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ΕΚΘΕΣΗ   

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της “ ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.” 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

(επί των πεπραγµένων της χρήσεως 2009 και των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων). 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Θέτουµε στη κρίση σας τους ετήσιους λογαριασµούς (οικονοµικές 

καταστάσεις) της χρήσεως 2009 (1/1- 31/12/2009) που είναι οι εξής: 

 

Ισολογισµός της 31.12.2009 

Λογαριασµός “Αποτελέσµατα χρήσεως” 1.1.2009 - 31.12.2009 

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. 
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Οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 31/12/2009  

 

    Η εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης παρουσίασε µε βάση µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά  Πρότυπα τα παρακάτω οικονοµικά στοιχεία: 

 

                Κύκλος εργασιών                                                 1.116.886 

                Κόστος πωληθέντων                                             1.037.339 

                Μικτό κέρδος                                                    79.547 

                Εξοδα διάθεσης                                                        22.996 

                Έξοδα διοίκησης                                                       66.049 

                Λοιπά έσοδα –έξοδα                                                 408.394 

                Αποτελέσµατα εκµετάλευσης                            418.891 

                Χρηµατοοικονοµικά έξοδα                                         16.505 

                Κέρδη –ζηµιές από συγγενείς επιχ/σεις                     110.773 

                Κέρδη –ζηµιές προ φόρων                                  546.170 

                Φόρος εισοδήµατος                                                      8.000 

                Καθαρά αποτ/τα περιόδου                                  554.170 

 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες  

                ∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους                            7,12%                                                   

                ∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους                       48,90% 

                ∆είκτης παγιοποίησης περιουσίας                                0,98 

                ∆είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας                            1,03 

Πορεία –συµµετοχές  

Η εταιρεία  έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε διάφορα έργα, όπως στον 

τοµέα των οπτικών ινών  ( οπτικές ίνες ∆ήµου Καλαµπάκας-

Ναυπάκτου-Νάξου), έργων υποδοµής  (οδοποιία Αγ. Κων/νου ∆ήµου 

Αστυπάλαιας-τοποθετήσεις στηθαίων ασφαλείας σε νοµαρχιακούς 

δρόµους κ.λ.π  ) αλλά και οικοδοµικών ( κατασκευή σπιτιών στο Άγιο 

Στέφανο – κατασκευή γραφείων και βιοµηχανικών κτιρίων κλπ). 

    Η εταιρία µε κοινοπραξίες συµµετείχε στην κατασκευή διαφόρων έργων 

όπως του Μουσείου µαρµαρο- τεχνίας της Τήνου, των σφαγείων 

Αστυπάλαιας , Λέρου  και Σύµης.  

           Στην ολοκλήρωσή τους βρίσκονται οι εργασίες για τα  Χ.Υ.Τ.Α. του 

δήµου Αστυπάλαιας και οι εργασίες στον Βιολογικό Καθαρισµό της 

Αστυπάλαιας,  καθώς και οι εργασίες κατασκευής του σφαγείου της 
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ΤΗΝΟΥ,  ενώ έχει παραδοθεί προς χρήση το βιοµηχανικό κτίριο της 

εταιρείας ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ στο Βαθύ Αυλίδος . 

 Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες των οικιών στον Άγιο Στέφανο Αττικής καθώς 

βρίσκονται στο 90% της τελικής παράδοσης αυτών και στην αναζήτηση 

υποψηφίων αγοραστών.  

             Η εταιρεία συµµετέχει στις εξής κοινοπραξίες: 

 

        Κ/Ξ Λ.Μ.Ν.ΑΤΕΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (Κατασκευή λυµάτων ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) 

        Κ/Ξ Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ- ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ( Κατασκευή ΧΥΤΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) 

        Κ/Ξ Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ- ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ( Κατασκευή ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ) 

        Κ/Ξ Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ( Κατασκευή χώρων ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΤΕ) 

        Κ/Ξ Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(Ανάπλαση οδών ∆. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) 

          

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας πιστεύει ότι µε την υπάρχουσα 

κρίση τα αποτελέσµατα της θα επηρεαστούν αρνητικά, ελπίζει όµως ότι 

θα εξυγιανθούν µε την δέουσα προσοχή και ελαχιστοποίηση των 

σταθερών δαπανών, την συµµετοχή σε νέα προγράµµατα πράσινης 

ανάπτυξης κ.λ.π.  

 Η εταιρεία δεν έχει κανένα ακίνητο στην ιδιοκτησία της, ούτε κατείχε την 

31.12.2009 κανένα χρεόγραφο. Επίσης δεν είχε στο ταµείο της µετρητά 

σε ξένο νόµισµα (συνάλλαγµα). 

 Ενόψει όλων αυτών σας καλούµε, κύριοι µέτοχοι, να εγκρίνετε τις 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  της χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 της 

εταιρείας, µε τις εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτή 

Ελεγκτή, που τις συνοδεύουν, και να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  ατοµικά και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  ως σύνολο, καθώς και 

τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση  για την εταιρική 

χρήση 1/1/2009-31/12/2009. 

                                                        Κηφισιά 14/4/2010  

                                                  Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

                                                       Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 

 

 

                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΙΟΚΑΡΗΣ 


