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:

:
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:

31.12.2012 31.12.2011 1/1-31.12.2012 1/1-31.12.2011
1.250.777,31 1.303.534,51

8.814,81 12.373,17 61.509,49 -152.163,96
1.098,71 2.071,23

133.249,90 90.599,57
367.377,40 227.766,59 -225.352,82 -405.651,58
447.643,61 437.779,01 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  (Α) -182.062,27 -330.142,23
958.184,43 770.589,57 0,00 0,00

-182.062,27 -330.142,23
-91,0311 -165,0711

60.000,00 60.000,00
-153.342,20 28.720,07
-93.342,20 88.720,07

1.1.- 1.1.-
23.843,77 28.358,77 31.12.2012 31.12.2011

659.420,93 263.311,30
368.261,93 390.199,43 -225.352,82 -405.651,58

1.051.526,63 681.869,50
958.184,43 770.589,57 4.530,88 5.598,27

5.896,00 0,00

31.12.2012 31.12.2011
70.753,18 31.012,36

(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)

-24.106,31 -102.316,26
-26.452,50 -29.240,93

-24.643,55 -28.146,35
0,00 -11.675,30

0,00 -9.636,34
625,86 151,60

350.000,00 260.000,00

121.446,58 411.502,71
252.071,46 121.446,58

α) Έσοδα 206,00
δ) Υποχρεώσεις 328,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 110327

Περιφέρεια Αττικής Γεν.Διεύθ.Ανάπτυξης 

Ανάπτυξης: τμήμα εμπορίου και τουρισμού
www.elin-techniki.gr

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

418.862,30

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις

Απαιτήσεις από πελάτες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2013

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

-330.142,23

88.720,07

-151,60

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Φ 020957

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 065412

130.624,88

δραστηριότητες (γ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-93.342,20

88.720,07

-182.062,27

Αποσβέσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Προβλέψεις/λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Νόμιμος ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - θέμα έμφασης
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.
Σταύρος Ε. Παπακανδεράκης

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία 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 στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς 
και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.          

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4082701000

Έδρα: Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευμένα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

-625,86

-540.571,39

625,86

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

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

-290.056,13

350.000,00 260.000,00

-220.000,98

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-9.484,74

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης
Γεώργιος Β. Τσούνιας
Μάριος Κων. Μίκαϊτς

Προβλέψεις

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

Μείον:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

-393.213,61

Αρμόδια υπηρεσία - Νομαρχία                                                   

Διεύθυνση διαδικτύου                                                          
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

Κύκλος εργασιών

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων      

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών Δ/νση 
Μέλος

26/3/2013

επενδυτικών αποτελεσμάτων  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

-167.437,70

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

-171.968,58 -398.811,88

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)

Καταβεβλημένοι φόροι

δραστηριότητες (α)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 13622

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων

δραστηριότητες (β)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
Τόκοι εισπραχθέντες

1.  Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.)
2. Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αφορά στην εφαρμογή των περιορισμών του άρθρου 
48 του κ.ν. 2190/1920, επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό. Για την αντιμετώπιση του θέματος αυτό, 
το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλάιου.
3. Η εταιρεία κατά την 31/12/2012 και κατά την 31/12/2011 απασχολούσε 4 και 6 άτομα προσωπικό αντίστοιχα.
4. Η Εταιρεία μέχρι και τη χρήση 2009 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τη χρήση του 2011 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά 
σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόμιμο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός 
έλεγχος σύμφωνα με την ίδια απόφαση από τον νόμιμο ελεγκτή.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
6. Η εταιρία δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε πάγια στοιχεία κατά τη χρήση του 2012.
7. 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 συμμέτοχης 
99,95% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας), με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
8. Τα ποσά των συναλλαγών της εταιρείας με συνδεδεμένα μέλη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):

 


