ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006
(δηµοσιευµένα 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 µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". 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 η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά
µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα
ΑΡ.Μ.ΑΕ
Ηµερ.έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

:Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά
:47750/01ΑΤ/Β/00/572
η

:1 Μαρτίου 2007
:Ιωάννης Θ. Φιλίππου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 17201)
:ΣΟΛ αεοε
:Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
(Σηµ.υπ.αρ.3)
:www.elin.gr

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη
Kέρδη/Zηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Kέρδη/Zηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµιές προ φόρων
Μείον: φόροι
Ζηµιές µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Ζηµιές µετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες
Ζηµιές µετά από φόρους από συνεχιζόµενες
και διακοπείσες δραστηριότητες
Ζηµιές ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους
-Βασικά

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

30.534,79

-78.024,10

9.038,40
-23.639,36
-8.279,87
-31.919,23

-94.739,79
-122.036,60
28.178,94
-93.857,66

0,00

0,00

-31.919,23

-93.857,66

-15,96

-46,93

31/12/2006
-23.639,36

31/12/2005
-122.036,60

Αποσβέσεις
Προβλέψεις

21.496,39
9.076,45

16.715,69
11.304,50

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

137,98
38.347,30

0,00
32.648,52

0,00
603.382,67
-262.762,65

0,00
-291.188,47
148.738,43

-37.138,17

-32.757,09

0,00
348.900,61

-17.550,53
-254.125,55

0,00
-14.803,15

-81,00
-18.889,79

: Αληγιζάκης Χ. Ιωάννης
:Τσούνιας Β. Γεώργιος

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµιές / προ φόρων

Μέλος

:Μίκαϊτς Κ. Μάριος

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
31/12/2006

31/12/2005

82.788,37

96.755,98

Απαιτήσεις από πελάτες

444.158,56

1.096.079,15

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

508.473,80

426.981,90

1.035.420,73

1.619.817,03

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

40.540,47

35.506,52

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)

500.000,00
211.281,55
751.822,02

800.000,00
468.792,57
1.304.299,09

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας

60.000,00
223.598,71

60.000,00
255.517,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1/1-31/12/2005
3.958.783,17
539.474,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού

1/1-31/12/2006
3.866.879,02
633.676,95

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

Μείον:

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β)

283.598,71

315.517,94

1.035.420,73

1.619.817,03

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

7.136,39

0,00

-7.666,76

-18.970,79

0,00

400.000,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
31/12/2006
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/1/2006 και 1/1/2005
αντίστοιχα)
Ζηµιές χρήσης µετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2006 και
31/12/2005 αντίστοιχα)

315.517,94

31/12/2005
409.375,60

-31.919,23

-93.857,66

283.598,71

315.517,94

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

-300.000,00
-300.000,00

400.000,00

41.233,85

126.903,66

243.985,72
285.219,57

117.082,06
243.985,72

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 01/01-31/12/2006 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π).
Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 έως και 2006.
Το «θέµα έµφασης» που τίθεται στην έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι αναφορικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας. (Σχετική η προηγούµενη σηµείωση).
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρίας ανερχόταν κατά την 31/12/2006 σε 22 και κατά την 31/12/2005 σε 25 άτοµα.
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρίας.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που καταρτίζει η εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., µε έδρα
την Ελλάδα (µε ποσοστό συµµετοχής 99,95% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας), µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
7. Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρίας µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην χρήση 1/1 έως 31/12/2006 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από αυτές τις συναλλαγές στη
λήξη της τρέχουσας χρήσης, έχουν όπως παρακάτω (σε χιλ. ευρώ):
Λήψη υπηρεσιών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Απαιτήσεις

275
1.700
83

Κηφισιά, 1η Μαρτίου 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Ρ 110327

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ
Α.∆.Τ. Χ 065412

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
Α.∆.Τ. Φ 020957
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 13622

