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Κύριοι   Μέτοχοι , 

          Θέτοντας υπόψη σας τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 (της 15ης  εταιρικής  

χρήσεως) την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009 ) και το 

Προσάρτηµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω για τα στοιχεία τους και γενικά για την δραστηριότητα 

και τις προσπάθειες  της εταιρείας κατά την παραπάνω περίοδο : 

Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                   (Ποσά  σε   Ευρώ) 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό                                                         3.071.343   

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό                                                    412.819 

Σύνολο Ενεργητικού                                                                  3.484.162 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                                      (Ποσά  σε   Ευρώ)    

Ιδία  Κεφάλαια                                                                            1.140.946 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                   15.000 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις                                                 2.328.216 

Σύνολο  Παθητικού                                                                    3.484.162 

 

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

δραστηριότητα της εταιρείας  κατά την περίοδο 01.01.2009 έως και 31.12.2009 εκτίθεται 

αναλυτικά και κατά σαφή τρόπο στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

ΙΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Ο  κύκλος εργασιών της κλειοµένης δωδεκάµηνης χρήσεως (01/01/2009 - 31/12/2009) ανήλθε σε 

5.104 χιλ. ευρώ έναντι 6.725 χιλ. ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση (01/01/2008-31/12/2008)  

του 2008 σηµειώνοντας µείωση του κύκλου εργασιών κατά 24,11% . 



 

Επίσης τα αποτελέσµατα της χρήσεως (01/01/2009 - 31/12/2009 ) ανήλθαν σε ζηµιές 873 χιλ.    

ευρώ έναντι ζηµιών  276 χιλ. ευρώ , κατά την προηγούµενη χρήση (01/01/2008 - 31/12/2008 ) 

του 2008 . 

 

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

1. Ζηµιές εις νέον  918.720 €  

 

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

ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού  της κλειόµενης χρήσεως. 

 
        Χρηµατοοικονοµικοί  ∆είκτες 
 

Οικονοµικοί  ∆είκτες Εταιρείας   % 
 2009 
Μικτό  Περιθώριο Κέρδους -13,15 
Καθαρό  Περιθώριο Κέρδους  -17,11 
Παγιοποίησης Περιουσίας 88,15 
∆ανειακής Επιβάρυνσης 49,00  
Αποδοτικότητα  ιδίων Κεφαλαίων -76,54 
Κυκλοφοριακής  Ρευστότητας 131,92 
  

 

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  

∆εν υπάρχουν. 

 



VIII.  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο κρίνει αυτές τις εξελίξεις στην εταιρεία θετικές και την 

προοπτική ανάπτυξη της µεγάλη. Προβλέπει δε στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών 

της κατά το νέο έτος , λαµβάνοντας υπόψη τόσο της επικρατούσες συνθήκες της αγοράς , 

όσο και την δυναµικότητα της εταιρείας . 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισµό επί των πεπραγµένων του 

κατά την χρήση από  01/01/2009 έως και 31/12/2009 και προσδοκά ότι η Γενική 

Συνέλευση θα εγκρίνει τον χειρισµό από αυτό των συµφερόντων της επιχείρησης κατά 

την κρινόµενη χρήση και τον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 µε την ανάλυση του 

Λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως και την ∆ιάθεση Κερδών. 

 

Επίσης ευελπιστεί ότι η Γενική Συνέλευση µε ιδιαίτερη απόφαση της , θα απαλλάξει τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για 

την χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εδρεύουσας στην Κηφισιά Ανώνυµης Εταιρείας µε την 

επωνυµία «ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» , οµόφωνα και παµψηφεί εγκρίνει τις παραπάνω 

Οικονοµικές Καταστάσεις (Ισολογισµό , Αποτελέσµατα Χρήσεως, Πίνακα ∆ιάθεσης 

Αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα) καθώς και την παραπάνω Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆Σ 

και αποφασίζει να τα υποβάλει στην    Γενική Συνέλευση των Μετόχων.     

 

Κηφισιά   26/02/2010 

                                  Το  ∆. Σ. 

 

 
 
 
 
 
 


