LAMDA HELLIX Α.Ε.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013
∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Lamda Hellix Α.Ε. 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 ∆ιεθνή 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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας : Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι
AP.Γ.Ε.MΗ.: 4628501000 (πρωην ΑΡ.Μ.ΑΕ: 51012/01ΑΤ/Β/02/043
∆ραστηριότητα : Εταιρία Υπηρεσιών Υποστήριξης Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Εποπτεύουσα αρχή : Νοµαρχία Αθηνών - Ανατολικός Τοµέας - ∆/νση Ανωνύµων Εταιριών & Εµπορίου
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 30 Μαίου 2014
Ορκωτός ελεγκτής : Μιχαλάτος Κωνσταντίνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος
∆ιεύθυνση
έκθεσης
διαδικτύου
ελέγχου
Εταιρίας:www.Lamda-development.net
ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.lamdahellix.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Απόστολος Κάκκος του Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Ιωάννα - Έλενα Μάρκου του Θεόδωρου
Μέλη : Guy Peter de Rohan Willner
Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου
Βασίλειος Μπαλούµης του Αναστασίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

31/12/2013

31/12/2012

1/01-31/12/2013

1/01-31/12/2012

Σύνολο κύκλου εργασιών

7.505.795

7.228.943

Μικτά Κέρδη

2.454.187

1.908.501

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

2.555.589

1.833.760

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

2.119.707

1.356.818

Κέρδη προ φόρων σύνολο

2.104.336

1.366.629

Μείον φόροι

(610.316)

(341.529)

1.494.020

1.025.100

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.605.831

6.642.530

137.996

102.770

1.197.803

1.634.454

2.510.456

2.257.794

10.452.086

10.637.548

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

2.013.236

2.159.846

320.432

318.931

Κέρδη µετά από φόρους σύνολο (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) µετά από φόρους (Β)

286.594

232.542

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1.675.651

1.772.314

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

4.295.912

4.483.634

Μετοχικό κεφάλαιο

60.000

1.550.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

6.096.174

4.603.915

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)

6.156.174

6.153.915

10.452.086

10.637.548

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

(1.761)

(3.290)

1.492.259

1.021.810

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση του 2010. Για λεπτοµερή αναφορά σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
της Εταιρίας, βλέπετε σηµείωση 25 επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

2. Την πλειοψηφία των µετοχών της Εταιρίας κατέχει η εταιρία LAMDA HELLIX DATA CENTERS PLC η οποία έχει έδρα την
Λευκωσία της Κύπρου.

31/12/2013

3. Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται εµπράγµατα βάρη και προσηµειώσεις ύψους €4,3εκ.

31/12/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2013 και 01/01/2012)

6.153.914

5.132.105

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετα από φόρους

1.492.259

1.021.810

(1.490.000)
6.156.174

6.153.914

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012)

4. i) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. ii) Κατά την χρήση που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2013: α) ∆εν έχει σχηµατισθεί
καµία πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων β) ∆εν έχει σηµατιστεί πρόβλεψη
για αποµείωση απαιτήσεων
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2013 ανέρχεται σε 23 άτοµα (31/12/2012: 21).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασµένα σε € ) - Έµµεση µέθοδος
1/01-31/12/2013

6. Οι συναλλαγές της εταιρίας µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη έχουν ως εξής : Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών € 445.298
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών €293.861 , Αγορές παγίων € 35.000, Παροχές προς τη ∆ιοίκηση € 213.984,

1/01-31/12/2012

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη € 18.808, και Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη € 110.975

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

2.104.336

1.366.629

Αποσβέσεις

435.882

476.941

Προβλέψεις χρήσης

(30.716)

46.076

15.370

(9.811)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα/ (Έσοδα)
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Έσοδα αχρησιµοποίητων προβλέψεων
Έσοδα επιχορηγήσεων

(1.000)

-

(270.821)

-

(9.606)

-

Μαρούσι, 30 Μαΐου 2014

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων

(35.226)

24.424

Αύξηση απαιτήσεων

472.485

(676.251)

(109.829)

32.813

Αύξηση υποχρεώσεων

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

(65.123)

(65.770)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΚΑΚΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

Καταβληµένοι φόροι

(322.101)

(343.852)

Α∆Τ Τ037526

Α∆Τ Ξ 164057

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.183.650

851.200

(229.331)

(166.961)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Έσοδα από πώληση ενσώµατων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

1.000

-

53.914

80.067

(174.417)

(86.895)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Αποπληρωµή δανεισµού
Αποπληρωµή κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Σύνολο εκροών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.490.000)
(235.716)

(235.716)

(30.856)

(2.909)

(1.756.572)

(238.625)

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) +(γ)

252.661

525.680

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

2.257.794

1.732.114

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

2.510.456

2.257.794

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ
A∆T ΑΚ130062

