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ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς  

 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση 31.12.2006 31.12.2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 5 16.801.775 14.858.775
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 13.100 24.984

16.814.875 14.883.759

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 17.099 17.525
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 42.515 24.052

59.615 41.578
Σύνολο ενεργητικού 16.874.490 14.925.337

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 9 17.228.775 15.128.775
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον (361.831) (274.427)

16.866.944 14.854.348
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 16.866.944 14.854.348

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις 10 - 60.000

- 60.000

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 10 7.546 10.989

7.546 10.989
Σύνολο υποχρεώσεων 7.546 70.989
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 16.874.490 14.925.337  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας Lamda TechnOL Flisvos Holdings Α.Ε. για τη χρήση του 2006 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις 23 Απριλίου 2007. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση
1.1.2006 έως 

31.12.2006
1.1.2005 έως 

31.12.2005
Έξοδα διοίκησης 11 (45.459) (33.720)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 13 (6.886) -

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (52.345) (33.720)
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 12 (74) (15)

Κέρδη προ φόρων (52.420) (33.735)
 Φόρος εισοδήματος 14 (11.884) (13.386)

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (64.304) (47.120)  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν    

Ποσά σε Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

1 Ιανουαρίου 2005 15.128.775 (227.307) 14.901.468
Καθαρό κέρδος περιόδου - (47.120) (47.120)

31 Δεκεμβρίου 2005 15.128.775 (274.427) 14.854.348

1 Ιανουαρίου 2006 15.128.775 (274.427) 14.854.348
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - (23.100) (23.100)
Καθαρό κέρδος περιόδου - (64.304) (64.304)
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους 
περιόδου - (87.404) (87.404)

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 2.100.000 - 2.100.000

31 Δεκεμβρίου 2006 17.228.775 (361.831) 16.866.944  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση
1.1.2006 έως 

31.12.2006
1.1.2005 έως 

31.12.2005

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15 (55.363) 13.886
Καταβληθέντες τόκοι (74) (15)

Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες (55.437) 13.871

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αύξηση συμμετοχών 5 (1.943.000) -

Καθαρές ταμειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες (1.943.000) -

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από την έκδοση κοινών µετοχών 2.040.000 -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (23.100) -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.016.900 -

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 18.463 13.871
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 24.052 10.182

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της χρήσης 8 42.515 24.052  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 20 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 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»).  

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 Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρίας την 23 Απριλίου 2007. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και τις Διερμηνείες της Επιτροπής 
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΣΔΛΠ).   

Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ 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 συγκεκριμένες διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 
39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθμιση 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων. 

Επειδή η Εταιρεία δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου, οι 
οποίες δεν απαιτούνται σύμφωνα με την έκδοση του ΔΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες 
οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα 
ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών 
πληροφοριών της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
για σκοπούς ενημέρωσης. 

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

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη 
χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

http://www.Lamda-development.net
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ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 
χρήσης υπό αναφορά. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας 
σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να 
είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσης. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών 
καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.2. Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων 

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2006 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) - Παροχές Προσωπικού 

Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών.  Επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις 
οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. Επίσης, 
προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει 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 έχει επηρεάσει μόνο 
την παρουσίαση και έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) - Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για ενδομιλικές συναλλαγές 

Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισμό πολύ πιθανών προβλεπόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών ως 
στοιχείο προς αντιστάθμιση εφόσον οι συναλλαγές είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα 
της εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) -  Επιλογή Εύλογης Αξίας 

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων σε αυτή την 
κατηγορία. Η Εταιρεία θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση στην κατηγοριοποίηση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς η Εταιρεία θα ικανοποιεί τα τροποποιημένα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση) - Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές για τις οποίες η 
Εταιρεία έχει προηγουμένως δηλώσει ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην 
εύλογη αξία και μεταγενέστερα στη μεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών προμηθειών 
που έχουν εισπραχθεί και το έσοδο έχει αναβληθεί και (β) το έξοδο που απαιτείται για την διευθέτηση της 
υποχρέωσης κατά την ημερομηνία ισολογισμού.  Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Έταιρεία. 

ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόμηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγματικών διαφορών που 
προκύπτουν από νομισματικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νομισματικό στοιχείο παρουσιάζεται 
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στο νόμισμα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας είτε της επιχείρησης στο εξωτερικό. Η 
τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριμένη λογιστική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
δραστηριότητες εξόρυξης. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2006 

ΔΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισμός εάν μια επιχειρηματική συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση  

Η διερμηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μία συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει μίσθωση και θα 
πρέπει ο λογιστικός χειρισμός της να είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις.  Η ΔΕΕΧΠ 4 
δεν επηρεάζει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών συμφωνιών και δεν επηρεάζει τις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΕΕΧΠ 5 - Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό στην περίπτωση που μια εταιρεία συμμετέχει σε ταμείο για 
χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές, άχρηστες ηλεκτρικές & 
ηλεκτρονικές συσκευές  

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  

ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 - 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και ή τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον 
γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία. Η Εταιρεία εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι 
γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 1 
Ιανουαρίου 2007. 

ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) 

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 
8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  

ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του  ΔΛΠ 29 



 Οικονομικές καταστάσεις 
31 Δεκεμβρίου 2006 

 

  - 9 - 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του 
ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού 
στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική στην 
προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η 
διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την έκδοση 
συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των 
συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής 
του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει εάν 
ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να 
αξιολογηθεί ως μεμονωμένο  παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο μέρος στη 
σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 

ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006  και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που 
αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 
και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να 
αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας 
θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με 
διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) 

 Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε 
συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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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 Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

(α) Δάνεια 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. 



 Οικονομικές καταστάσεις 
31 Δεκεμβρίου 2006 

 

  - 11 - 

 

(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) Διαθέσιμα 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 Διοίκηση 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. Διανομή 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. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3. Διαχείριση 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 Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό 
Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες 
για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος 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 Διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης 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 Διοίκηση 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 Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών. 

 

5. Επενδύσεις σε επιχειρήσεις  

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2006 31.12.2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 14.858.775 14.858.775
Προσθήκες 1.943.000 -

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 16.801.775 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 16.801.775 - 16.801.775 ΕΛΛΑΔΑ 77,23%
16.801.775 - 16.801.775  

 



 Οικονομικές καταστάσεις 
31 Δεκεμβρίου 2006 

 

  - 15 - 

6. 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 31.12.2006 31.12.2005

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 13.100 24.984

13.100 24.984  
Το μεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο μετά από 12 μήνες.  

 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2006 31.12.2005

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 24.984 38.370
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ. 14) (11.884) (13.386)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 13.100 24.984  

Από το συνολικό ποσό που χρεώθηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ποσό ύψους € 3.108  και ποσό ύψους  
€ (1.385), αφορά σε μείωση του φορολογικού συντελεστή για το 2006 και το 2005 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
Διαγραφή άυλων 

στοιχείων 
ενεργητικού Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 38.370 38.370
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (13.386) (13.386)

31 Δεκεμβρίου 2005 24.984 24.984

1 Ιανουαρίου 2006 24.984 24.984
Χρέωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (11.884) (11.884)
31 Δεκεμβρίου 2006 13.100 13.100  

Η Εταιρία δεν υπολόγισε αναβαλλόμενη φορολογικά απαίτηση επί των φορολογικών ζημιών.  
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7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2006 31.12.2005
Προκαταβολές και λοιποί χρεώστες 17.099 17.525

Σύνολο 17.099 17.525  

8. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2006 31.12.2005

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 42.515 24.052

Σύνολο 42.515 24.052  

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

9. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε Ευρώ
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 15.128.775 15.128.775 15.128.775
31 Δεκεμβρίου 2005 15.128.775 15.128.775 15.128.775

1 Ιανουαρίου 2006 15.128.775 15.128.775 15.128.775
Έκδοση μετοχών 2.100.000 2.100.000 2.100.000
31 Δεκεμβρίου 2006 17.228.775 17.228.775 17.228.775  
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10. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2006 31.12.2005

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ.18) 7.546 70.989

Σύνολο 7.546 70.989

Ανάλυση υποχρεώσεων:

Ποσά σε Εύρω 31.12.2006 31.12.2005

Μακροπρόθεσμες - 60.000
Βραχυπρόθεσμες 7.546 10.989
Σύνολο 7.546 70.989  

 

 

 

11. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε Ευρώ
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.541 1.541 1.478 1.478
Λοιπά 43.918 43.918 32.241 32.241

Σύνολο 45.459 45.459 33.720 33.720

1.1.2006 έως 31.12.2006 1.1.2005 έως 31.12.2005

 

Ανάλυση λοιπών εξόδων :
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο
Αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών 12.943 12.943 7.223 7.223 
Αμοιβές LDV 24.000 24.000 22.260 22.260 
Φόροι-τέλη 56 56 53 53 
Λοιπά 6.920 6.920 2.705 2.705 

43.918 43.918 32.241 32.241 

1.1.2006 έως 31.12.2006 1.1.2005 έως 31.12.2005

 

12. Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά 
 
 
Ποσά σε Ευρώ 1.1.2006 έως 

31.12.2006
1.1.2005 έως 

31.12.2005

Έξοδα τόκων (74) (15)

Σύνολο (74) (15)  
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13. Άλλα λειτουργικά έξοδα 

Ποσά σε Ευρώ 1.1.2006 έως 
31.12.2006

1.1.2005 έως 
31.12.2005

Λοιπά έξοδα / έσοδα προηγ χρήσεων (6.886) -

Σύνολο (6.886) -

 

 

14. Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ 1.1.2006 έως 
31.12.2006

1.1.2005 έως 
31.12.2005

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 11) (11.884) (13.386)

Σύνολο (11.884) (13.386)  

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
1.1.2006 έως 

31.12.2006
1.1.2005 έως 

31.12.2005

Κέρδη προ φόρων (52.420) (121.601)
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες  φορολογικούς 
συντελεστές 15.202 42.560
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 4.702 (34.901)
Διαφορά λογω μειωσης μελλοντικου φορολογικου συντ/στη (2.096) (2.017)
Φορολογική ζημιά χρήσης σε μεταφορά (29.692) (19.027)

Φόροι (11.884) (13.386)  
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15. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

Ποσά σε Ευρώ Σημείωση
1.1.2006 έως 

31.12.2006
1.1.2005 έως 

31.12.2005

Ζημιές χρήσης (64.304) (47.120)
Προσαρμογές για:
Φόρο 14 11.884 13.386
Έξοδα τόκων 12 74 15

(52.346) (33.720)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 426 34.867
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (3.443) 12.738

(3.017) 47.605

Καθαρές ταμειακές ροές (για)/από λειτουργικές δραστηριότητες (55.363) 13.886  

16. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

Δεν 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 31.12.2006 31.12.2005

Έως 1 έτος 1.600 1.542
Από 1-5 έτη 8.935 8.735
Περισσότερα από 5 έτη 812 2.809

11.347 13.086  

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 1.1.2006 έως 
31.12.2006

1.1.2005 έως 
31.12.2005

i) Αγορές υπηρεσιών

- από Μητρική 25.596 23.738

25.596 23.738

ii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από αγορές υπηρεσιών

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2006 31.12.2005

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη :

-Μητρική 7.546 37.989
-Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 33.000

7.546 70.989

iii) Τραπεζικές καταθέσεις σε συνδεδεμένα μέρη 41.875 23.749  

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 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού που να επηρεάζουν την οικονομική 
κατάσταση της Εταιρίας. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

LAMDA TechnOL Flisvos Holding  

Α.Ρ.Μ.Α.E. 50045/01/Β/01/602 

 

 

Κύριοι Μέτοxοι, 

Εxουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε, για έγκριση τον Ισολογισμό της Εταιρίας καθώς και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης για την εταιρική xρήση που καλύπτει το διάστημα από 01/01/2006-31/12/2006. 

 

 

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 16.801.775 € 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13.100 € 

 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  

Οι απαιτήσεις κατά την 31/12/2006 ανέρxονται στο ποσό των 17.099 € 

Τα διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις όψεως και ανέρχονται στο ποσό των 42.515 €.  

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2006 είναι 16.866.944 € 

Το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά από αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων 
της εταιρείας ανήλθε  17.228.775 €. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Η Κατάσταση  Αποτελεσμάτων Χρήσης εμφανίζει τα εξής ποσά: 

Κατάσταση  Αποτελεσμάτων Χρήσης
Ποσά σε Ευρώ 1.1.2006 έως 

31.12.2006
1.1.2005 έως 

31.12.2005
Έξοδα διοίκησης (45.459) (33.720)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) (6.886) -

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (52.345) (33.720)
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά (74) (15)

Κέρδη προ φόρων (52.420) (33.735)
 Φόρος εισοδήματος (11.884) (13.386)

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (64.304) (47.120)

 

Απ’ότι γνωρίζουμε, μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού δεν υπάρχουν σημαντικά οψιγενή γεγονότα που θα 
έπρεπε να αναφερθούν ή να αναμορφώσουν τις οικονομικές καταστάσεις στις 31/12/2006. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Με τη διαπίστωση ότι η Διοίκηση της εταιρείας κατέβαλε και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπή και 
επωφελή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, παρακαλούμε: 

 
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την χρήση 2006. 
2. Να  απαλλάξετε τα μέλη του ΔΣ και τον ελεγκτή  από κάθε ευθύνη για  τα πεπραγμένα  της χρήσης του 2006, 

σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. 
3. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για 

το έτος 2007. 

Αθήνα, 23/04/2007 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

  

  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ   ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΑΔΤ Π704691 ΑΔΤ ΑΒ510661 
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή    ΛΛοογγιισσττήή  

 


