ÅËÉÍ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 47750/01ΑΤ/Β/00/572
Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÔÇÓ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

Αρµόδια Υπηρεσία -Νοµαρχία:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικ. Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)
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ÓÕÍÈÅÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Ðñüåäñïò
Áíôéðñüåäñïò
ÌÝëη ∆.Σ.

:
:
:
:
:

Αληγιζάκης Χ. ÉùÜííçò
Ôóïýíéáò Β. Ãåþñãéïò
Μίκα'τς Κ. Μάριος
Καγιάννη Ευαγ. Στεργιανή
Τυχόπουλος Γρ. Αυξέντιος

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2008

31.12.2007

16.164,00
1.503,50
10.032,22
1.108.728,33
1.005.224,91
−−−−−−−−−−−−−
2.141.652,96
=============

21.870,70
1.487,50
39.697,74
640.309,59
694.532,97
−−−−−−−−−−−−−
1.397.898,50
=============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
60.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
291.257,58
−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
351.257,58
−−−−−−−−−−−−−
Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.569,08
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
1.090.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
668.826,30
−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
1.790.395,38
−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
2.141.652,96
=============

60.000,00
199.685,77
−−−−−−−−−−−−−
259.685,77
−−−−−−−−−−−−−
28.358,77
500.000,00
609.853,96
−−−−−−−−−−−−−
1.138.212,73
−−−−−−−−−−−−−
1.397.898,50
=============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα)
Κέρδη/(Ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης χρήσης
(31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα)

31.12.2008

31.12.2007

259.685,77
91.571,81
−−−−−−−−−−−−−

283.598,71
-23.912,94
−−−−−−−−−−−−−

351.257,58
=============

259.685,77
=============

31.12.2008
3.734.084,71
487.738,38

31.12.2007
3.725.880,75
571.392,15

238.358,98
193.835,06
−−−−−−−−−−−−−
91.571,81
=============

20.701,30
-16.644,29
−−−−−−−−−−−−−
-23.912,94
=============

45,7859
0,00

-11,9565
0,00

246.463,58

42.768,64

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(Ζηµιές)
Κέρδη/(Ζηµιές) πρό φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή
-Βασικά (σε ευρώ)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε ευρώ)
Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

1.1.-31.12.08 1.1.-31.12.07
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσµατα προ φόρων
193.835,06
-16.644,29
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
8.104,60
22.067,34
Προβλέψεις
0,00
3.684,98
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
0,00
-4,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
52.049,19
40.447,35
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογ/σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-850.948,92
-607.710,42
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
9.328,68
382.553,57
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -52.896,13
-40.295,19
Καταβεβληµένοι φόροι
-30.651,21
0,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-671.178,73
-215.900,66
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0,00
44,00
Αγορά ενσώµατων και άEλων παγίων στοιχείων
-2.413,90
-9.238,13
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων
και άEλων παγίων στοιχείων
0,00
46.600,96
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-2.413,90
37.406,83
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
590.000,00
0,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
590.000,00
0,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
-83.592,63
-178.493,83
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 106.725,74
285.219,57
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 23.133,11
106.725,74
============= =============
Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñåßáò Ý÷ïõí óõíôá÷èåß óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ
Ðñüôõðá ×ñçìáôïéêïíïìéêÞò Ðëçñïöüñçóçò (Ä.Ð.×.Ð).
2. Ç Åôáéñåßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2006 Ýùò êáé 2008.
3. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý ôçò åôáéñåßáò áíåñ÷üôáí êáôÜ ôçí
31/12/2008 óå 2 êáé êáôÜ ôçí 31/12/2007 óå 19 Üôïìá.
4. Mε απόφαση του ∆.Σ. της 10/12/2007, µέρος του προσωπικού της εταιρείας που
ασχολείται µε τα έργα της µητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ, µεταφέρθηκε σε αυτήν από 1/1/2008,
για την εκ νέου σύσταση του τεχνικού της τµήµατος.
5. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéïéêçôéêþí ïñãÜíùí
ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò åôáéñåßáò.
6. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο
1/1-31/12/2008, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 2.413,90.
7. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñåßáò ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò
êáôáóôÜóåéò ðïõ êáôáñôßæåé ç åéóçãìÝíç óôï ×ñçìáôéóôÞñéï Áèçíþí ÅËÉÍÏÉË ÅËËÇÍÉÊÇ
ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÐÅÔÑÅËÁÉÙÍ Á.Å., ìå Ýäñá ôçí ÅëëÜäá (ìå ðïóïóôü óõììåôï÷Þò 99,95% óôï
ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò åôáéñåßáò), ìå ôçí ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò.
8. Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρίας µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην
χρήση 1/1 έως 31/12/2008 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):
α) Εισροές
83
β) Υποχρεώσεις
89

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

ÊçöéóéÜ, 27 Μαρτίου 2009
Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä. Ó.

Ç ÄÉÅÕÈÕÍÔÑÉÁ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÉÙÁÍÍÇÓ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
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KÑÏÍÏÓ Á.Å.

