ÅËÉÍ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÁÍÙÍÕÌÇ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ
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Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
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 νόμιμου ελεγκτή.
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ÓÕÍÈÅÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ
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Στεργιανή Ευαγ. Καγιάννη
Αυξέντιος Γρ. Τυχόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

31.12.2011

31.12.2010

12.373,17
2.071,23
90.599,57
227.766,59
437.779,01
−−−−−−−−−−−−−
770.589,57
=============

6.961,09
3.445,24
14.306,94
297.286,66
554.644,59
−−−−−−−−−−−−−
876.644,52
=============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
60.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
28.720,07
−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
88.720,07
−−−−−−−−−−−−−
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 28.358,77
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
263.311,30
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
390.199,43
−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
681.869,50
−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 770.589,57
=============

60.000,00
358.862,30
−−−−−−−−−−−−−
418.862,30
−−−−−−−−−−−−−
28.358,77
0,00
429.423,45
−−−−−−−−−−−−−
457.782,22
−−−−−−−−−−−−−
876.644,52
=============

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

31.12.2011
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)
418.862,30
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -330.142,23
−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2011 και 31/12/2010 αντίστοιχα)
88.720,07
=============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå Åõñþ)

31.12.2010
513.181,27
-94.318,97
−−−−−−−−−−−−−
418.862,30
=============

1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
-405.651,58
7.247,91
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
5.598,27
6.760,31
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-151,60
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
31.012,36
30.400,01
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-102.316,26
595.740,44
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -29.240,93
-385.102,54
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -28.146,35
-29.954,72
Καταβεβλημένοι φόροι
-11.675,30
-159.530,35
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-540.571,39
65.561,06
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
-9.636,34
-4.720,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
0,00
2.351,41
Τόκοι εισπραχθέντες
151,60
0,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-9.484,74
-2.368,59
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
0,00
-820.000,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
260.000,00
0,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
260.000,00
-820.000,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
-290.056,13
-756.807,53
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
411.502,71 1.168.310,24
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
121.446,58
411.502,71
============= =============
Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñßáò Ý÷ïõí óõíôá÷èåß óýìöùíá ìå ôá ÄéåèíÞ
Ðñüôõðá ×ñçìáôοïéêïíïìéêÞò Αναφοράς (Ä.Ð.×.Α).
2. Ç Åôáéñßá äåí Ý÷åé åëåã÷èåß öïñïëïãéêÜ ãéá τη χρήση 2010.
3. Ï áñéèìüò ôïõ áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý ôçò åôáéñßáò áíåñ÷üôáí êáôÜ ôçí
31/12/2011 óå 6 Üôïìá (2010:6).
4. Äåí õðÜñ÷ïõí åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò äéêáóôéêþí Þ äéïéêçôéêþí ïñãÜíùí
ðïõ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôçò åôáéñßáò.
5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο
1/1-31/12/2011 ανερχόταν στο ποσό των ευρώ 9.636,34 (2010: 4.720,00).
6. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò åôáéñßáò 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 åôáéñßáò), ìå ôç ìÝèïäï ôçò ïëéêÞò åíïðïßçóçò.
7. Οι σωρευτικές συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένες επιχειρήσεις στη χρήση
1/1 έως 31/12/2011 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
89
β) Υποχρεώσεις
83

1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010
Κύκλος εργασιών
1.303.534,51 2.140.901,40
Μικτά κέρδη/(Ζημιές)
1.455.698,47
314.286,49
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
-398.811,88
19.495,94
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων
-405.651,58
7.247,91
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-330.142,23
-94.318,97
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)
0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -330.142,23
-94.318,97
============= =============
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή
-Βασικά (σε ευρώ)
-165,0711
-47,1595
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
-393.213,61
26.256,25
ÊçöéóéÜ, 14 Mαρτίου 2012
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.
Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä. Ó.
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