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ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  

 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31.12.2005 31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 6 14.858.775 14.858.775
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 24.984 38.370

14.883.759 14.897.145

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 17.525 52.393
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 24.052 10.182

41.578 62.574
Σύνολο ενεργητικού 14.925.337 14.959.719

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 10 15.128.775 15.128.775
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (274.427) (227.307)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 14.854.348 14.901.468

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις 11 60.000 56.400

60.000 56.400

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11 10.989 1.851

10.989 1.851
Σύνολο υποχρεώσεων 70.989 58.251
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 14.925.337 14.959.719

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρίας Lamda TechnOL Flisvos Holdings Α.Ε. για τη χρήση του 2005 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας στις 15 Μαΐου 2006. 
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση
1.1.2005 έως 
31.12.2005

1.1.2004 έως 
31.12.2004

Έξοδα διοίκησης 12 (33.720) (122.275)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (33.720) (122.275)
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά 13 (15) (32)

Ζηµίες προ φόρων (33.735) (122.307)
 Φόρος εισοδήµατος 14 (13.386) 20.183

Καθαρές ζηµίες χρήσης (47.120) (102.124)
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν    

Ποσά σε Ευρώ
Σηµείωση Μετοχικό κεφάλαιο

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

1 Ιανουαρίου 2004 5.520.000 (125.183) 5.394.817
Καθαρές ζηµίες χρήσης - (102.124) (102.124)
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 9.608.775 - 9.608.775

31 ∆εκεµβρίου 2004 15.128.775 (227.307) 14.901.468

1 Ιανουαρίου 2005 15.128.775 (227.307) 14.901.468
Καθαρές ζηµίες χρήσης - (47.120) (47.120)

31 ∆εκεµβρίου 2005 15.128.775 (274.427) 14.854.348

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 1.1.2005 έως 31.12.2005 1.1.2004 έως 
31.12.2004

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 13.886 29.158
Καταβληθέντες τόκοι (15) (32)

Καθαρές ταµειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες 13.871 29.126

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση συµµετοχών - (9.608.775)

Καθαρές ταµειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες - (9.608.775)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από την έκδοση κοινών µετοχών - 9.608.775
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 12 - (101.697)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες - 9.507.079

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13.871 (72.570)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 9 10.182 82.752

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 24.052 10.182

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Lamda TechnOL 
Flisvos Holdings AE (η «Εταιρία») µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2005, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»).  

Σκοπός της Εταιρίας είναι η συµµετοχή της σε ανώνυµη εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία προτίθεται να 
αναλάβει τη µίσθωση και εκµετάλλευση του Τουριστικού Λιµένα του Φλοίσβου. Η Εταιρία δεν είχε ποτέ 
εισόδηµα από τις δραστηριότητες της. 

Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Λαοδικείας 16 & Νυµφαίου, 11528 Αθήνα.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Εταιρίας είναι www.Lamda-development.net. Η Lamda Development ΑΕ η οποία έχει έδρα την Αθήνα έχει το  
45% των µετοχών της Εταιρίας  καθώς και την διοίκηση και ως εκ τούτου οι οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρίας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της.  

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρίας την 15 Μαΐου 2006. 

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση βάση των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ»), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(«∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΠ που 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).   

Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ΕΕ»), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά 
Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση».  Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, 
το Συµβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισµούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήσης του ∆ΛΠ 39, 
εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν σε αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις 
εισηγµένες εταιρίες από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

Επειδή η Εταιρία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου που δεν 
απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες οικονοµικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ∆ΠΧΠ που 
έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται στις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί 
αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ αφού έως την 31 ∆εκεµβρίου 
2004 οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονταν σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές 
Αρχές («ΓΠΛΑ»).  Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα ∆ΠΧΠ. Κατά την σύνταξη αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων, η ∆ιοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής, αποτίµησης και 
ενοποίησης που χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να 
συνάδουν µε τα ∆ΠΧΠ.  Τα στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων 
αυτών.  
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Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ∆ΠΧΠ, στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσµατα παρατίθενται στην Σηµείωση 5.  

Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε 
την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των επενδυτικών ακινήτων. 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων 
κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην 
καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που εµπεριέχουν 
µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για 
τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

2.2. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων 

Συγκεκριµένα νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 
Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

- ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006)  

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών.  Μπορεί να επιβάλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi employer plans) 
όπου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της µεθόδου καθορισµένων παροχών.  
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρία δεν προτίθεται να αλλάξει τη 
λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν 
συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της 
τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση πάνω στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για τον υπολογισµό ενδοεταιρικών 
συναλλαγών  (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)  

Η τροποποίηση επιτρέπει όπως ο κίνδυνος συναλλαγµατικής διαφοράς από µια πολύ πιθανή πρόβλεψη 
ενδοεταιρικής συναλλαγής να πληρεί τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί σαν αντισταθµισµένο είδος στις 
οικονοµικές καταστάσεις, υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή χαρακτηρίζεται σε νόµισµα διαφορετικό από 
το νόµισµα αποτίµησης της Εταιρίας, η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και (β) ο κίνδυνος της 
συναλλαγµατικής διαφοράς θα επηρεάσει την κατάσταση αποτελεσµάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι 
σχετική µε τις λειτουργίες της Εταιρίας, διότι η Εταιρία δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές οι οποίες 
δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστούν σαν αντισταθµισµένο στοιχείο στις οικονοµικές 
καταστάσεις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004. 

- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)  

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων ως µέρος αυτής της κατηγορίας. Η Εταιρία πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή 
δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις εφόσον δεν διατηρεί χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία 
έχουν ταξινοµηθεί ως Εύλογη Αξία µέσω αποτελεσµάτων.  
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- ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006) 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες 
έχουν ήδη δηλωθεί από την Εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά σε 
εύλογη αξία και µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ του (α) του αναπόσβεστου 
υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται 
για να εξοφληθεί η ανειληµµένη υποχρέωση την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει µελετήσει 
την τροποποίηση αυτή του ∆ΛΠ 39 και έχει καταλήξει στο συµπέρασµα, ότι δεν είναι σχετική µε την 
Εταιρία. 

- ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρµογή από 
1 Ιανουαρίου 2006) 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της Εταιρίας. 

- ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007) 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από χρηµατοοικονοµικά µέσα, 
συµπεριλαµβανοµένων προκαθορισµένων ελάχιστων απαιτούµενων γνωστοποιήσεων για πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς (συµπεριλαµβάνεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε 
τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές 
Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 
32, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που 
συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισάγει 
γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται 
η διαχείριση αυτών. Η Εταιρία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και της προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και 
κατέληξε ότι οι κύριες επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση 
ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η Εταιρία θα εφαρµόσει το 
∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

- ∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός αν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να προσδιορίζεται κατά πόσο µια συµφωνία περιλαµβάνει µίσθωση βάσει της 
ουσίας του διακανονισµού. Συγκεκριµένα απαιτεί να εξεταστεί κατά πόσο: (α) η εκπλήρωση της 
συµφωνίας εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και (β)  η συµφωνία παραχωρεί στον 
µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ∆ιερµηνεία 4 δεν αναµένεται να 
επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων συµφωνιών της. 

- ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης Εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006). 

Η ∆ιερµηνεία 5 δε σχετίζεται µε τις λειτουργίες της Εταιρίας. 

- ∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – Ηλεκτρικός 
και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 

Η ∆ιερµηνεία 6 δε σχετίζεται µε τις λειτουργίες της Εταιρίας. 



 Οικονοµικές καταστάσεις

31 ∆εκεµβρίου 2005
 

  - 9 - 

2.3. Οικονοµικές καταστάσεις 

(α) Θυγατρικές εταιρίες  

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος, άµεσα ή έµµεσα, ελέγχει την οικονοµική και
λειτουργική τους πολιτική.  

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις ατοµικές οικονοµικές σε κόστος
κτήσεως µείον τυχόν ζηµία αποµείωσης. 

H εταιρία, βάσει της παρ. 10 IAS 27, δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε 
την θυγατρική της εταιρία Lamda Technol Flisvos Marina, επειδή είναι θυγατρική της Lamda
Development AE και ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις της Lamda Development AE.  

 

2.4. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»).   

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το 
νόµισµα παρουσίασης της Εταιρίας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   

2.5. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις της Εταιρίας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 

(α) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, 
τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 µηνών από 
την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. Η Εταιρία δεν 
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για 
εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η Εταιρία δεν 
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
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(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές 
και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την 
λήξη τους.  Η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στο µη 
κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι 
η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι 
επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή 
µεταβιβάζονται και η Εταιρία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   

Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα πραγµατοποιηθέντα και µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων την χρήση που προκύπτουν. 

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεµατικά επανεκτίµησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, η Εταιρία 
προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη 
χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους προεξόφλησης ταµειακών 
ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. 

Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ένα  
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Για µετοχές εταιρειών που έχουν 
ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της 
εύλογης αξίας της µετοχής χαµηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη αποµείωσης της αξίας.  Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση της αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά που υπολογίζεται σαν η διαφορά µεταξύ του 
κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας µείον οποιαδήποτε ζηµιά αποµείωσης η οποία είχε 
αναγνωρισθεί προηγουµένως στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, µεταφέρεται από το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών 
τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων. 
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2.6. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

2.7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.   

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, µεταφέρονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

2.8. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο 
αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν 
στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση. 

2.9. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης. 

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν 
η πιθανότητα εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 
µπορεί να είναι µικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίµησης της 
διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ηµεροµηνία του ισολογισµού (Σηµείωση 
4.1). Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που 
αφορούν τη συγκεκριµένη υποχρέωση.    

2.10. Μισθώσεις 

(α) Εταιρία ως µισθωτής 

Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
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της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις 
υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη χρήση µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων 
και της διάρκειας µίσθωσής τους αν ταξινοµηθούν σαν πάγια περιουσιακά στοιχεία ενώ αν αφορούν σε 
επενδυτικά ακίνητα δεν αποσβένονται και παρουσιάζονται στην εύλογή τους αξία. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης µε τη 
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

 Η Εταιρία δεν κατείχε χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

2.11. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το πρώτο µέρισµα 
αναγνωρίζεται µε την πληρωµή του. 

2.12. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινοµήθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσεως. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 
ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς) και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της 
Εταιρίας.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της Εταιρίας, η οποία 
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο 
πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της διεξάγεται 
σε Ευρώ. Η Εταιρία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγµα και δεν συνάπτει συµβόλαια 
µελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγµατος µε εξωτερικούς αντισυµβαλλόµενους.  

Οι λειτουργίες της Εταιρίας δεν την εκθέτουν σε κίνδυνο αγοράς.  
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 (β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε 
χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την διατήρηση 
ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.   

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

4.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες αφορούν τα 
ακόλουθα. 

α. .  Φόρος εισοδήµατος 

Κατά την κανονική ροή των εργασιών της επιχείρησης λαµβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί 
για τους οποίους ο ακριβής υπολογισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Η ∆ιοίκηση σχηµατίζει πρόβλεψη 
πρόσθετων φόρων που πιθανών να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Στην περίπτωση που 
οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν 
καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους 
φόρους κατά την χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.  

4.2. Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των 
λογιστικών αρχών. 
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5. Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ 

5.1. Βασικές αρχές µετάβασης στα ∆ΠΧΠ 

5.1.1 Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 

Οι οικονοµικές πληροφορίες της Εταιρίας είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που  
συµµορφώνονται µε τα ∆ΠΧΠ.  Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  όπως περιγράφεται στη 
σηµείωση 2.1.  Η ηµεροµηνία µετάβασης της Εταιρίας είναι η 1 Ιανουαρίου 2004. Η Εταιρία σύνταξε τον 
ισολογισµό έναρξης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ την ηµεροµηνία αυτή.  

Κατά την προετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1,  η Εταιρία εφάρµοσε 
τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και κάποιες από τις  προαιρετικές εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή 
των ∆ΠΧΠ. 

5.1.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρία 

Η Εταιρία έχει αποφασίσει να  εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική 
εφαρµογή: 

Απαλλαγή επιχειρηµατικών συνενώσεων 

Η Εταιρία έχει εφαρµόσει την απαλλαγή για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις του ∆ΠΧΠ 1. ∆εν έχει 
αναπροσαρµόσει τα στοιχεία που αφορούν τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που πραγµατοποιήθηκαν νωρίτερα 
από την ηµεροµηνία µετάβασης 1 Ιανουαρίου 2004.  

5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολούθησε η Εταιρία 

Η Εταιρία έχει εφαρµόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από την αναδροµική εφαρµογή: 

(α) Εξαίρεση διαγραφής  χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που διαγράφτηκαν πριν από τις 1 Ιανουαρίου 2004, δεν αναγνωρίζονται ξανά 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.  

(β) Εξαίρεση εκτιµήσεων  

Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ την 1 Ιανουαρίου 2004, θα πρέπει να συµφωνούν µε τις εκτιµήσεις που 
έγιναν την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις ΓΠΛΑ, εκτός κι αν έχει αποδειχτεί ότι  οι εκτιµήσεις αυτές ήταν 
λανθασµένες. 

5.2. Συµφωνίες µεταξύ των ∆ΠΧΠ και ΓΠΛΑ 

Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ.  Η πρώτη 
συµφωνία παρέχει µία σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την µετάβαση την 1 Ιανουαρίου 2004 και 
31 ∆εκεµβρίου 2004. Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν την επίδραση της µετατροπής στα: 

- Ίδια κεφάλαια στις 1 Ιανουαρίου 2004 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση. 5.2.1) 

- Ισολογισµός στις 1 Ιανουαρίου 2004 (Σηµείωση. 5.2.2) 

- Ισολογισµός στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση. 5.2.3) 

- Καθαρά κέρδη 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση. 5.2.4) 

- Κατάσταση Αποτελεσµάτων 31 ∆εκεµβρίου 2004 (Σηµείωση. 5.2.5) 
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5.2.1 Συµφωνία ιδίων κεφαλαίων στις 1 Ιανουαρίου 2004 και στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 1.1.2004 31.12.2004

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ 11.428.592  15.039.403 

Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Οφειλόµενο κεφαλαιο (6.000.000) -

Καταθέσεις Μετοχων - (56.400)

Μείωση του υπέρ το άρτιον κεφαλαίου, κατά τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου (64.600) (166.297)

Απόσβεση εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και αντιλογισµός αποσβέσεων των ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 12.638 46.391

Επίπτωση αναβαλλόµενης φορολογίας 18.187 38.370

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης (6.033.775) (137.935)

Σύνολο καθαρής θέσης σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 5.394.817  14.901.468 
 

5.2.2 Συµφωνία Ισολογισµού στις 1 Ιανουαρίου 2004 

(Ποσά σε Ευρώ) ΓΠΛΑ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 51.962 (51.962) -
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 5.250.000 - 5.250.000
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - 18.187 18.187

5.301.962 (33.775) 5.268.187
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 54.982 - 54.982
Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρηση 6.000.000 (6.000.000) -
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 82.752 - 82.752

6.137.734 (6.000.000) 137.734
Σύνολο ενεργητικού 11.439.696 (6.033.775) 5.405.921

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 5.520.000 - 5.520.000
Οφειλόµενο κεφάλαιο 6.000.000 (6.000.000) -
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (91.408) (33.775) (125.183)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.428.592 (6.033.775) 5.394.817

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 11.104 - 11.104
Σύνολο υποχρεώσεων 11.104 - 11.104
Σύνολο παθητικού 11.439.696 (6.033.775) 5.405.921

Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ
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5.2.3  Συµφωνία Ισολογισµού στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
 

(Ποσά σε Ευρώ) ΓΠΛΑ ∆ΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 119.905 (119.905) -
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 14.858.775 - 14.858.775
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις - 38.370 38.370

14.978.680 (81.535) 14.897.145
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 52.393 - 52.393
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 10.182 - 10.182

62.574 - 62.574
Σύνολο ενεργητικού 15.041.254 (81.535) 14.959.719

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 15.128.775 - 15.128.775
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (145.772) (81.535) (227.307)
Καταθέσεις µετόχων 56.400 (56.400) -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.039.403 (137.935) 14.901.468

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - 56.400 56.400

- 56.400 56.400
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 1.851 - 1.851
Σύνολο υποχρεώσεων 1.851 56.400 58.251
Σύνολο παθητικού 15.041.254 (81.535) 14.959.719

Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ

 

 

5.2.4 Συµφωνία καθαρών κερδών 31 ∆εκεµβρίου 2004 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ΓΠΛΑ (54.363)

Αναµορφώσεις µετάβασης σε ∆.Π.Χ.Π.

Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας 20.182
∆ιαγραφή άϋλων στοιχείων ενεργητικού και αναδιατύπωση των αποσβέσεων τους που δεν πληρούν τα 
κριτήρια αναγνώρισης των ∆ΠΧΠ (67.943)

Σύνολο αναµορφώσεων µετάβασης (47.761)

Σύνολο κερδών σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (102.124)
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5.2.5 Συµφωνία Κατάστασης Αποτελεσµάτων 31 ∆εκεµβρίου 2004 

ΓΠΛΑ ∆ΠΧΠ
(Ποσά σε Ευρώ)

Μικτό Κέρδος - - -
Έξοδα διοίκησης (54.331) (67.944) (122.275)
Ζηµίες προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (54.331) (67.944) (122.275)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα (32) - (32)
Ζηµίες προ φόρων (54.363) (67.944) (122.307)
 Φόρος - 20.183 20.183
Καθαρά ζηµίες χρήσης (54.363) (47.761) (102.124)

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004
Αναµορφώσεις 
για µετάβαση σε 

∆ΠΧΠ

 

6. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται  

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 14.858.775 5.250.000 
Προσθήκες - 9.608.775 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 14.858.775 14.858.775  

Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συνδεδεµένες επιχειρήσεις: 

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία Ισολογισµού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συµµετοχής

Ποσά σε Ευρώ
 LAMDA  TECHNOL FLISVOS MARINA 14.858.775 0 14.858.775 ΕΛΛΑ∆Α 75%

14.858.775 0 14.858.775  

7. Αναβαλλόµενη φορολογία 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: -                      -                          

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 24.984 38.370 

24.984 38.370 

 
Το µεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 µήνες.  

 

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
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Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 38.370 18.187 
Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 14) (13.386) 20.183 

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 24.984 38.370 

 

Από το συνολικό ποσό που χρεώθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων ποσό ύψους € (1,385)  και ποσό ύψους 
€ 1,892, αφορά σε µείωση του φορολογικού συντελεστή για το 2005 και το 2004 αντίστοιχα. 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής 
παρουσιάζονται παρακάτω.  

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις: 

(Ποσά σε Εύρω)
∆ιαγραφή άυλων 

στοιχείων 
ενεργητικού Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 18.187 18.187 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 20.183 20.183 

31 ∆εκεµβρίου 2004 38.370 38.370 

1 Ιανουαρίου 2005 38.370 38.370 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (13.386) (13.386)
31 ∆εκεµβρίου 2005 24.984 24.984 

 

Η Εταιρία δεν υπολόγισε αναβαλλόµενη φορολογικά απαίτηση επί των φορολογικών ζηµιών.  

8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004

Προκαταβολές και λοιποί χρεώστες 17.525 52.393 

Σύνολο 17.525 52.393 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 17.525 52.393 

17.525 52.393 
 

9. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 24.052 10.182 

Σύνολο 24.052 10.182 
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Το πραγµατικό σταθµισµένο µέσο επιτόκιο την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι 0,25%. 

Τα παραπάνω αποτελούν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα για την κατάσταση ταµειακών ροών. 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ
Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2004 5.520.000 5.520.000 5.520.000 
Έκδοση µετοχών σε τρίτους 9.608.775 9.608.775 9.608.775 
31 ∆εκεµβρίου 2004 15.128.775 15.128.775 15.128.775 

1 Ιανουαρίου 2005 15.128.775 15.128.775 15.128.775 
31 ∆εκεµβρίου 2005 15.128.775 15.128.775 15.128.775 

 

11. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 18) 70.989 58.158
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη - 93

Σύνολο 70.989 58.251 

Ανάλυση υποχρεώσεων:
Ποσά σε Εύρω 31.12.2005 31.12.2004
Μακροπρόθεσµες 60.000 56.400 
Βραχυπρόθεσµες 10.989 1.851 
Σύνολο 70.989 58.251 

 

 

12. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε Ευρώ
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 1.478 1.478 1.419 1.419 
Λοιπά 32.241 32.241 120.856 120.856 

Σύνολο 33.720 33.720 122.275 122.275 

1.1.2005 έως 31.12.2005 1.1.2004 έως 31.12.2004
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Ανάλυση λοιπών εξόδων:
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Αµοιβές λοιπών επαγγελµατιών 29.483 29.483 14.678 14.678 
Λοιποί φοροι 53 53 53 53 
Λοιπά έξοδα 2.705 2.705 4.429 4.429 
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -                    0 101.697 101.697 

32.241 32.241 120.856 120.856 

1.1.2005 έως 31.12.2005 1.1.2004 έως 31.12.2004

 

13. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα – καθαρά 
 
 
Ποσά σε Ευρώ 1.1.2005 έως 

31.12.2005
1.1.2004 έως 
31.12.2004

Έξοδα τόκων
 -Τραπεζικά δάνεια (15) (32)

Σύνολο (15) (32)

 

14. Φόρος εισοδήµατος 

Ποσά σε Ευρώ 1.1.2005 έως 
31.12.2005

1.1.2004 έως 
31.12.2004

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 7) (13.386) 20.183 

Σύνολο (13.386) 20.183 

 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ
1.1.2005 έως 
31.12.2005

1.1.2004 έως 
31.12.2004

Κέρδη προ φόρων (33.735) (121.601)
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 10.795 42.560
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (3.741) (1.333)
∆ιαφορά λογω µειωσης µελλοντικου φορολογικου συντ/στη 998 (2.017)
Φορολογική ζηµιά χρήσης σε µεταφορά (21.438) (19.027)

Φόροι (13.386) 20.183  
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15. Λειτουργικές ταµειακές ροές 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση
1.1.2005 έως 
31.12.2005

1.1.2004 έως 
31.12.2004

Ζηµίες χρήσης (47.120) (102.124)
Προσαρµογές για:
Φόρο 14 13.386 (20.183)
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 12 - 101.697
Έξοδα τόκων 13 15 32

(33.720) (20.578)

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης:
Mείωση απαιτήσεων 34.867 2.589
Αύξηση υποχρεώσεων 12.738 47.147

47.605 49.737

Καθαρές ταµειακές ροές από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες 13.886 29.158

 

16. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων  

Η Εταιρία µισθώνει κτίρια µε λειτουργικές µισθώσεις. Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα 
σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004

Έως 1 έτος 1.542 1.478 
Από 1-5 έτη 8.735 8.401 
Περισσότερα από 5 έτη 2.809 4.703 

13.086 14.582 

 

Η Εταιρία δεν έχει συµβατικές υποχρεώσεις για τις επισκευές και συντηρήσεις των επενδυτικών της ακινήτων. 

17. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την χρήση 2003. 
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18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

Ποσά σε Ευρώ 1.1.2005 έως 
31.12.2005

1.1.2004 έως 
31.12.2004

i) Αγορές υπηρεσιών

  -Μητρική 23.738 13.954

ii) Υποχρεώσεις τέλους χρήσης που προέρχονται από αγορές υπηρεσιών

  -Μητρικής 37.989 28.758
 -Λοιπών Συνδεδεµένων 33.000 29.400

70.989 58.158

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα 
µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 

19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού που να επηρεάζουν την οικονοµική 
κατάσταση της Εταιρίας. 
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