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         Ανδρέας Κ. Στέγγος
         Γεώργιος Κ. Στέγγος
         Νικόλαος  Δ.Σταθάκης 

31/12/2006 31/12/2005 1.01 - 31.12.2006 1.01 - 31.12.2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Eπενδύσεις σε εταιρείες που ενοποιούνται 16.801.775 14.858.775 Σύνολο κύκλου εργασιών - -
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 30.200 42.509 Μικτά Κέρδη / (ζημιές) - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 42.515 24.052
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.874.490 14.925.337

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδ. αποτελ. (52.345) (33.720)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - 60.000 Ζημιές προ φόρων σύνολο (52.420) (33.735)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.546 10.989 Μείον φόροι (11.884) (13.386)
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 7.546 70.989 Ζημιές μετά από φόρους σύνολο (64.304) (47.120)
Μετοχικό (ή εταιρικό) κεφάλαιο 17.228.775 15.128.775

Ζημίες εις νέον (361.831) (274.427) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 16.866.944 14.854.348
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β) 16.874.490 14.925.337

Η Εταιρία 
31/12/2006 31/12/2005

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 1/1/2005 αντίστοιχα) 14.854.348 14.901.468
Ζημίες της χρήσεως μετά από φόρους (64.304) (47.120)

Καθαρή ζημιά που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια (23.100) -

14.766.944 14.854.348

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.100.000 -
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα) 16.866.944 14.854.348

1.01 - 31.12.2006 1.01 - 31.12.2005

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Ζημίες προ φόρων (52.420) (33.735)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 74 15

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

Μείωση  απαιτήσεων 425 34.867

Αύξηση/μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (3.443) 12.738

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (74) (15)

Σύνολο εισροών / (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (55.437) 13.871

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αύξηση συμμετοχών (1.943.000) -
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.943.000) -

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.040.000 -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (23.100) -
Σύνολο εισροών  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.016.900 -

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) +(γ) 18.463 13.871
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 24.052 10.182
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 42.515 24.052

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                             Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  Σ. ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ                                ΟΔΥΣΣΕΑΣ Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ
ΑΔΤ Π704691                                 ΑΔΤ ΑΒ510661 ΑΔΤ Τ061891                             ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ Α΄ΤΑΞΕΩΣ 49197

LAMDA TechnOL Flisvos Holding A.E.

Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ  

Η Εταιρία 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της LAMDA TechnOL Flisvos Holding AE . Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και 
των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή μας στο 
διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΩΤΤΗΣ 

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)
Η Εταιρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

(52.345) (33.720)Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών                            
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  

ΕΝΑ  ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) - Έμμεση μέθοδος

                                              Αθήνα, 23 Απριλίου 2007

Η Εταιρία 

1. Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002. 
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρίας Lamda

Development AE. Η συμμετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας είναι 45% και ενσωματώνεται  με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας 
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις. 
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της  τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής: Αγορές υπηρεσιών  €25.596, 
Υποχρεώσεις  €7.546 και Τραπεζικές καταθέσεις σε συνδεδεμένα μέρη €41.875 

 

http://www.lamda-development.net

