LAMDA HELLIX Α.Ε.
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
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 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.

Στοιχεία της επιχείρησης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διεύθυνση έδρας : Λεωφ. Κηφισίας 37Α, 15123 Μαρούσι
AP.Γ.Ε.MΗ.: 4628501000
Δραστηριότητα : Εταιρία Υπηρεσιών Υποστήριξης Επικοινωνιών και Πληροφορικής
Εποπτεύουσα αρχή : Νομαρχία Αθηνών - Ανατολικός Τομέας - Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών & Εμπορίου
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 12/07/2017
Ορκωτός ελεγκτής : Γεώργιος Καραχάλιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 21481)
Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας : www.lamdahellix.com

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Απόστολος Κάκκος του Κωνσταντίνου
Αντιπρόεδρος: Ιωάννα - Έλενα Μάρκου του Θεόδωρου
Μέλη : Guy Peter de Rohan Willner
Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου
Παύλος Κανελλόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

31/12/2016

31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Eνσώματα πάγια περουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

21.046.474

10.890.517

185.123

142.769

1.935.560

1.453.189

1/01-31/12/2016

1/01-31/12/2015

Σύνολο κύκλου εργασιών

10.767.757

10.998.662

Μικτά Κέρδη

3.672.767

3.525.602

3.020.027

3.016.635

104.000

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

4.020.163

3.842.127

27.187.320

16.432.602

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων και κερδη/ζημιές
πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων

3.076.005

3.012.635

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

3.686.088

2.741.692

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

2.187.291

2.408.592

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.456.500

1.671.285

Κέρδη προ φόρων σύνολο

1.846.765

2.099.711

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

1.054.643

700.602

Μείον φόροι

(547.139)

(642.255)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.818.298

5.368.188

Κέρδη μετά από φόρους σύνολο (Α)

1.299.626

1.457.456

14.015.529

10.481.768

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (Β)

7.481.330

(609)

60.000

60.000

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

8.780.957

1.456.847

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

13.111.791

5.890.835

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

13.171.791

5.950.835

27.187.320

16.432.603

Χρηματοοικονομικά εργαλεία σε εύλογη αξία μέσω
της κατάστασης αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό κεφάλαιο

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Oι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»).
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση του 2010. Για λεπτομερή αναφορά σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Εταιρείας, βλέπετε σημείωση 22 επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.

31/12/2016

31/12/2015

3. i) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2016 και 1/1/2015)

5.950.835

5.869.187

οικονομική κατάσταση της Εταιρείας ii) Κατά την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016: α) Δεν έχει σχηματισθεί καμία πρόβλεψη για επίδικες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

8.780.957

1.456.847

ή υπό διαιτησία αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων, β) Οι λοιπές προβλέψεις περιλαμβάνουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Μέρισμα χρήσης 2016,2015

(1.560.000)

(1.375.200)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2016 και 31/12/2015)

13.171.791

5.950.835

ύψους €59.866.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε € ) - Έμμεση μέθοδος
1/01-31/12/2016

1/01-31/12/2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

1.846.765

2.099.711

832.736

608.044

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις παγίων και επιχορηγήσεων
Καθαρές προβλέψεις χρήσης
Καθαρά χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα

(148.030)

69.051

396.347

304.585

Μαρούσι,12/07/2017

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

(42.354)

850

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων

(568.552)

365.327

Αύξηση/(μειώση) υποχρεώσεων

(425.348)

1.300.399

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα

(337.017)

Καταβλημένοι φόροι

(732.640)

(668.829)

821.906

3.777.869

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Κ. ΚΑΚΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΑΔΤ Τ037526

ΑΔΤ Ξ 164057

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

(301.269)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Επιχορηγήσεις ληφθείσες (καθαρές)
Αγορές ενσώματων παγίων περουσιακών στοιχείων
Έσοδα από πώληση ενσώματων παγίων περουσιακών στοιχείων
(Αγορά)/πώληση χρεογράφων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

22.931

-

(739.578)

(4.167.715)

1.721

4.170

48.022

(100.000)

1.121

1.802

(665.783)

(4.261.743)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή κίνηση δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους
Σύνολο εκροών από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.295.291

1.425.553

(1.359.560)

(979.040)

(64.269)

446.513

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Μεταβολή δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων σε Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

91.854

(37.360)

3.842.126

3.969.782

86.182

(90.294)

4.020.163

3.842.128

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
AΔT ΑΙ132744
Αρ. Αδ. 100711

