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(äçìïóéåõìÝíá âÜóåé ôïõ í.2190, Üñèñï 135, ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò,
åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". 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.
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Αληγιζάκης Χ. ÉùÜííçò
Ôóïýíéáò Β. Ãåþñãéïò
Μίκατς Κ. Μάριος
Καγιάννη Ευαγ. Στεργιανή
Τυχόπουλος Γρ. Αυξέντιος

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β)

31.12.2007

31.12.2006

23.358,20
640.309,59
734.230,71
−−−−−−−−−−−−−
1.397.898,50
=============

82.788,37
444.158,56
508.473,80
−−−−−−−−−−−−−
1.035.420,73
=============

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

40.540,47
500.000,00
211.281,55
−−−−−−−−−−−−−
751.822,02
−−−−−−−−−−−−−
60.000,00
223.598,71
−−−−−−−−−−−−−
283.598,71
−−−−−−−−−−−−−
1.035.420,73
=============

1.

31.12.2007

31.12.2006

4.

283.598,71
-23.912,94
−−−−−−−−−−−−−

315.517,94
-31.919,23
−−−−−−−−−−−−−

5.

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

283.598,71
=============

6.

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

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης
(01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα)
Ζηµιές χρήσης µετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης χρήσης
(31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)

1.1.-31.12.07 1.1.-31.12.06
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Ζηµιές / Κέρδη προ φόρων
-16.644,29
-23.639,36
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
22.067,34
21.496,39
Προβλέψεις
3.684,98
9.076,45
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη & ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-4,00
137,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
40.447,35
38.347,30
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-607.710,42
603.382,67
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 382.553,57
-262.762,65
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -40.295,19
-37.138,17
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-215.900,66
348.900,61
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
44,00
0,00
Αγορά ενσώµατων και ά<λων παγίων περιουσ. στοιχείων
-9.238,13
-14.803,15
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και ά<λων παγίων
46.600,96
7.136,39
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
37.406,83
-7.666,76
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
0,00
-300.000,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
0,00
-300.000,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
-178.493,83
41.233,85
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 285.219,57
243.985,72
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
106.725,74
285.219,57
============= =============

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

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

2.
3.

7.

Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñåßáò ãéá ôçí ÷ñÞóç 01/01-31/12/2007
Ý÷ïõí óõíôá÷èåß óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá ×ñçìáôïéêïíïìéêÞò
Ðëçñïöüñçóçò (Ä.Ð.×.Ð).
Ç Åôáéñåßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ ãéá ôéò ÷ñÞóåéò 2003 Ýùò êáé 2007.
Ôï «èÝìá Ýìöáóçò» ðïõ ôßèåôáé óôçí Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ôïõ Ïñêùôïý ÅëåãêôÞ
ËïãéóôÞ, åßíáé áíáöïñéêÜ ìå ôéò áíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò ôçò
åôáéñåßáò. (Ó÷åôéêÞ ç ðñïçãïýìåíç óçìåßùóç).
Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý ôçò åôáéñåßáò áíåñ÷üôáí êáôÜ
ôçí 31/12/2007 óå 19 êáé êáôÜ ôçí 31/12/2006 óå 22 Üôïìá.
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.
Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéïéêçôéêþí ïñãÜíùí
ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò åôáéñåßáò.
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.
Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρίας µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην
χρήση 1/1 έως 31/12/2007 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) Πωλήσεις υπηρεσιών
1.634
β) Λήψη υπηρεσιών
285
γ) Υποχρεώσεις
161

1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006
Σύνολο κύκλου εργασιών
3.725.880,75 3.866.879,02
Μικτά κέρδη
571.392,15
633.676,95
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
8.
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
42.768,64
30.534,79
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
20.701,30
9.038,40
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων
-16.644,29
-23.639,36
Μείον: φόροι
-7.268,65
-8.279,87
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους
-23.912,94
-31.919,23
============= =============
Κέρδη/(ζηµιές)µετά από φόρους ανά µετοχή (σε Ευρώ)
-11,96
-15,96
ÊçöéóéÜ, 18 Mαρτίου 2008
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.
Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä. Ó.
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