχών - 

χρεογράφων 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις Νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπα 1/1/2017 3.682.346,16 462.294,50 5.510.578,36 -217.724,33 5.048.501,57 -2.333.723,81 12.152.272,45 

Μεταβολή  Ιδίων 

Κεφαλαίων 
            0,00 

Αύξηση (μείωση) 

μετοχικού 
κεφαλαίου 

            0,00 

Επανεκτίμηση αξίας 

παγίων 
            0,00 

Συγκεντρωτικά 

συνολικά έσοδα 

μετά φορών 

      20.196,55   -14.333,48 5.863,07 

Υπόλοιπο 

30/06/2017 
3.682.346,16 462.294,50 5.510.578,36 -197.527,78 5.048.501,57 -2.348.057,29 12.158.135,52 

Υπόλοιπα 1/1/2018 3.682.346,16 462.294,50 5.510.578,36 -194.591,20 5.048.501,57 -2.640.938,38 11.868.191,01 

Μεταβολή  Ιδίων 

Κεφαλαίων 
              

Αύξηση (μείωση) 

μετοχικού 

κεφαλαίου 

- - - - - - - 

Επανεκτίμηση αξίας 
παγίων 

              

Συγκεντρωτικά 

συνολικά έσοδα 

μετά φορών 

- - - -22.399,81 - -425.619,44 -448.019,25 

Υπόλοιπο 

30/06/2018 
3.682.346,16 462.294,50 5.510.578,36 -216.991,01 5.048.501,57 -3.066.557,82 11.420.171,76 

 
 
 

  
01/01/2018                                                          

30/06/2018 

01/01/2017                                                              

30/06/2017 

Σύνολο  ιδίων  κεφαλαίων  έναρξης  περιόδου (01.01.2018 και  01.01.2017) 11.868.191,01 12.152.272,45 

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) 
    

Αντιστροφή αναπροσαρμογής ΕΛΠ     

Λοιπά αποθεματικά     

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους -425.619,44 -14.333,48 

Κέρδη / (Ζημίες) από αποτίμηση στην εύλογη αξία των διαθεσίμων προς 

πώληση χρεογράφων.  
-22.399,81 20.196,55 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2018 και 30.06.2017 

αντίστοιχα) 
11.420.171,76 12.158.135,52 
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01/01/2018                                                             
30/06/2018 

01/01/2017                                                             
30/06/2017 

Σύνολο  ιδίων  κεφαλαίων  έναρξης  περιόδου 
(01.01.2018 και  01.01.2017) 

11.868.191,01 12.152.272,45 

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έσοδα μετά από 
φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 

-448.019,25 5.863,07 

Αύξηση/(Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου     

Διανεμηθέντα Μερίσματα     

Αγορές/ (Πωλήσεις) Ιδίων Μετοχών     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30.06.2018 και 30.06.2017 αντίστοιχα) 

11.420.171,76 12.158.135,52 
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4.5.  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

4.5.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
Η εταιρεία ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο τοµέα της εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (νημάτων-

υφασμάτων-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 

21/9/2018. 

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.  

 

4.5.2 Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή 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.  

 

4.5.3 Έκθεση συμμόρφωσης 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 

2018 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση». Οι ενδιάμεσες 

συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ. 

 

4.5.4 Αλλαγές στις Λογιστικές αρχές 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018, 

ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις (31 Δεκεμβρίου 2017), εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων 

και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει 

το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

http://www.lanakam.gr/
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αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία 

μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η 

ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις 

υπάρχουσες απαιτήσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 

2016. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο 

πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί 

του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 

18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από 

μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του 

προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την 

πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από 

συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις 

απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης 

μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 

ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 

εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία 

δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα 

ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να 

αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
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ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  

 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν 

οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), 

πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν 

δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 

συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να 

προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια. 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια 

προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα 

αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα 

χρηματοοικονομικά μέσα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή 

την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη 

νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική 

οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η 

ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η 

ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή 

της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, 

η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 

και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. 

 
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια 

οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 

μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
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πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 

διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση 

συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 

τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που 

διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 

2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ 

ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 

ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.  

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το 

Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι 

πλέον απαραίτητες. 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες:Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου. 

 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 

γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017. Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα 

με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες». 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 

κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι 

διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)   

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει   περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το 

υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο 

εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 

Η Εταιρεία (και ο Όμιλος) βρίσκεται (βρίσκονται) στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, 

καθώς  η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές της (του) καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 
αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία 

επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να 

εισπράξει αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση (δεν) αναμένεται 

να έχει (σημαντική) επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 

4.  
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To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης 

και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό 

κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 

συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την 

έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2021.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις 

φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των 

φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή 

ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών 

πληροφοριών: 

  

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου 

και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 

2017,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 
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ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των 

συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού 

τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της 

οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 

συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει 

όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική 

συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 

προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η 

εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η 

μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις 

συγγενείς και κοινοπραξίες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019. Η τροποποίηση (δεν) αναμένεται να έχει (σημαντική) επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 

Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας 

όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση 
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τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή 

απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της 

καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος 

για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. 

Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 

(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου ).  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019. Η τροποποίηση (δεν) αναμένεται να έχει (σημαντική) επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 

Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 

των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν 

οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις 

στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 

επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 

εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2020. 
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4.5.5 Ακολουθούμενες Λογιστικές αρχές - Εκτιμήσεις 

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.  

 
 

4.5.6 Πληροφόρηση κατά τοµέα.  

 

Οι δραστηριότητες, µε δεδομένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και είναι οµογενοποιηµένες, 

θεωρούνται ως ένας τοµέας. 

 
  

4.5.7 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 31.12.2015, 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 στά 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:  

- Κτίρια        30-50 χρόνια 
- Μηχανολογικός εξοπλισμός      10-25 χρόνια 

- Αυτοκίνητα - Οχήματα       5-15   χρόνια 

- Μηχανογραφικός εξοπλισμός                  3-5   χρόνια 

- Λοιπός παραγωγικός εξοπλισμός     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 στά αποτελέσματα.  
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Δεν δημιουργούνται αποσβέσεις στα κτίρια διότι αυτά ευρίσκονται εκτός εκμετάλλευσης. 

 

Στο ά εξάμηνο 2018 δεν πραγματοποιήθηκαν αγοράς ενσώματων παγίων στοιχείων. 

 

Στις 21/06/2018 η εταιρεία πούλησε δύο οικόπεδα στην περιοχή του Πειραιά επί των οδών 

Παπαστράτου, Ασκληπιού & Γραβιάς έναντι τιμήματος € 1.100.000,00. Η αξία των οικοπέδων (εύλογη αξία) 

στα βιβλία της εταιρείας κατά την στιγμή της πώλησης ανέρχονταν στο ποσό € 1.440.000,00 καταγράφοντας 

ζημία αξίας € 340.000,00 σε βάρος των αποτελεσμάτων του ά εξαμήνου 2018. 

 

 

Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των παγίων της Εταιρείας κατά την 30/06/2018 & 31/12/2017. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2018 

  

ΓΗΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   

ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΜΕΣΑ 

ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΑΓΙΑ ΥΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΣΥΝΟΛΑ  

Αξία κτήσεως  
31.12.2017 

9.110.000,00 2.904.932,04 206.181,51 24.273,54 318.704,06 1.000,00 12.565.091,15 

Προσθήκες 
περιόδου  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις 
περιόδου  

1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 

Αξία κτήσεως 
30.06.2018 

7.670.000,00 2.904.932,04 206.181,51 24.273,54 318.704,06 1.000,00 11.125.091,15 

Αποσβέσεις 
έως  

31.12.2017 
0,00 2.039.164,50 206.180,25 24.273,51 252.061,17 0,00 2.521.679,43 

Αποσβέσεις 
περιόδου  

0,00 9.578,44 0,00 0,00 6.270,53 0,00 15.848,97 

Μειώσεις 
περιόδου  

0,00 0,00         0,00 

Αποσβέσεις 
έως 

30.06.2018 
0,00 2.048.742,94 206.180,25 24.273,51 258.331,70 0,00 2.537.528,40 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 
30.06.2018 

7.670.000,00 856.189,10 1,26 0,03 60.372,36 1.000,00 8.587.562,75 

 

 

4.5.8  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

Αφορά έξοδα αναδιοργάνωσης και προγράμματα ψηφιακής τεχνολογίας οργάνωσης πωλήσεων – αποθηκών. 

 

Πιο συγκεκριμένα οι ασώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως κατωτέρω σε τιμές κόστους κτήσης 

κατά την 30.06.2018. 

 

1.Εκμετάλευση εκχώρηση πελατολογίου 200.000,00  € 

2.Σύστημα αποθηκών logistics                 105.003,22  € 

3.Λογισμικά Προγράμματα                         35.280,12  € 
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   Σύνολο                                                    340.283,34  € 

 

Στο ά εξάμηνο 2018 δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές ασώματων παγίων στοιχείων. 

 

Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση των άυλων παγίων της Εταιρείας κατά την 30/06/2018 & 31/12/2017. 

 

  

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 30.06.2018 

  ΕΞΟΔΑ  ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ    

  ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αξία κτήσεως  31.12.2017 140.283,34 200.000,00 340.283,34 

Προσθήκες περιόδου  0,00 0,00 0,00 

Μειώσεις περιόδου  0,00 0,00 0,00 

Αξία κτήσεως 30.06.2018 140.283,34 200.000,00 340.283,34 

Αποσβέσεις έως  31.12.2017 124.058,90 93.333,33 217.392,23 

Αποσβέσεις περιόδου  8.249,75 10.000,00 18.249,75 

Μειώσεις περιόδου  0,00 0,00 0,00 

Αποσβέσεις έως 30.06.2018 132.308,65 103.333,33 235.641,98 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2018 7.974,69 96.666,67 104.641,36 

 
 

 

4.5.9 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. 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση κατά την 30/06/2018 & 31/12/2017. 

 

    30/6/2018 31/12/2017 

Εμπορεύματα € 1.330.934,36 1.353.126,94 

Προιόντα έτοιμα & ημιτελή  € 3.581,67 3.581,67 

Πρώτες  &  Β  Ύλες € 1.103,96 1.103,96 

Είδη  Συσκευασίας € 1.842,75 1.842,75 

Υποπροιόντα  € 3.707,16 3.707,16 

Σύνολο € 1.341.169,90 1.363.362,48 
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4.5.10 Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει µε την 

ονομαστική αξία, αφαιρουµένων των ζημιών αποµείωσης. Οι Ζημίες 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 

ταμειακών ροών. Το ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση κατά την 30/06/2018 & 31/12/2017. 

 

    30/6/2018 31/12/2017 

Πελάτες  -χρεωστικά  υπόλοιπα € 1.278.550,30 1.274.430,68 

Γραμμάτια  εισπρακτέα € 151.426,64 156.041,20 

Επιταγές εισπρ. Μεταχ/νες € 477.863,17 292.646,50 

Επιταγές σε καθυστέρηση € 10.902,72 10.902,72 

Χρεώστες  διάφοροι € 41.482,34 42.908,71 

Προμηθευτές & Παραγγελίες στο εξωτερικό-
χρεωστικά  υπόλοιπα  

€ 5.496,75 5.407,49 

Μεταβατικοί Λογ/μοι  ενεργ. €  € 420.849,13 392.060,81 

Σύνολο € 2.386.571,05 2.174.398,11 

 
 

4.5.11 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 
 
(α) Δάνεια  που  έχουν   δοθεί  από  την  εταιρεία  σε  τρίτους   και απαιτήσεις 
Αναφέρονται   Δάνεια  στο  προσωπικό    €   10.400,00. 
(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. 
 Χρεόγραφα   ΕΧΑΕ  κομμάτια  36.721 x 4.65 €/κομμάτι =  170.752,65 
 Οι  τιμές  αποτίμησης  αφορούν  εκείνες  της  30/06/2018 (κλείσιμο) του  ΧΑΑ. 
 
Τα χρεόγραφα της ΕΧΑΕ θεωρούνται  χρεόγραφα από την εταιρεία διότι αποκτήθηκαν με σκοπό την 
σύντομη διάθεσή τους για την αποκόμιση κέρδους όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.  
 
Δραστηριότητες αντιστάθμισης 
Δεν  προέβη  η  εταιρεία  σε  δραστηριότητα-υπολογισμούς   αντιστάθμισης  αξιών   περιουσιακών  
στοιχείων  της. 

 

 

4.5.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαμηλού ρίσκου.  
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Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση κατά την 30/06/2018 & 31/12/2017. 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   30/6/2018 31/12/2017 

Ταμείο € 30.821,45 60.991,94 

Καταθέσεις  όψεως  σε   € € 1.086.807,80 119.658,08 

Καταθέσεις  όψεως   σε  ξένο  νόμισμα € 142,06 138,08 

ΣΥΝΟΛΟ € 1.117.771,31 180.788,10 

 

 

4.5.13 Μετοχικό κεφάλαιο, ίδιες μετοχές & αποθεματικά 

 

Την 30η Ιουνίου του 2018, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 3.682.346,16 το οποίο 

διαιρείται σε 5.939.268 κοινές μετοχές, αξίας 0,62 έκαστην.  

 

 
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυσης της καθαρής θέσης κατά την 30/06/2018 & 31/12/2017. 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ   30.06.2018 31.12.2017 

Καταβλημένο  Κεφάλαιο  Κοινών  Μετοχών € 3.682.346,16 3.682.346,16 

Κατ.  Διαφορά    από  έκδοση  μετοχών  υπέρ  το  άρτιο € 462.294,50 462.294,50 

Τακτικό  αποθεματικό € 557.739,22 557.739,22 

Έκτακτο  αποθεματικό € 2.008.783,53 2.008.783,53 

Διαφορά  από  αναπροσαρ.  Αξίας  συμμ.  και  
χρεογράφων 

€ -216.991,01 -194.591,20 

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  κατ. Ειδικ.  Τρό φορ.  Εισοδ. € 98.700,34 98.700,34 

Αποθεματικό επανεκτίμησης παγίων € 1.807.520,39 1.807.520,39 

Διαφορές  από  εύλογη  αξία  Οικοπέδων € 3.681.980,03 3.681.980,03 

Διαφορές  από  εύλογη  αξία  Κτιρίων € 1.828.598,33 1.828.598,33 

Αποτελέσματα  εις  νέο-Ζημίες € -3.066.557,82 -2.640.938,38 

Σύνολο  Ιδίων  Κεφαλαίων € 11.420.171,76 11.868.191,01 

 
 
 

4.5.14 Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση κατά την 30/06/2018 & 31/12/2017. 

    30/6/2018 31/12/2017 
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Προμηθευτές   € 857.609,22 770.003,54 

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών € 38.013,44 43.618,17 

ΠΙΣΤΩΤΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΟΙ       

Επιταγές πληρωτέες € 0,00 0,00 

Διάφοροι Πιστωτές € 10.614,31 11.834,97 

ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΦΟΡΟΙ € 22.002,87 36.393,06 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ       

ΙΚΑ  Γραφείων € 11.127,20 18.215,21 

ΙΚΑ  για  κατεδάφιση  Κτ.  Πειραιά € 0,00 0,00 

Κρατήσεις εισφορές καθυστερημένες  € 734,75 734,75 

Επικουρικό Γραφείων  € 0,00 0,00 

Σύνολο € 940.101,79 880.799,70 

 
 

 

4.5.15 Δάνεια 

 

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.  

Αφορά σε δάνεια τραπεζών ποσού € 1.000.000,00 (κεφάλαιο κίνησης) 

Το υπόλοιπο κατά την 30.06.2018 :  

ALPHA BANK 989-00-3002-294403 € 1.015.806,38 

Σύνολο € 1.015.806,38 

 

 

4.5.16 Τρέχων φόρος – Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

 

Δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 12 ως προς την εφαρμογή αναγνώρισης αναβαλλόμενης 

φορολογίας. 
 

4.5.17 Υποχρεώσεις προς τους Εργαζομένους 

 

Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσού € 40.000,00.  

 

4.5.18 Προβλέψεις 

 

Τα υπόλοιπα των προβλέψεων κατά την 30η Ιουνίου 2018, αφορούν α) για τις ανέλεγκτες φορολογικές 

χρήσεις 2008 έως 2010 ποσό € 36.470,43 & β) ποσό € 4.127,01 για επισφαλείς πελάτες. 

 

4.5.19 Κέρδη ανά μετοχή  

 

Τα βασικά κέρδη κατά µμετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µμετόχους της 

εταιρείας µε τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων 
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των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από τη ΛΑΝΑΚΑΜ.  

 

  30/6/2018 30/6/2017 

Ζημιές/κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρίας (σε 

Ευρώ) 
-425.619,44 -14.333,48 

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 5.939.268,00 5.939.268,00 

Ζημιές/ (κέρδη) ανά Μετοχή (σε Ευρώ) -0,0717 -0,0024 

 
 
 

4.5.20 Ανάλυση Αποτελεσμάτων  

 

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικός πίνακας με την ανάλυση των εσόδων & εξόδων κατά την 30/06/2018 & 

30/06/2017. 

 

ΟΜΑΔΑ  ΕΞΟΔΩΝ   30/6/2018    30/6/2017    

Αμοιβές  και  έξοδα  
προσωπικού 

€ 150.292,18 121.639,70   

Αμοιβές  και  έξοδα  τρίτων € 102.090,60 95.361,84   

Παροχές  τρίτων € 57.041,17 51.460,62   

Φόροι-τέλη € 23.513,15 21.464,84   

Διάφορα  έξοδα € 46.250,06 45.894,92   

Τόκοι  και  συναφή  έξοδα € 35.588,93 36.604,27   

Αποσβέσεις  παγίων € 34.098,72 34.443,67   

Λοιπές  έκτακτες  ζημίες – 
πρόστιμα – Συν/κές 
διαφορές 

  
  5.153,14   

€ 

Ζημιά από εκποίηση παγίου  € 340.000,00 0,00   

Έξοδα προηγούμενων 
χρήσεων 

€ 2.666,30 3.212,25   

Έκτακτα & ανόργανα έξοδα € 303,22 0,00   

Αξία Χορηγουμένων 
Δειγμάτων 

€ -262,34 0,00   

ΣΥΝΟΛΟ € 791.581,99 415.235,25   

Κόστος πωληθέντων € 652.285,36 693.398,03   

ΣΥΝΟΛΟ € 1.443.867,35 1.108.633,28 (α) 

ΟΜΑΔΑ  ΕΣΟΔΩΝ €       

Πωλήσεις  εμπορευμάτων € 997.033,81 1.070.611,70   

Επιχορηγήσεις και διάφορα 
έσοδα Πωλήσεων 

€ 490,00 0,00   

Παροχή Υπηρεσιών € 8.529,61 0,00   

Έσοδα  παρεπόμενων  
ασχολιών 

€ 12.183,06 9.084,56   

Έσοδα  κεφαλαίων € 11,26 12.183,06   

Λοιπά έκτακτα έσοδα   0,17 91,59   
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‘Εσοδα προηγουμένων 
χρήσεων 

€   2.213,28   

ΣΥΝΟΛΟ € 1.018.247,91 1.094.299,80 (β) 

Αποτέλεσμα – 
(Ζημία/κέρδος) € -425.619,44 -14.333,48   

περιόδου (α-β)  

 
 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου επιβαρύνθηκαν με ζημιά ποσού € 

340.000,00 που προέκυψε από την πώληση 2 οικοπέδων που κατείχε η Εταιρεία στην περιοχή του Πειραιά 

συνολικής αξίας κτήσης 1.440.000,00 έναντι αντιτίμου € 1.100.000,00. 

 

4.5.21  Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    30/6/2018 30/6/2017 

 Χρεωστικοί τόκοι    

•        Δάνεια τραπεζών  35.588,93 36.604,27 

Σύνολο 35.588,93 36.604,27 

 

 
 

4.5.22 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  

 

Δικαστικές Υποχρεώσεις  

 

Δεν υφίσταται εκκρεμείς δίκες κατά της Εταιρείας 

 

Δεσμεύσεις / Εγγυητικές Επιστολές 

 

Δεν υπάρχουν  Κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την 

ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων . 

 

Εμπράγματα Βάρη & Εξασφαλίσεις 

 

Δεν υπάρχουν Εμπράγματα Βάρη & Εξασφαλίσεις  επί των ακινήτων της Εταιρείας 

 

 

Ανέλεγκτες χρήσεις 
 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007, ενώ για τις χρήσεις 2008 μέχρι και 2010 οι 

φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει σχηματίσει 

πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις ποσού € 36.740,43. Για τις 

χρήσεις 2011,2012,2013,2014,2015 και 2016 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
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Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. 

Για τη χρήση 2017 o φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 65Α Ν. 4174/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν 

θα προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις μετά τη ολοκλήρωση του ελέγχου. 

 
 

4.5.23 Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα  

 
Δεν συντρέχει περίπτωση  
 

4.5.24  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη με την εταιρεία μέχρι 30.6.2018 σύμφωνα με το ΔΛΠ 24. 
 
     ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

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 . 35.139,14 

ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη. - 

η) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης . - 

 

Το  ποσό  των  €  35.139,14  αφορά  σε  καταβλημένη  τακτική  μισθοδοσία  μελών  Διοικητικού  Συμβουλίου   

περιόδου  μέχρι  και  30/6/2018. Δεν  έχουν  δοθεί  δάνεια  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  στα   

Διευθυντικά  στελέχη. 
 
 
 

4.5.25  Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

Στις 13ης Ιουλίου 2018 συστάθηκε στη Λεμεσό Κύπρου  εταιρεία με την επωνυμία « 77SGP CYPRUS» με 

αποκλειστικό μέτοχο την «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε». 

 
 

4.5.26  Κυριότεροι κίνδυνοι & αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2018 

 

Η εταιρεία εκτίθενται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας & κίνδυνο επιτοκίων. 

Η εταιρεία μέσω της διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου στοχεύει στην αντιμετώπιση των 

παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και απορρέουν από τη 
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διακύμανση των μεταβλητών κόστους και εσόδων. 

 

(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 των  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. 

 

 

 

4.5.27 Διανοµή µερισµάτων  

 

Δεν διανεμήθηκαν μερίσματα για τα κέρδη των χρήσεων 2003 και μετά 

 
 

 
 

 
 

Αθήνα,  21.9.2018 

 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &                          Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
             ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 
 

 

                ΔΑΜΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                              ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                           ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
                     AE 107109                                  AB 500120                                                        ΑΝ 070791 
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5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2018 – 30.6.2018 

 
 
 
 
 

ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ , ΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 232901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.  6032/06/Β/86/65) 

Μεσογείων  2-4  ,  115  27  Αθήνα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ από  1 Ιανουαρίου  2018 μέχρι  30  Ιουνίου  2018 

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  της εταιρείας  ,  όπου  αναρτώνται  οι  οικονομικές  καταστάσεις  καθώς  και  η  έκθεση  επισκόπησης  του  νομίμου  ελεγκτή  όποτε αυτή απαιτείται. 

Διεύθυνση Διαδικτύου:   http://www.lanakam.gr       

Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία: 

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,     

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως     

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 

Δαμίγος Κ.Ιωάννης, Δαμίγος Ι. 
Κωνσταντίνος, Δαμίγου Ι. Ελισσάβετ,        

Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος,       
Ναλμπάντης Α. Γεώργιος, Στυλιανέση 
Κ. Μαρία       

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο          

των Οικονoμικών Καταστάσεων: 21-Σεπ-18   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Νόμιμος Ελεγκτής:  Γεωργία Π. Ρουχά (Α.Μ.ΣΟΕΛ 27471)   (Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)   

Ελεγκτική  Εταιρεία:  ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ    01.01.18 01.01.17 

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:  Με σύμφωνη γνώμη    30.06.18 30.06.17 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ     Κύκλος εργασιών  1.018.510,08 1.079.696,26 

(Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)     Μικτά κέρδη  366.224,72 386.298,23 

  30.06.2018 31.12.2017  

Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων, 
χρηματοδοτικών  

-388.825,93 22.270,79 
και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Ιδιοχρησιμοποιούμενα  ενσώματα  πάγια  στοιχεία  8.587.562,75 10.043.411,72  Ζημίες/(Κέρδη) προ φόρων -424.414,86 -13.179,95 

Άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  104.641,36 122.891,11  

 Ζημίες/(Κέρδη) μετά από 
φόρους (Α) -425.619,44 -14.333,48 

      -  Ιδιοκτήτες  μητρικής   

Λοιπά  μη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  22.619,13 22.619,13   - Δικαιώματα  μειοψηφίας   

Αποθέματα  1.341.169,90 1.363.362,48  

Λοιπά  συνολικά  έξοδα  
μετά  από  φόρους (Β) -22.399,81 20.196,55 

Απαιτήσεις  από  πελάτες  1.278.550,30 1.274.430,68  

Συγκεντρωτικά  συνολικά  
έξοδα μετά από φόρους 
(Α+Β) -448.019,25 5.863,07 

Λοιπά  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  2.225.792,06 1.080.755,53   -  Ιδιοκτήτες  μητρικής   

Μη  κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία  προοριζόμενα  για  
πώληση  170.752,65 193.152,46   - Δικαιώματα  μειοψηφίας   

http://www.lanakam.gr/
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ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  13.731.088,15 14.100.623,11  

Κέρδη μετά από φόρους 
ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0,00 0,00 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών,    

Μετοχικό Κεφάλαιο  3.682.346,16 3.682.346,16  

επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και 
συνολ.αποσβέσεων -354.727,21 56.714,46 

Λοιπά  στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων  7.737.825,60 8.185.844,85     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  11.420.171,76 11.868.191,01  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ      

Προβλέψεις  / Λοιπές  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  80.642,44 80.642,44  (Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)   

Βραχυπρόθεσμες  δανειακές υποχρεώσεις    1.015.806,38 1.015.979,90  Έμμεση  μέθοδος   

Λοιπές  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  1.214.467,57 1.135.809,76   
01/01/2018  
30/06/2018 

01/01/2017  
30/06/2017 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.310.916,39 2.232.432,10  

Λειτουργικές 
δραστηριότητες   

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  13.731.088,15 14.100.623,11  

Ζημίες/(Κέρδη) προ φόρων 
(συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες) -424.414,86 -14.333,48 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     

Πλέον/μείον προσαρμογές 
για:   

(Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)  

01/01/2018-
30/06/2018 

01/01/2017-
30/06/2017  Αποσβέσεις 34.098,72 34.443,67 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2017 και  
01.01.2018 αντίστοιχα)  11.868.191,01 12.152.272,45  

Χρεωστικούς τόκους και 
συναφή έξοδα 35.588,93 36.604,27 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  -425.619,44 -14.333,48  Προβλέψεις 40.000,00  

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου     

Πλέον/μείον προσαρμογές 
για μεταβολές  λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις  
λειτουργικές  
δραστηριότητες:   

Αντιστροφή αναπροσαρμογής      
Μείωση/αύξηση 
αποθεμάτων 22.192,58 20.024,17 

Διανεμηθέντα Μερίσματα     
Αύξηση (μείωση) 
απαιτήσεων -167.580,55 -184.736,03 

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών    

 

Αύξηση  
υποχρεώσεων(πλην  
δανειακών) 94.054,16 165.764,23 

(Ζημίες)/Κέρδη από αποτίμηση στην εύλογη αξία των 
διαθεσίμων προς πώληση χρεογράφων.  -22.399,81 20.196,55 Μείον:    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 30/6/2018 και 
30/6/2017 αντίστοιχα.    11.420.171,76 12.158.135,32  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα καταβεβλημένα -35.588,93 -36.604,27 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:     Καταβεβλημένοι φόροι -1.204,58 -1.153,83 

1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί οιουδήποτε 
περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.     

Σύνολο εισροών /(εκροών) 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες -402.854,53 20.008,73 
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2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) ενώ για τα οικονομικά έτη 2009, 2010 
και 2011 (χρήση 2008, 2009 και 2010) οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η εταιρεία σχημάτισε 
πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2008, 2009 και 2010 (οικονομικού έτους 2009, 
2010 και 2011) ποσού  €  49.997,78. Για τις χρήσεις 2011 έως 2016 υφίσταται φορολογικό πιστοποιητικό.Για την χρήση 2017 
ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη  

Επενδυτικές 
δραστηριότητες   

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
ή λειτουργία της εταιρείας. 

 

Αγορά ενσ.και άυλων 
πάγιων περ. στοιχείων 
παγίων 1.340.000,00 -956,36 

 Τόκοι  εισπραχθέντες 11,26 2.121,69 

4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 30/6/2018 ανερχόταν σε 17 άτομα και την αντίστοιχη   περίοδο 2017 σε 
14  άτομα.  Μερίσματα  εισπραχθέντα 0,00 0,00 

5. Οι  γνωστοποιήσεις  των  συνδεδεμένων  μερών  (κατά την  έννοια  του  ΔΛΠ  24) με  30/06/2018 παρουσιάζονται  στον  
παρακάτω  πίνακα:  

Σύνολο εισροών /(εκροών) 
από  επενδυτικές  
δραστηριότητες 1.340.011,26 1.165,33 

(Ποσά  σε  €) Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ   
Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες   

α) Πωλήσεις  αγαθών  και  υπηρεσιών -   
Εισπράξεις  από  εκδοθέντα 
/ αναληφθέντα δάνεια 31.435,27 31.459,24 

β) Αγορές  αγαθών  και  υπηρεσιών -   Εξόφληση δανείων -31.608,79 -33.577,05 

γ) Απαιτήσεις  -   
Σύνολο εισροών /(εκροών) 
από  χρημ. δραστηριότητες -173,52 -2.117,81 

δ) Υποχρεώσεις -   

Καθαρή αύξηση (μείωση) 
στα ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου 936.983,21 19.056,25 

ε) Συμφωνίες  Μισθώσεων -   

Ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 180.788,10 159.930,86 

στ) Συναλλαγές  και  αμοιβές  διευθυντικών  στελεχών 35.139,14   

Ταμιακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 1.117.771,31 178.987,11 

ζ) Απαιτήσεις  από  διευθυντικά  στελέχη   -       

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

6.Δεν  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  λειτουργία  της  εταιρείας,   

Β.Για  λοιπές  προβλέψεις.     

Έχουν  δημιουργηθεί  προβλέψεις:     

Για επισφαλείς απαιτήσεις, διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2008, 2009 και 2010 (οικονομικού έτους 2009, 2010 και 2011) & 
αποζημίωση προσωπικού ποσού  €  80.642,44.   

7. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 514.2  ποσό  €  1.018.510,08   

8.Τα λοιπά έσοδα - έξοδα για την 30/6/2018 και για την 30/06/2017 συνολικά έξοδα – έσοδα ποσού € -22.399,81 και € 20.196,55  αφορούν σε διαφορές αποτίμησης 
χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία.    
 
 
 
 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

&  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

   

ΔΑΜΙΓΟΣ 

ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 107109 Α.Δ.Τ. ΑΒ 500120 Α.Δ.Τ. ΑΝ 070791 

 
 


