
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η : 5234501000 (ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 32961/01ΑΤ/Β/95/052  )

Αρµόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής, Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Βορείου Τοµέα Αθη- 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

νών ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

28 Mαρτίου  2014 Κέρδη προ φόρων 504 (232)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -ΑΜ.ΣΟΕΛ.33821 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: Αποσβέσεις 63 32

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ Αποµειώσεις συµµετοχών - -

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Προβλέψεις - -

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 162 (30)

Εκτελεστικά Μέλη Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 10 17

Πρόεδρος του ∆.Σ. & Γενικός ∆ιευθυντής Γιόκαρης Αγ.Χρήστος

Αντιπρόεδρος Σαραντόπουλος Κων.Εδουάρδος

Σύµβουλος Αρανίτης Σπυρ. Αναστάσιος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.642) 407

Σύµβουλος Ασλανίδης Κων.Νικόλαος (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.172 (42)

Σύµβουλος Ασλανίδης Κων.Ιωάννης Μείον: 

Σύµβουλος Χατζηθεοδοσίου ∆ηµ.Νικόλαος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (12) (15)

Σύµβουλος Κωστούρος Κων.Γεώργιος Καταβεβληµένοι φόροι - -

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 1.257 137

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (13) -344

Αγορά κοινοπραξιών (2) -

31/12/2013 31/12/2012 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (159) 29

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τόκοι εισπραχθέντες 1 1

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 422 476 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (173) (314)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 92 88

Απαιτήσεις από πελάτες 248 173 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.096 1.449 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.858 2.186 Εξοφλήσεις δανείων - -

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - -

Μετοχικό κεφάλαιο 1.926 1.926 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) - -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (580) (949)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α) 1.346 977 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.084 (177)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.411 756 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 187 364

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 111 111 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.271 187

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.990 342

Σύνολο υποχρεώσεων (Β) 3.512 1.209

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Α) + (Β) 4.858 2.186

31/12/2013 31/12/2012

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης  (01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα) 977 1.209

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 369 (232)

 

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - -

Κύκλος εργασιών 2.179 - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης  (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 1.346 977

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 152 (115)

441 (193)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 504 (232)

Μείον φόροι (135) -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 369 (232)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 369 (232)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (βασικά σε ευρώ) 1,92 (1,21)

504 (161)

-

   

8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 28η Μαρτίου 2014.
 9. Οι πωλήσεις των κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία ανέρχονται σε 1.046  χιλ.ευρώ.   
10. Τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί του συνόλου των µετοχών.   
  

 
   

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ - ΑΒ 570057 Α.∆.Τ - ΑΑ026141

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

 

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

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 14564
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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.

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλ.ευρώ)

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

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

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ   (Α.Μ ΣΟΕΛ  111)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η εταιρεία ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ είναι θυγατρική της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε µε ποσοστό συµµετοχής 100%. Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε την 31/12/2013 περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η µητρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, µε έδρα στην Ελλάδα, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο
κεφάλαιό της.
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2012.
3 . Η ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ  δεν έχει ελεγχθεί  φορολογικά  για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 και 2012  ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994  και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την ∆ΙΕΘΝΗΣ 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 2013  ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας  είναι σε εξέλιξη .
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
5. ∆εν 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. Η εταιρεία την 31/12/2013 και την 31/12/2012 δεν απασχολούσε προσωπικό.
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 77 χιλ.ευρώ και 145 χιλ.ευρώ αντίστοιχα.
Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων ανέρχονται σε 1.177 χιλ. ευρώ και των υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, σε 875 χιλ. ευρώ . ∆εν υπάρχουν συναλλαγές της εταιρείας µε µέλη ∆.Σ και αµοιβές ∆ιεθυντών καθώς και απαιτήσεις και

υποχρεώσεις ∆ιευθυντικών στελεχών και µέλων της διοίκησης.


