
Διεύθυνση 

Διαδικτύου:  

Ημερομηνία 

Έγκρισης από το 

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

των Οικονoμικών 

Καταστάσεων:

Νόμιμος 

Ελεγκτής: 

Ελεγκτική  

Εταιρεία: 01.01.17 01.01.16

Τύπος έκθεσης 

επισκόπησης: 30.06.17 30.06.16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 1.079.696,26 952.739,55

(Ποσά  

εκφρασμένα  σε  

€) 386.298,23 382.957,75

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμε

να  ενσώματα  

πάγια  στοιχεία 10.058.366,67 10.073.604,23 -13.179,95 -86.807,13

Άυλα  περιουσιακά  

στοιχεία 141.140,85 159.390,60 -14.333,48 -87.784,56

Λοιπά  μη  

κυκλοφορούντα  

στοιχεία 22.619,13 22.619,13

Αποθέματα 1.491.088,51 1.511.112,46 20.196,55 -37.138,83

Απαιτήσεις  από  

πελάτες 1.927.724,59 1.370.646.,90 5.863,07 -124.923,39

Λοιπά  

κυκλοφορούντα  

περιουσιακά  

στοιχεία 455.239,33 758.345,94

Μη  κυκλοφορούντα  

περιουσιακά  

στοιχεία  

προοριζόμενα  για  

πώληση 199.762,24 179.565,69

ΣΥΝΟΛΟ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.295.941,32 14.075.284,95 0,00 0,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

ΚΑΙ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.682.346,16 3.682.346,16 56.714,46 -11.736,63

Κέρδη μετά από φόρους ανά 

μετοχή (σε Ευρώ)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολ.αποσβέσεων

 -  Ιδιοκτήτες  μητρικής

 - Δικαιώματα  μειοψηφίας

Λοιπά  συνολικά  έξοδα  μετά  από  

φόρους (Β)

Συγκεντρωτικά  συνολικά  έξοδα 

μετά από φόρους (Α+Β)

 -  Ιδιοκτήτες  μητρικής

 - Δικαιώματα  μειοψηφίας

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 22.270,79 -47.353,36

Ζημίες/(Κέρδη) προ φόρων

 Ζημίες/(Κέρδη) μετά από 

φόρους (Α)

Με σύμφωνη γνώμη

Κύκλος εργασιών 

Μικτά κέρδη 

30.06.2017 31.12.2016

Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων, 

χρηματοδοτικών 

22-Σεπ-17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Γεώργιος Ν. Γκιπάλης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 

20341) (Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)

ΣΟΛ ΑΕ ΟΕ

Σύνθεση 

Διοικητικού 

Συμβουλίου:

Δαμίγος Κ.Ιωάννης, Δαμίγος Ι. 

Κωνσταντίνος, Δαμίγου Ι. Ελισσάβετ, 

Κωστόπουλος Κ. Βασίλειος,

Ναλμπάντης Α. Γεώργιος, Στυλιανέση 

Κ. Μαρία

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.

Αρμόδια  

Υπηρεσία - 

Νομαρχία:

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  2017 μέχρι  30  Ιουνίου  2017

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

http://www.lanakam.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου,

http://www.lanakam.gr/


Λοιπά  στοιχεία 

Ιδίων Κεφαλαίων 8.475.789,36 8.469.926,29

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 12.158.135,52 12.152.272,45

Προβλέψεις  / 

Λοιπές  

μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 40.642,44 40.642,44

Βραχυπρόθεσμες  

δανειακές 

υποχρεώσεις  1.015.812,71 1.017.930,52

Λοιπές  

βραχυπρόθεσμες  

υποχρεώσεις 1.081.350,65 864.439,54

01/01/2017  

30/06/2017

01/01/2016  

30/06/2016

Σύνολο 

υποχρεώσεων 2.137.805,80 1.923.012,50

ΣΥΝΟΛΟ  ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 14.295.941,32 14.075.284,95 -14.333,48 -86.807,13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  

ΙΔΙΩΝ  

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Ποσά  εκφρασμένα  

σε  €)

01/01/2017-

30/06/2017

01/01/2016-

30/06/2016 34.443,67 34.565,72

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων έναρξης 

περιόδου 

(01.01.2016 και  

01.01.2015 

αντίστοιχα) 12.152.272,45 12.328.503,40 36.604,27 39.453,77

Συγκεντρωτικά 

συνολικά έσοδα 

μετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες) -14.333,48 -87.784,56

Αύξηση / (μείωση) 

μετοχικού 

κεφαλαίου

Αντιστροφή 

αναπροσαρμογής 20.024,17 -41.965,79

Διανεμηθέντα 

Μερίσματα -184.736,03 1.442,51

Αγορές / 

(πωλήσεις) ιδίων 

μετοχών 165.764,23 -44.483,46

(Ζημίες)/Κέρδη από 

αποτίμηση στην 

εύλογη αξία των 

διαθεσίμων προς 

πώληση 

χρεογράφων. 20.196,55 -37.138,83 Μείον:

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων λήξης 

περιόδου 30/6/2016 

και 30/6/2015 

αντίστοιχα.  12.158.135,52 12.203.580,01 -36.604,27 -39.453,77

Πρόσθετα 

στοιχεία και 

πληροφορίες: -1.153,83 -977,43

1. Δεν υπάρχουν 

εμπράγματα βάρη 

επί οιουδήποτε 

περιουσιακού 

στοιχείου της 

εταιρείας. 20.008,73 -138.225,58

Μείωση/αύξηση αποθεμάτων

Επενδυτικές δραστηριότητες

Καταβεβλημένοι φόροι

Αύξηση (μείωση) απαιτήσεων

Αύξηση  υποχρεώσεων(πλην  

δανειακών)

Σύνολο εισροών /(εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες

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 2015 υφίσταται 

φορολογικό πιστοποιητικό.Για την χρήση 2016 ο φορολογικός έλεγχος είναι σε 

εξέλιξη

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβλημένα

Έμμεση  μέθοδος

Πλέον/μείον προσαρμογές για 

μεταβολές  λογαριασμών 

κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις  λειτουργικές  

δραστηριότητες:

Προβλέψεις

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημίες/(Κέρδη) προ φόρων 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις

Χρεωστικούς τόκους και συναφή 

έξοδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

(Ποσά  εκφρασμένα  σε  €)



-956,36 -545,08

2.121,69 3.476,77

0,00 0,00

1.165,33 2.931,69

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

- 31.459,24 1.033.313,19

- -33.577,05 -1.035.101,11

- -2.117,81 -1.787,92

- 19.056,25 -137.081,81

- 159.930,86 342.617,58

36.821,71 178.987,11 205.535,77

-

-

ΔΑΜΙΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β.Για  λοιπές  προβλέψεις.

Έχουν  δημιουργηθεί  προβλέψεις:

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

&  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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

β) Αγορές  αγαθών  και  υπηρεσιών

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα 

ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ταμιακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Ταμιακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα λήξης περιόδου

8.Τα λοιπά έσοδα - έξοδα για την 30/6/2017 και για την 30/06/2016 συνολικά έξοδα – έσοδα ποσού € 20.196,55 και € -37.138,83  

αφορούν σε διαφορές αποτίμησης χρεογράφων που κατέχει η εταιρεία. 

Εισπράξεις  από  εκδοθέντα / 

αναληφθέντα δάνεια

Εξόφληση δανείων

Σύνολο εισροών /(εκροών) από  

χρημ. δραστηριότητες

Τόκοι  εισπραχθέντες

Μερίσματα  εισπραχθέντα

Σύνολο εισροών /(εκροών) από  

επενδυτικές  δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσ.και άυλων πάγιων περ. 

στοιχείων παγίων

(Ποσά  σε  €)

α) Πωλήσεις  αγαθών  και  υπηρεσιών

7. Ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 514.2  ποσό  €  1.079.696,26

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,

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

4. Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας την 30/6/2017 ανερχόταν σε 14 

άτομα και την αντίστοιχη     περίοδο 2016 σε 13  άτομα.

5. Οι  γνωστοποιήσεις  των  συνδεδεμένων  μερών  (κατά την  έννοια  του  ΔΛΠ  

24) με  30/06/2016 παρουσιάζονται  στον  παρακάτω  πίνακα:

Για επισφαλείς απαιτήσεις και διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτης φορολογικά χρήσης 2008, 2009 και 2010 (οικονομικού έτους 

2009, 2010 και 2011) ποσού  €  40.642,44.

γ) Απαιτήσεις 

δ) Υποχρεώσεις

ε) Συμφωνίες  Μισθώσεων

στ) Συναλλαγές  και  αμοιβές  

διευθυντικών  στελεχών


