
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:  
ΑΡ.Μ.ΑΕ.:63583/01ΝΤ/Β/07/169, Ε∆ΡΑ : ΚΡΗΤΗΣ 2 & ΓΡΑΒΙΑΣ 12, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΦΜ:999446618
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:Αθ.Κατρής-Πρόεδρος, Τίτος Γαλενιανός Αντ/εδρος & ∆/νων Σύµβουλος, Σπ.Κουλουµούνδρας-Σύµβουλος, Εδ.Σαραντόπουλος-Σύµβουλος, Ιωαν.Πολυχρονόπουλος-Σύµβουλος, 
Ξεν.Ζαβιτσάνος-Σύµβουλος και Θ.Νάνου-Σύµβουλος
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρειας: www.helector.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 14/02/08
Ορκωτός ελεγκτής : ΟΜΗΡΟΣ ∆ΕΛΗΦΩΤΗΣ (ΑΡ.Μ.ΣΟΕΛ 10461)
Ελεγκτική εταιρεία : Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύµφωνη γνώµη - θέµατα έµφασης

31/12/2007 01/02-31/12/07
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδυτικά ακίνητα 0 Σύνολο Κύκλου εργασιών 4.266.192
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 124.739 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 1.233.079
Αποθέµατα 0 Μικτά κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, επενδυτικών αποτελ. & αποσβέσεων 880.135
Απαιτήσεις από πελάτες 3.576.769
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 298.997 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων 853.564
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.000.505

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 820.454
Μείον φόροι (273.012)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο 547.442

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 71.174
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 0
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 910.987
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.170.902
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 3.153.063
Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας 547.442
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 847.442
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 847.442
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 4.000.505

31/12/2007 01/02-31/12/07
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/02/2007) 100.000 Κέρδη προ φόρων 820.454
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης, µετά από φόρους 547.442 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

647.442 Αποσβέσεις 26.571
Προβλέψεις 71.174

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 200.000 Συναλλαγµατικές διαφορές 0
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας 0

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2007) 847.442 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 35.996
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα [κέρδη] 0 Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ. κεφαλαίου κίνησης ή 0
Καθαρό εισόδηµα/(δαπάνη) καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες 0
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2007) 847.442 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.945.459

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 519.871
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -35.996
Καταβεβληµένοι φόροι 313.396
Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) -1.193.993
Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες
Απόκτηση / (Πώληση) θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων 0
Αγορά / (πώληση) ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -129.242
Τόκοι & άλλα έσοδα εισπραχθέντα
Μερίσµατα εισπραχθέντα & ∆ιαθέσιµα ενοπ/ντων για πρώτη φορά θυγατρικών 0
Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριοτήτες (β) -129.242
Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριοτήτες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 200.000
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανείων 909.858
Εξοφλήσειςυποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 0
µισθώσεις (χρεολύσια) 0
Ληφθείσες επιχορηγήσεις 0
Μερίσµατα πληρωθέντα 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριοτήτες (γ) 1.109.858

Kαθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα (α)+(β)+(γ) -213.377
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξηςπεριόδου 477.844
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 264.467 -0,2

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                           Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                                                                  Ο Οικονοµικός ∆/ντής                                      Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου 

                           Αθανάσιος Κατρής                                                                 Βασίλης Παντελίδης                                           Βασιλική ∆ασκαλάκη

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ€  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ€ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. 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.

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 ποσά εκφρασµένα σε ευρώ€  ποσά εκφρασµένα σε ευρώ€ 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΡ.Μ.ΑΕ.:63583/01ΝΤ/Β/07/169, Ε∆ΡΑ : ΚΡΗΤΗΣ 2 & ΓΡΑΒΙΑΣ 12, 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ∆ΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΦΜ:999446618
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01/02/2007 έως 31/12/2007 , δηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 

1. Η Εταιρεία προήλθε από µετασχηµατισµό της από ΟΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/93. 2. Η εταιρεία δεν έχει 
ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξή της (χρήσεις 2004-2007). 3.  ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί τωνπαγίων της 
εταιρείας. 4. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση  ή 
λειτουργία της εταιρείας. 5. Η Εταιρεία αποτελεί θυγατρική της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ", η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 60.00% 
στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 6. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ετήσιες 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η έµµεσα (µέσω της "ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ") µητρική της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ  ΑΕ" µε έδρα την Αθήνα, η οποία συµµετέχει έµµεσα µε ποσοστό 54.00% στο µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας, και η οποία ενσωµατώνει τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.                                               


