
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

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

Αρµόδια Αρχή:

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -ΑΜ.ΣΟΕΛ.33821 Κέρδη προ φόρων 1.327.977 536.173

Ελεγκτική εταιρεία: Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Αποσβέσεις 57.737 62.444

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (2.986) 162.402

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.162 10.491

Εκτελεστικά Μέλη

Πρόεδρος του ∆.Σ. Kαρεφυλλάκης Γεωργ.Τιµολέων

Σύµβουλος Σαραντόπουλος Κων.Εδουάρδος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.407.294) (1.711.497)

Σύµβουλος Αρανίτης Σπυρ. Αναστάσιος (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.528.167 2.662.429

Σύµβουλος Ασλανίδης Κων.Νικόλαος Μείον: 

Σύµβουλος Ασλανίδης Κων.Ιωάννης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (9.887) (12.482)

Σύµβουλος Χατζηθεοδοσίου ∆ηµ.Νικόλαος Καταβεβληµένοι φόροι (3.171) (20.548)

Σύµβουλος Κωστούρος Κων.Γεώργιος Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 1.503.706 1.689.412

Σύµβουλος Αυγεροπούλου Χρ.Γεωργία-Βαρβάρα Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (5.758) (12.770)

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (3.846) (163.221)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα - 3.653

Τόκοι εισπραχθέντες 2.986 1.154

31/12/2014 31/12/2013 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.619) (171.184)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 370.375 422.354 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β) 1.497.087 1.518.229

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 92.653 88.160 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.773.348 255.119

Απαιτήσεις από πελάτες 1.485.662 277.778 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 3.270.435 1.773.348

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.274.676 4.690.563

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.223.366 5.478.855

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 1.926.000 1.926.000

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 239.017 (579.888)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α) 2.165.017 1.346.112

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.302.973 1.429.666

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 108.494 111.408

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.646.882 2.591.669

Σύνολο υποχρεώσεων (Β) 7.058.349 4.132.743

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α) + (Β) 9.223.366 5.478.855

31/12/2014 31/12/2013

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα) 1.346.111 976.917

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 818.906 369.194

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα) 2.165.017 1.346.111

01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2013

Κύκλος εργασιών 17.257.426 3.224.940

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 2.446.724 271.997

1.338.153 545.509

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 1.327.977 536.172

Μείον φόροι (509.071) (166.978)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 818.906 369.194

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 818.906 369.194

   

1.395.891 607.953

   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Η εταιρεία είναι θυγατρική της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε με ποσοστό συμμετοχής 100%. Οι οικονομικές καταστάσεις της  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε την 31/12/2014 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 31.12.2013. 

3 . Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί  φορολογικά  για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 , 2012 και 2013 ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994  και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης από την ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  χωρίς προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και 

την αντίστοιχη πρόβλεψη  φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις . Για τη χρήση του 2014  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 31.12.2014 ανέρχεται σε 18 άτομα και την 31.12.2013 ανερχόταν σε 9.

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  462.408.ευρώ και  605.800 ευρώ αντίστοιχα. 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε  846.267  ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 1.741.259 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 27η Μαρτίου 2015.

9. Λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 11 "Από κοινού συμφωνίες" η Εταιρεία αναπροσάρμοσε την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών των συγκριτικών περιόδων. Εκτός των ανωτέρω αναπροσαρμογών,

 όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου. (βλ.σημείωση 2.2.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014)

10. Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΜΕΛΟΣ  ∆.Σ

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ - ΑΕ 159031 Α.∆.Τ - ΑΑ001449

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
ΑΜ Α∆ΕΙΑΣ: 0017214 Α'ΤΑΞΗΣ

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά , 27 Μαρτίου 2015

ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΠεριφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βορείου Τοµέα Αθηνών 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού

27 Mαρτίου  2015

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε  ευρώ)

ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΛΑΜ∆Α 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):



 

-


