ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της ένατης Εταιρικής
χρήσης από 1.1.2007 έως 31.12.2007

ΠΡΟΣ
ης

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 26 Ιουνίου 2008

Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να θέσει υπό την κρίσιν σας την ετήσια
αυτού Έκθεση επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της ένατης
εταιρικής χρήσης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού λήγει την
31.12.2007.
Η εταιρία ύστερα από φάκελο που κατέθεσε στις 6 Φεβρουαρίου 2003 και τα
συμπληρωματικά του στοιχεία στις 2 Φεβρουαρίου 2004 έλαβε έγκριση σαν «Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων» την 10η Ιουνίου 2004 (ΦΕΚ
905/17-6-2004) οπότε ξεκίνησε επίσημα η λειτουργία του συστήματος. Για την λειτουργία
του Συστήματος η εταιρία προχώρησε στην δημιουργία επτά Κέντρων Συλλογής
Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στον Ασπρόπυργο, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βόλο,
Ηράκλειο Κρήτης, Καβάλα και Κοζάνη.
Οι εισφορές των υπόχρεων διαχειριστών που εντάχθηκαν στο σύστημα ανήλθαν για το
2007 στο ποσό 1.955.926,53€ οι οποίες εμφανίζονται στη μείωση του κόστους κτήσεως
των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, έναντι 2.102.561,01 της προηγούμενης χρήσης.
Η εταιρία διαθέτει πέντε (5) υποκαταστήματα:
•
•
•
•
•

Το υποκατάστημα Πάτρας στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στην θέση Μπείκι
Το υποκατάστημα Θεσ/νίκης στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στο 16ο χλμ Π.
Ε.Ο. Θεσ/νίκης- Βέροιας.
Το υποκατάστημα Βόλου στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στη Β’ ΒΙ.ΠΕ
ΒΟΛΟΥ
Το υποκατάστημα Ηρακλείου Κρήτης στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στη
ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
Το υποκατάστημα Καβάλας στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στην περιοχή
Αμυγδαλαιώνα
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Η εταιρεία έχει συνάψει συνεργασία με την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμάτων
Δυτικής Μακεδονίας» με διακριτικό τίλτο «ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.» για την προσωρινή
αποθήκευση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, λειτουργώντας σαν κέντρο συλλογής,
στο Σταθμό Μεταμόρφωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) στην Κοζάνη.
Μέσα στη χρήση η εταιρία συνέλεξε 36.400 ΜΤ περίπου Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια και
η αξία των πωλήσεων ανήλθε σε 3.240.678,44 ευρώ έναντι 36.100 ΜΤ περίπου και
αξίας 2.900.791,94 ευρώ προηγούμενης χρήσης.
Το αποτέλεσμα της εταιρείας μέσα στην χρήση υπήρξε κερδοφόρο και τα κέρδη ανήλθαν
στο ποσό των 103.260,01 ευρώ έναντι ζημίας 144.705,04 ευρώ προηγούμενης χρήσης.
Οι συμβάσεις των υπόχρεων διαχειριστών από 124 που ήταν στην χρήση 2006 έφτασαν
στις 31/12/07 στις 136.
Τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν σε 394.252,70 ευρώ και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε
254.481,67 ευρώ έναντι 356.999 ευρώ και 452,003 ευρώ αντίστοιχα της προηγούμενης
χρήσης.
Η εταιρεία απασχολεί 14 άτομα προσωπικό, δεν έχει ιδιόκτητα γραφεία ή ακίνητα.
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές και διατάξεις οι οποίες λεπτομερώς
αναφέρονται στο προσάρτημα.
Η προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας αναμένεται να είναι κερδοφόρα.
Λοιπές Πληροφορίες
Απο τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό
διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την
πορεία των εργασιών της εταιρείας. Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα
αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά την χρήση και παρακαλούμε με
τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2007 και να
απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Ορκωτό Λογιστή απο κάθε
ευθύνη για τη χρήση αυτή.
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Ασπρόπυργος 26/02/2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ…………………………………

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΡΕΜΠΑΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………………………

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ

ΜΕΛΟΣ ……………………………………

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ………………………………………

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΔΟΥΖΕΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ .......................................................

Η παρούσα έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΕΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων, αποτελούμενη απο δύο (2) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται
στην από ημερομηνία 23 Μαϊόυ Έκθεση Ελέγχου μας.
Πειραιάς 23-05-2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ:11031
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.
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