
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25 Ν. Κηφισιά 31.12.2007 31.12.2006

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 35214/01AT/Β/96/108(07) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αρµόδια Αρχή: Νοµαρχία Αθηνών Επενδυτικά ακίνητα - -

Πάγια στοιχεία ενεργητικού - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.781.156 8.516.872

Αποθέµατα - -

20η Μαρτίου 2008 Απαιτήσεις από πελάτες 497.041 58.032

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κρόκος Ιωάννης Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 201.441 798.905

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.ο.λ  α.ε  Ορκωτών ελεγκτών ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.479.638 9.373.809

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη ΠΑΘΗΤΙΚΟ

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.etae.com Mετοχικό Κεφάλαιο 2.850.000 2.534.450

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (813.287) (328.322)

Καλλιτσάντσης Αναστάσιος,Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων της εταιρίας  (α) 2.036.713 2.206.128

Σωσσίδης Γεώργιος,Αντιπρόεδρος ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) - -

Κούτρας ∆ηµήτριος, Μέλος του ∆.Σ. Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) +  (β) 2.036.713 2.206.128

Μωραίτης Ιωάννης, Μέλος του ∆.Σ. Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.987.673 5.858.478

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Μέλος του ∆.Σ. Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 162.173 112.173

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 885.707 845.492

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 407.372 351.538

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.442.925 7.167.681

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 8.479.638 9.373.809

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

01.01.2007- 01.01.2006- 01.01.2007- 01.01.2006-

   31.12.2007    31.12.2006    31.12.2007    31.12.2006

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Σύνολο κύκλου εργασιών 1.422.206 1.755.710

Κέρδη προ φόρων (485.596) (88.436) Μικτά κέρδη/(ζηµίες) (32.882) 248.200

Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων (123.300) 240.469

Αποσβέσεις - 812 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων σύνολο (485.596) (88.436)

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (4.230) (4.423) Μείον φόροι 631 -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 366.525 333.327 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο (484.965) (88.436)

Κατανέµονται σε :

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 427.492 769.057 Μετόχους Εταιρίας (484.965) (88.436)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 105.834 58.820 Μετόχους Μειοψηφίας - -

Μείον: Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε €) (0,5105) - (0,1022)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (366.525) (333.327)

Καταβεβληµένοι φόροι
- -

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (123.300) 978.614

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 43.500 735.830

Επενδυτικές δραστηριότητες 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων - - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων - - 31.12.2007 31.12.2006

Τόκοι εισπραχθέντες 4.230 4.423 Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2007 και 1.1.2006 αντίστοιχα) 2.206.128 2.294.564

Λοιπά - - Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους (484.965) (88.436)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 4.230 4.423 1.721.163 2.206.128

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εκδοση κοινών µετοχών 315.550 - Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 315.550 -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - - ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα - -

Εξοφλήσεις δανείων (830.590) (820.933) Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση - -

Ληφθείσες επιχορηγήσεις - - (Αγορές) /  Πωλήσεις ιδίων µετοχών - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (515.040) (820.933) Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 2.036.713 2.206.128

(467.310) (80.680)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 668.751 749.430

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 201.441 668.751

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

& ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΩΡΑΙΤΗΣ                ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
           Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ ΑΕ 574340                         Αρ.Αδ.ΟΕΕ 37081

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικοκονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.".
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου (www.etae.com) όπου αναρτώνται οι
οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η Εκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα 
συνοπτικά στοιχεία):

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 µέχρι 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε." που έχει έδρα την

Αθήνα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 100%. 
2. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2006. 
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι 2003-2007. 
4. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και εκκρεµείς αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
6. ∆εν απασχολήθηκε προσωπικό στην Εταιρεία κατά τις χρήσεις 2007 και 2006. 
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς και από συνδεδεµένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 0 και ευρώ 74.720 αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε συνδεδεµένες εταιρείες στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε ευρώ 0 και ευρώ 180.693 αντίστοιχα. 
8. Ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 20η Μαρτίου 2008. 


