
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 5234501000 (ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 32961/01ΑΤ/Β/95/052)

Αρμόδια Αρχή:

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -ΑΜ.ΣΟΕΛ.33821 Κέρδη προ φόρων (1.976.237) 186.582

Ελεγκτική εταιρεία: Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ - ΕΜΦΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Αποσβέσεις 47.067 52.134

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (8.867) (8.197)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 25.924 6.471

Εκτελεστικά Μέλη

Πρόεδρος του Δ.Σ. Τιμολέων Καρεφυλλάκης του Γεωργίου

Σύμβουλος Σαραντόπουλος Εδουάρδος  του Κωνσταντίνου Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.784.154 1.385.802

Σύμβουλος Αρανίτης Αναστάσιος του Σπυρίδωνα (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (2.983.393) (297.061)

Σύμβουλος Ασλανίδης Νικόλαος  του Κωνσταντίνου Μείον: 

Σύμβουλος Ασλανίδης Ιωάννης  του Κωνσταντίνου Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (17.834) (7.264)

Σύμβουλος Χατζηθεοδοσίου Νικόλαος του Δημητρίου Καταβεβλημένοι φόροι (7.561) (75.277)

Σύμβουλος Κωστούρος Γεώργιος του Κωνσταντίνου Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (3.136.746) 1.243.191

Σύμβουλος Αυγεροπούλου Γεωργία-Βαρβάρα του Χρήστου Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (104) (822)

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων - -

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα - -

Τόκοι εισπραχθέντες 8.867 8.197

31/12/2016 31/12/2015 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 8.763 7.375

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρηματοδοτικές  δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 272.099 319.062 Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια - 392.000

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 98.403 92.653 Εξοφλήσεις δανείων - (108.494)

Απαιτήσεις από πελάτες 317.577 900.463 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές  δραστηριότητες (γ) - 283.506

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.367.248 7.751.722

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.055.327 9.063.900 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+ (γ) (3.127.983) 1.534.072

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.804.508 3.270.436

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.676.524 4.804.508

Μετοχικό κεφάλαιο 1.926.000 1.926.000

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (1.397.714) 323.608

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α) 528.286 2.249.608

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 33.584 1.981.406

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 392.000 392.000

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.101.457 4.440.886

Σύνολο υποχρεώσεων (Β) 3.527.041 6.814.292

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α) + (Β) 4.055.327 9.063.900

31/12/2016 31/12/2015

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2016 και 01/01/2015 αντίστοιχα) 2.249.608 2.165.017

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.721.323) 84.591

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα) 528.286 2.249.608

01/01-31/12/2016 01/01-31/12/2015

Κύκλος εργασιών 1.401.436 9.604.501

Μικτά κέρδη/(ζημιές) (1.852.519) 271.985

(1.959.180) 184.856

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων (1.976.237) 186.582

Μείον φόροι 254.914 (101.991)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) (1.721.323) 84.591

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (1.721.323) 84.591

   

(1.912.113) 236.990

   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με ποσοστό συμμετοχής 100%. Οι οικονομικές καταστάσεις της  ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ την 31/12/2016 περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  της μητρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, με έδρα στην Κηφισιά η οποία συμμετέχει με ποσοστό  100% στο μετοχικό της κεφαλαιο.

2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2015. 

3 . Η  Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά  για τη χρήση 2010. Για τις  χρήσεις  2011-2013 ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 και για τις χρήσεις 2014-2015 βάσει του Ν.4174/2013 αρ.65Α  και έλαβε πιστοποιητικό  φορολογικής συμμόρφωσης  χωρίς επιφύλαξη.Για τη χρήση του 2016  ο φορολογικός έλεγχος 

της εταιρείας είναι σε εξέλιξη .

4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
5.  Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεμείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

6.Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχεται σε 2 άτομα και την 31.12.2015 ανερχόταν σε 19.

7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των  62.408 ευρώ και  94.045 ευρώ αντίστοιχα. 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε  197.233  ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 1.881.735 ευρώ. Δεν υπάρχουν συναλλαγές  της εταιρείας με μέλη Δ.Σ και αμοιβές Διεθυντών καθώς και απαιτήσεις και υποχρεώσεις  Διευθυντικών 
στελεχών και μέλων της διοίκησης.

8. Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 31η Μαρτίου 2017.
9. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
10.  Το θέμα έμφασης αφορά το άρθρο 47 του Κ.Ν 2190/1920 καθώς και  την από 30/12/2016 συνεδρίαση ΔΣ για την συγχώνευση της Εταιρείας δι΄απορροφήσεως της από τη μητρική της ΑΚΤΩΡ ΑΕ. (ως σημ.25 των Οικονομικών καταστάσεων).

  

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ Σύμβουλος

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Α.Δ.Τ - ΑΕ 159031 Α.Δ.Τ - ΑΑ001449

 

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ .Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική

επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου (www.ellaktor.com), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Ελέχγου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η : 5234501000 (ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 32961/01ΑΤ/Β/95/052  )

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

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

δραστηριότητες:

BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία   (Α.Μ ΣΟΕΛ  173)

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά , 31 Μαρτίου 2017

ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 εως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΠεριφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βορείου Τομέα Αθηνών 

Διεύθυνση Ανάπτυξης Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού

31 Mαρτίου  2017

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)

Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ: 0017214 Α'ΤΑΞΗΣ

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

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

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

συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



0


