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ΛΑΜ∆Α  ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε. 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

   «ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ     ∆.Σ.  ΤΗΣ  «ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ  »  

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

 

Κύριοι   Μέτοχοι , 

Θέτουµε στη κρίση σας τους ετήσιους λογαριασµούς (οικονοµικές καταστάσεις) της χρήσεως 

2011 (1/1- 31/12/2011) που είναι οι εξής: 

 

Ισολογισµός της 31.12.2011 

Λογαριασµός “Αποτελέσµατα χρήσεως” 1.1.2011 - 31.12.2011 

Πίνακας διαθέσεως των αποτελεσµάτων. 

Προσάρτηµα 

 

Σε σχέση µε τις καταστάσεις αυτές και την γενική κατάσταση της εταιρείας σας πληροφορούµε τα 

εξής:  

 

α.  Λογιστικές αρχές 

 1.Τηρήθηκαν οι ίδιες που εφαρµόστηκαν και κατά την προηγούµενη χρήση, όπως αυτές καθορίζονται 

από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920 και του Π.∆.1123/1980. 

          2. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων για την δηµοσίευση αυτών είναι σύµφωνα µε τα 

διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΛΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί από την  

Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

β.  Πληροφορίες που επιβάλλονται από την παρ. 3α-β, του άρθρου 43α. του Ν.2190/1920. 

 

 

Οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 31/12/2011 

 

    Η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης παρουσίασε µε βάση µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά  Πρότυπα 

τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία: 
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Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                   (Ποσά  σε   Ευρώ) 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό                                                        2.152.028  

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό                                                     252.160 

Σύνολο Ενεργητικού                                                                 2.404.188 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                      (Ποσά  σε   Ευρώ)    

Ιδία  Κεφάλαια                                                                            1.209.217 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                      26.000 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                 1.168.971 

Σύνολο  Παθητικού                                                                    2.404.188 

 

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ 
 
Ο υπολογισµός του διαµορφωθέντος αποτελέσµατος , όπως αυτό προέκυψε από την δραστηριότητα 

της εταιρείας  κατά την περίοδο 01.01.2011 έως και 31.12.2011 εκτίθεται αναλυτικά και κατά σαφή 

τρόπο στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Πωλήσεις                         175.181 

Κόστος πωληθέντων     -125.757 

Μεικτό κέρδος                   49.424     

Έξοδα διοίκησης             -53.724 

Λοιπά έσοδα-έξοδα          -11.549 

Αποτ/τα εκµ/σης             -15.849  

Κέρδη από κοιν/ξιες      497.416 

Χρηµατ/κα έξοδα            -29.427 

Κέρδη προ φόρων          452.140 

   

ΙΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Ο  κύκλος εργασιών της κλεισµένης δωδεκάµηνης χρήσεως (01/01/2011 - 31/12/2011) ανήλθε σε 

175 χιλ. ευρώ έναντι 1.336 χιλ. ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση (01/01/2010-31/12/2010)  

σηµειώνοντας µείωση του κύκλου εργασιών κατά 86,90% . 

 

Επίσης τα αποτελέσµατα της χρήσεως (01/01/2011 - 31/12/2011 ) ανήλθαν σε κέρδη 452 χιλ.    ευρώ 

έναντι ζηµιών  1.070 χιλ. ευρώ , κατά την προηγούµενη χρήση (01/01/2010 - 31/12/2010 ) . 



 3

 

 
IV. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
Η προτεινόµενη  διάθεση αποτελεσµάτων  έχει ως εξής : 

1. Κέρδη  εις νέον                     435.440 €  

2. Ζηµιές προηγ. Χρήσεων      -2.344.450 € 

3. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέον  ` -1.909.010 € 

 

 

 

V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι 

ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού  της κρινόµενης χρήσεως. 

 
        Χρηµατοοικονοµικοί  ∆είκτες 
 

Οικονοµικοί  ∆είκτες Εταιρείας     
 2011 
Μικτό  Περιθώριο Κέρδους 28,21% 
Παγιοποίησης Περιουσίας 89,51% 
∆ανειακής Επιβάρυνσης 101,19 % 
Αποδοτικότητα  ιδίων Κεφαλαίων 0,3739 
Κυκλοφοριακής  Ρευστότητας 184,10% 
  

  

VI. ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ- ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ   
 
Τα ακίνητα της εταιρείας είναι τα εξής: 

1. Αγροτεµάχιο στη θέση Τεµπέλι Οινοφύτων  Βοιωτίας  8.124 m2 µε   

               ποσοστό ιδιοκτησίας  25%. 

2. ∆εν υπάρχει συνάλλαγµα σε λογαριασµούς της εταιρείας. 

3. ∆εν υπάρχουν χρεόγραφα που ανήκουν στην εταιρεία. 

 

VII.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  

Στην ελεγχόµενη χρήση πραγµατοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας κατά 770.300,00 ευρώ µε έκδοση 77.030 νέων µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 10 € εκάστη. 
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VIII.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο προβλέπει  περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της κατά το νέο 

έτος , συµµετέχοντας σε δηµοπρασίες νέων έργων , λαµβάνοντας υπόψη τόσο της 

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς , όσο και την δυναµικότητα της εταιρείας . 

 

 

 

Κηφισιά   14/02/2012 

 

 

                                  O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του   ∆. Σ. 

 

 

 

ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓ.ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 4 σελίδες είναι 
αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 31/05/2012. 
 

 
 
 

 

 

∆ιεθνής Ελεγκτική ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών 
Πατησίων 81 & Χεύδεν 10434 Αθήνα 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 111 

 

 

Αθήνα, 31/05/2012 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 


