
ημείφση 2017 2016

Μη κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία

Δλζώκαηα πάγηα

Λνηπόο εμνπιηζκόο 0,83 0,91

Σύνολο 0,83 0,91

ύνολο μη κσκλουορούντφν 0,83 0,91

Κσκλουορούντα περιοσσιακά στοιτεία

Απνζέκαηα

Δκπνξεύκαηα 27.194,30 36.248,64

Σύνολο 27.194,30 36.248,64

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 21.002,73 16.473,14

Λνηπέο απαηηήζεηο 16.627,10 27.717,60

Έμνδα επνκέλωλ ρξήζεωλ 167,43 463,00

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 485.369,74 442.231,69

Σύνολο 523.167,00 486.885,43

ύνολο κσκλουορούντφν 550.361,30 523.134,07

ύνολο ενεργητικού 550.362,13 523.134,98

Καθαρή θέση

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 60.000,00 60.000,00

Σύνολο 60.000,00 60.000,00

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν

Απνζεκαηηθά λόκωλ ή θαηαζηαηηθνύ 26.176,61 26.176,61

Απνηειέζκαηα εηο λέν 369.657,74 322.000,20

Σύνολο 395.834,35 348.176,81

ύνολο καθαρής θέσης 455.834,35 408.176,81

Υπνρξεώζεηο

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τξαπεδηθά δάλεηα 9.945,90 351,99

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκωλ δαλείωλ

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 59.907,47 63.654,15

Φόξνο εηζνδήκαηνο

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 14.775,79 21.191,33

Οξγαληζκνί θνηλωληθήο αζθάιηζεο 5.104,40 8.319,32

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 4.691,82 7.953,42

Έμνδα ρξήζεωο δνπιεπκέλα 102,40 13.487,96

Σύνολο 94.527,78 114.958,17

ύνολο σποτρεώσεφν 94.527,78 114.958,17

ύνολο καθαρής θέσης, προβλέυεφν και σποτρεώσεφν 550.362,13 523.134,98

      Μαρία Γ. Λαμπράκοσ                           Υριστίνα τ. Νικάκη

Πξόεδξνο & Γηεπζ. Σύκβνπινο                            Αληηπξόεδξνο

            ΑΤ: Ι-703489                                          ΑΤ: ΑΒ-838831 

Λνγηζηήο 17609/Α' Τάμεο

Α.Τ.: ΑΗ-318108  

ΛΑΜΠΡΑΚΟ Α.Δ.Δ. (Αρ. ΓΔΜΗ: 52831248000)

14η ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ (1/1 - 31/12/2017)  (Ποσά σε εσρώ)

Β.1.1. ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ 31ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017 (ε κόστος κτήσης)

Γεώργιος Αρ. Λάλας

Κατερίνη 30 Ιουνίου 2018



ημείωση 2017 2016

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 1.228.574,62 741.119,69

Κόζηνο πωιήζεωλ 725.013,44 465.140,63

Μηθηό απνηέιεζκα 503.561,18 275.979,06

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 0,00 0,00

503.561,18 275.979,06

Έμνδα δηνίθεζεο 17.000,39 12.591,00

Έμνδα δηάζεζεο 417.291,69 197.760,12

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 0,00 0,00

Απνκεηώζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ (θαζαξό πνζό) 0,00 0,00

Κέξδε θαη δεκίεο από δηάζεζε κε θπθινθνξνύληωλ ζηνηρείωλ 479,72 0,00

Κέξδε θαη δεκίεο από επηκέηξεζε ζηελ εύινγε αμία 0,00 0,00

Έζνδα ζπκκεηνρώλ θαη επελδύζεωλ 0,00 0,00

Κέξδνο από αγνξά νληόηεηαο ή ηκήκαηνο ζε ηηκή επθαηξίαο 0,00 0,00

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 0,00 0,00

Απνηειέζκαηα πξν ηόθωλ θαη θόξωλ 69.748,82 65.627,94

Πηζηωηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 0,00 0,02

Χξεωζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.526,52 552,23

Απνηέιεζκα πξν θόξωλ 68.222,30 65.075,73

Φόξνη εηζνδήκαηνο 20.564,76 19.215,14

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 47.657,54 45.860,59

       Μαρία Γ. Λαμπράκοσ                           Χριστίνα τ. Νικάκη

Πξόεδξνο & Γηεπζ. Σύκβνπινο                            Αληηπξόεδξνο

               ΑΤ: Ι-703489                                         ΑΤ:ΑΒ-838831 

Γεώργιος Αρ. Λάλας

Α.Τ.: ΑΗ-318108  

Λνγηζηήο 17609/Α' Τάμεο

ΛΑΜΠΡΑΚΟ Α.Ε.Ε. (Αρ. ΓΕΜΗ: 52831248000)

Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
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Α/Α ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ
Α

i  Επωνυμία τθσ οντότθτασ.

ii Νομικόσ τφποσ τθσ οντότθτασ.

iii Περίοδοσ αναφοράσ.

iv Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ οντότθτασ.

v
Δθμόςιο μθτρϊο ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνθ θ οντότθτα ι αντίςτοιχεσ 

πλθροφορίεσ, κατά περίπτωςθ.

vi Η οντότθτα λειτουργεί με τθν παραδοχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ, ι όχι;  

vii Η οντότθτα είναι υπό εκκακάριςθ;

viii Κατθγορία τθσ οντότθτασ.

ix
Διλωςθ ότι οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ 

ςυμφωνία με το νόμο.  

Β
Υπάρχουν παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προοπτικι τθσ οντότθτασ ωσ 

ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα. γνωςτοποιείται θ φφςθ αυτϊν των παραγόντων, 

κακϊσ και τα μζτρα που ζχουν λθφκεί για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.

Γ
Συνοπτικι αναφορά των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ακολουκεί θ οντότθτα για τα 

επιμζρουσ ςτοιχεία των χρθματοοικονομικϊν τθσ καταςτάςεων. Σε περίπτωςθ 

αλλαγϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν, αλλαγϊν λογιςτικϊν εκτιμιςεων ι διόρκωςθσ 

λακϊν, γίνεται αναφορά ςτο γεγονόσ, ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν αλλαγι ι τθ 

διόρκωςθ, και γνωςτοποιοφνται επαρκϊσ οι ςχετικζσ επιπτϊςεισ ςτα κονδφλια των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.
Δ

Παρεκκλίςεισ από τθν εφαρμογι μιασ διάταξθσ του παρόντοσ νόμου για να 

εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 16 περί εφλογθσ 

παρουςίαςθσ, θ παρζκκλιςθ αυτι γνωςτοποιείται και δικαιολογείται επαρκϊσ. Οι 

επιπτϊςεισ τθσ παρζκκλιςθσ ςτα περιουςιακά ςτοιχεία, ςτισ υποχρεϊςεισ, ςτθν 

κακαρι κζςθ και ςτα αποτελζςματα, παρατίκενται πλιρωσ ςτο προςάρτθμα.

Ε
Όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ι μία υποχρζωςθ ςχετίηεται με περιςςότερα από ζνα 

κονδφλια του ιςολογιςμοφ, γνωςτοποιείται θ ςχζςθ του ςτοιχείου αυτοφ με τα 

ςχετιηόμενα κονδφλια των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.

Σ

Πίνακασ Μεταβολϊν των ενςϊματων και άυλων πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων:

Ζ
Πλθροφορίεσ για τθν  περίπτωςθ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία, ςφμφωνα με το 

άρκρο 24.

Η

Το ςυνολικό χρζοσ τθσ οντότθτασ που καλφπτεται με εξαςφαλίςεισ που παρζχονται 

από τθν οντότθτα, με ζνδειξθ τθσ φφςθσ και τθσ μορφισ τθσ εξαςφάλιςθσ.

Θ

Τα ποςά των υποχρεϊςεων τθσ οντότθτασ που κακίςτανται απαιτθτά μετά από πζντε 

(5) ζτθ από τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.

Ι
Το ςυνολικό ποςό των χρθματοοικονομικϊν δεςμεφςεων, εγγυιςεων ι ενδεχόμενων 

επιβαρφνςεων (ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ) που δεν εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό, 

με ζνδειξθ τθσ φφςθσ και τθσ μορφισ των ςχετικϊν εξαςφαλίςεων που ζχουν 

παραςχεκεί. Κάκε δζςμευςθ που αφορά παροχζσ ςε εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο 

από τθ υπθρεςία ι οντότθτεσ ομίλου ι ςυγγενείσ οντότθτεσ, γνωςτοποιείται 

ξεχωριςτά
ΙΑ

Το ποςό και τθ φφςθ των επιμζρουσ ςτοιχείων των εςόδων ι των εξόδων που είναι 

ιδιαίτερου φψουσ ι ιδιαίτερθσ ςυχνότθτασ ι ςθμαςίασ. Ιδιαίτερα, ςτθν περίπτωςθ 

που από τον παρόντα νόμο προβλζπεται ςυμψθφιςμόσ εςόδων και εξόδων 

γνωςτοποιοφνται τα ςχετικά κονδφλια και οι αξίεσ αυτϊν προ του ςυμψθφιςμοφ.

ΙΒ
Το ποςό τόκων τθσ περιόδου με το οποίο αυξικθκε το κόςτοσ απόκτθςθσ αγακϊν και 

υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 20.

ΙΓ

Ο μζςοσ όροσ των απαςχολοφμενων.

ΙΔ
Τα ποςά προκαταβολϊν και πιςτϊςεων που χορθγικθκαν ςτα μζλθ διοικθτικϊν, 

διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν ςυμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων 

χοριγθςθσ και των ποςϊν που επιςτράφθκαν, διαγράφθκαν ι δεν ειςπράχκθκαν 

λόγω αποποίθςθσ, κακϊσ και τισ δεςμεφςεισ που αναλιφκθκαν για λογαριαςμό τουσ, 

με οποιαδιποτε εγγφθςθ. Τα ςτοιχεία αυτά γνωςτοποιοφνται ακροιςτικά για κάκε 

κατθγορία των προςϊπων αυτϊν.

ΙΕ

Μαρία Γ. Λαμπράκου     Χριςτίνα τ. Νικάκθ                                                                      Γεώργιοσ Αρ. Λάλασ

Πρόεδροσ & Διευκ. Σφμβουλοσ                Αντιπρόεδροσ                                                                         Λογιςτισ 17609/Α' Τάξθσ  

 ΑΤ: Ι-703489      ΑΤ: ΑΒ-838831                                                                                Α.Τ.: ΑΗ-318108  

ΟΧΙ

ΛΑΜΠΡΑΚΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Μζγεκοσ οντότθτασ : «Μικρι οντότθτα»

Νόμιςμα : Ευρώ. τρογγυλοποίθςθ ποςών ςτισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ : Δεν ζγινε.

ΑΠΑΝΣΗΗ

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 3

Ανώνυμθ Εταιρεία (Α.Ε.)

1/1/2017 - 31/12/2017

25Η ΜΑΡΣΙΟΤ 1 & ΠΛΑΣΕΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ - 60132 ΚΑΣΕΡΙΝΗ

Γενικό Εμπορικό Μθτρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) - Αρ. ΓΕΜΗ: 52831248000

ΝΑΙ

«Μικρι με διπλογραφικά βιβλία»

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςε πλιρθ ςυμφωνία με τον Ν. 4308/2014

α) Οι «Λογιςτικζσ Πολιτικζσ» (accounting policies ) όλων των περιουςιακών ςτοιχείων και υποχρεώςεων είναι ςτο ιςτορικό κόςτοσ. β) Δεν ζγιναν αλλαγζσ 

ςτισ «λογιςτικζσ πολιτικζσ» και ςτισ «λογιςτικζσ εκτιμιςεισ». γ) Δεν ζγιναν «διορκώςεισ λακών»

Δεν ζγινε παρζκκλιςθ.

Δεν υπάρχουν τζτοιεσ περιπτώςεισ.

Η επιχείρθςθ διενιργθςε ςχετικι αξιολόγθςθ και δεν εντόπιςε παράγοντεσ που κζτουν ςε κίνδυνο τθν προπτικι τθσ ωσ ςυνεχιηόμενθ δραςτθριότθτα.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 4

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 5

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 6

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 7

Κατερίνθ 30 Ιουνίου 2018

ΛΑΜΠΡΑΚΟ Α.Ε.Ε.
ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ

θμειώςεισ επί των χρθματοοικομικών καταςτάςεων (Άρκρο 29 και 30  του Ν. 4308/2014)

ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ : 1/1/2017 ζωσ 31/12/2017

Δεν υπάρχουν ςθμαντικά κονδφλια εςόδων και εξόδων ςτθν περίοδο που επθρεάηουν τα αποτελζςματα.

Δεν ενςωματώκθκαν

Δώδεκα (12) άτομα

Δεν χορθγικθκαν προκαταβολζσ & πιςτώςεισ ςτα μζλθ του Δ..

τθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ παρατίκεται Πίνακασ μεταβολών μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων περιόδου

Δεν ζγινε χριςθ τθσ προαιρετικισ δυνατότθτασ επιμζτρθςθσ ςτθν εφλογθ αξία, κακώσ όλα τα κονδφλια των χρθματοοικονομικών καταςτάςεων είναι 

επιμετρθμζνα ςτο ιςτορικό κόςτοσ.  

Δεν υφίςταται 

Δεν υπάρχουν

α) Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ: Δεν υπάρχουν. β) Τπόλοιπο αξίασ ςυνβάςεων leasing: Δεν υπάρχουν. γ) Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ και ενδεχόμενεσ 

υποχρεώςεισ: Η εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά από 1/1/2011 και ενδεχόμενεσ υποχρεώςεισ δεν είναι δυνατό να προβλεφκοφν. δ) Δεςμεφςεισ 

για παροχζσ ςε εργαηόμενουσ μετά τθν ζξοδο: Δεν υπάρχουν. ε) Επίδικεσ υποκζςεισ: Δεν υπάρχουν.

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 16

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 8

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 10

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 13

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 14

 

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 17

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 18

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 23 (α)

χετικό άρκρο του Νόμου : 29 παρ. 25

Άλλεσ θμειώςεισ με ςκοπό τθν καλφτερθ κατανόθςθ των Οικονομικών Καταςτάςεων




