
Έκθεση  Διαχειρίσεως 
 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.»    
Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της  χρήσης από 01.01.08.-31.12.08 

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 

(01/01/2008-31/12/2008), καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2008 οι οποίες 

συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εφαρμόζονται για 

πρώτη φορά  από την 1.1.2005 στην Ελλάδα. H εν λόγω υποχρέωση της εταιρείας μας προκύπτει από  τις 

ακόλουθες διατάξεις :  

Με βάση την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920 «1.Οι εταιρείες που συντάσσουν 

οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

υποχρεούνται στη σύνταξη Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Διαχειριστών της εταιρείας, με 

περιεχόμενο που  ορίζεται στην  παράγραφο 3 του άρθρου 43α, στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 και στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955». 

Εν προκειμένω η υποχρέωση της εταιρείας μας όπως συντάξει οικονομικές καταστάσεις προκύπτει ευθέως από 

την διάταξη του άρθρου 134 του κ.ν. 2190/1920. σύμφωνα με την οποία  « για τις Ετήσιες Οικονομικές 

Καταστάσεις των μη εισηγμένων επιχειρήσεων  που δεν εφαρμόζουν ήδη τα Δ.Λ.Π. και ενοποιούνται, οι οποίες 

είναι εγκατεστημένες στη Ελλάδα, ή εκτός Ελλάδας εφόσον από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους 

παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρμογής των Δ.Λ.Π. και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό 

μεγαλύτερο από 5% των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών της 

μειοψηφίας.» 

Συνακόλουθα και από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ευθέως η υποχρέωση της εταιρείας μας 

όπως συντάξει την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως η οποία συνετάγη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις 

του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920.  

Το περιεχόμενο της εν λόγω εκθέσεως έχει ως ακολούθως :  

Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/08 
 
Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. 
 
Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. 
 
Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα της υποβολής της 
έκθεσης. 
 
Ε. Χρηματοοικονομικά μέσα. 
 
ΣΤ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της εταιρείας. 
 
Ζ. Υποκαταστήματα. 



Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας για τη χρήση 1/1-31/12/08 
 

Κύκλος εργασιών 
 

 

α. Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθε σε €5.364 χιλ. έναντι €3.241 χιλ. στην χρήση 

2007 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65,5%. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι στην παρούσα χρήση συμπεριλήφθησαν στον κύκλο εργασιών τα έσοδα από 

την τιμολόγηση εισφορών των υπόχρεων διαχειριστών ύψους €1.928 χιλ. το 2008 έναντι €1.956 χιλ. για το 2007 

τα οποία κατά την  προηγούμενη χρήση μείωσαν το κόστος πωληθέντων. 

 

β. Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 91% και 

ανήλθαν  σε  €19 χιλ. έναντι €208 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των λειτουργικών κερδών οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση του κόστους αγοράς των εμπορευμάτων κατά 5€ τον τόνο σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση.  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2008 2007 Ποσό %

Κύκλος εργασιών 5.364 3.241 2.123 66%

Μείον : κόστος πωλήσεων (πρό αποσβέσεων) 4.990 2.586 2.404 93%

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 374 655 (281) -43%

Μείον : έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) 32 245 (213) -87%

Μείον : έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) 389 373 16 4%

Πλέον/μείον : Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 66 171 (105) -61%

Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων & φόρων 19 208 (189) -91%
(EBITDA)

Πλέον : Εσοδα Επενδύσεων / Κέρδη από συγγενείς 76 - 76 -
Εταιρείες

Μείον : Χρηματοοικονομικά Εξοδα (47) (44) (3) 7%

Κέρδη Προ Αποσβέσεων Φόρων 48 164 (116) -70%

Μείον :  Σύνολο Αποσβέσεων 17 27 (10) -36%

Καθαρά κέρδη χρήσεως προ Φόρων 31 138 (106) -77%

Μείον Φόροι 75 (8) 83 -1038%

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 106 130 (23) -18%

Μεταβολή



 

γ. Καθαρά κέρδη μετά από φόρους.  

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά από φόρους ανήλθαν σε €106 χιλ. έναντι €130 χιλ. μειωμένα κατά 18%. 

Η αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους στην τρέχουσα χρήση, επήλθε κυρίως λόγω της μείωσης της 

αναβαλλόμενης φορολογίας καθόσον η εταιρεία συμψήφισε το ποσό του φόρου 33 χιλ. ευρώ που κατέβαλε σαν 

φόρο περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων 2003-2006 με την σχηματισθείσα πρόβλεψη  ποσού 100 χιλ. ευρώ. 

 

2. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες 

Οι κύριοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας είναι οι εξής :  

1.  Συλλογή και Εμπορία Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων. 

2.  Εισφορές ανακύκλωσης υπόχρεων διαχειριστών εντεταγμένων στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων. 

Ο όγκος πωλήσεων ανήλθε το 2008 σε 38.000 τόνους , έναντι 36.000 τόνους το 2007 παρουσιάζοντας αύξηση 

5,5%. 

Οι πωλήσεις σε αξία ανήλθαν στη χρήση του 2008 σε €3.436 χιλ. έναντι €3.241 χιλ. της χρήσης του 2007, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6%. 

Οι συμβάσεις των υπόχρεων διαχειριστών από 136 που ήταν στην χρήση 2007 έφτασαν στις 31/12/08 στις 147. 

Τα έσοδα από την τιμολόγηση των υπόχρεων διαχειριστών διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα και για την χρήση του 

2008 ανήλθαν σε €1.928, έναντι €1.956 της χρήσης του 2007.  

 

3.  Αποσβέσεις 

Ο επιμερισμός των αποσβέσεων στους επιμέρους λογαριασμούς των εξόδων σε επίπεδο εταιρείας παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα :  

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 2008 2007 
Αποσβέσεις κόστους Πωλήσεων 11 13 
Αποσβέσεις εξόδων Διοικητικής Λειτουργίας 3 7 
Αποσβέσεις εξόδων Λειτουργίας Διάθεσης 3 7 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 17 27 
 

4. Φόροι 

Λόγω του συμψηφισμού των κερδών με ζημίες προηγουμένων χρήσεων δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος για 

καταβολή την τρέχουσα χρήση. 

Παράλληλα με τον Νόμο 3697/2008 περί συνοπτικής περαίωσης των φορολογικών χρήσεων περαιώθηκαν οι 

χρήσεις 2003-2006. Προέκυψε φόρος περαίωσης ποσού €33 χιλ. Το ποσό αυτό δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα 

της χρήσης, δεδομένου ότι είχε γίνει πρόβλεψη ποσού €100 χιλ., σε χρέωση της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσό του φόρου περαίωσης δεν επιβαρύνει το καθαρό αποτέλεσμα, αλλά 

συμψηφίστηκε με την αναβαλλόμενη φορολογία (πρόβλεψη). Η δε διαφορά πρόβλεψης μείον φορολογικής 

περαίωσης μείωσε την αναβαλλόμενη φορολογία. 

 



 

5. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες 

Παραθέτουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες :  

 

  Εταιρεία 
  31.12.2008 31.12.2007 

Απόδοση Ενεργητικού (ROA)        
  5,24% 5,75% 

Κσθαρά κέρδη μετά από φόρους     
Σύνολο ενεργητικού     

Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (ROΕ)        
  22,27% 35,04% 

Κσθαρά κέρδη μετά από φόρους     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     

Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης     
  52,68% 52,92% 

Σύνολο Δανεισμού      
Σύνολο Δανεισμού & ιδίων κεφαλαίων     

Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων (ROIC)        
  14,27% 20,00% 
Καθαρά κέρδη μετά από φόρους + Χρηματοοικονομικά έξοδα     
Σύνολο καθαρού δανεισμού + Ίδια κεφάλαια + Προβλέψεις     

 

 

Β. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
 
Οι συνήθεις Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές 

σε επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών. Ειδικότερα :  

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο. 

 

β) Κίνδυνος επιτοκίων  

Η εταιρία υπόκειται σε περιορισμένο τέτοιο κίνδυνο λόγω του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με κυμαινόμενο 

επιτόκιο. Η διεύθυνση της εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 

ανάλογα. Προς το παρόν δεν κρίνεται απαραίτητη η αντιστάθμιση αυτού του κινδύνου. 

 

γ) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων που είναι αποτέλεσμα των 

καθημερινών συναλλαγών της εταιρείας.  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας γίνεται με αξιόπιστους και 

φερέγγυους πελάτες, στα πλαίσια μακροχρονίων συνεργασιών. Στη βάση αυτή και σε συνάρτηση με την 

υφιστάμενη εμπειρία και την διαρκή παρακολούθηση της πιστοληπτικής  ικανότητας του κάθε πελάτη-

συναλλασσόμενου με την εταιρεία ο πιστωτικός κίνδυνος εκ των συναλλαγών αυτών  εκτιμάται ότι είναι μικρός. 



 

δ) Κίνδυνος ρευστότητας. 

Η εταιρεία προσπαθεί μέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου, με την διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων  καθώς επίσης μέσω εξασφάλισης 

δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επιτυγχάνει 

αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 

 

ε) Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Clearing Ratio) 

Η διοίκηση της εταιρείας επισκοπεί την κεφαλαιακή διάρθρωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Στο πλαίσιο 

αυτής της επισκόπησης υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι για κάθε κατηγορία 

κεφαλαίου. 

 

Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως :  

  Εταιρεία 
Ποσά σε χιλ.Ευρώ 31.12.2008 31.12.2007 
Δάνεια Τραπεζών 526 405 
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 178 155 
Καθαρό χρέος 348 250 
      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 476 371 
      
Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια 0,73 0,67 
 

Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. 
Τέτοιες συναλλαγές αφορούν κυρίως πωλήσεις και αγορές των αγαθών και υπηρεσιών στη συνήθη λειτουργία 

της επιχείρησης και στο σύνολο ανήλθαν σε :  

 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ. 3.016 120 - 21 
ΚΕΠΕΔ Α.Ε 8 - 3  
ΕΛΤΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 50 2.790 9 - 
ΣΥΝΟΛΟ 3.074 2.910 12 21 

 

Τα έσοδα αφορούν πωλήσεις χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και έσοδα από ενοίκια . 

Οι αγορές αφορούν αγορές εμπορευμάτων από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες καθώς και ενοίκια.  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ακολουθεί η εταιρεία 

για τις αντίστοιχες συναλλαγές με τρίτους. 

Τέλος οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης της Εταιρείας ανήλθαν κατά την περίοδο 

1.1 – 31.12.2008 σε  €122 χιλ. 



 

Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. 
 

Δεν υπήρξαν μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού άλλα ουσιώδη γεγονότα των οποίων η αναφορά 

και περιγραφή κρίνεται ουσιώδης ως προς ενδεχόμενες συνέπειες επί των οικονομικών καταστάσεων της 

εταιρείας. 

 

Ε. Χρηματοοικονομικά μέσα. 

Α). Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές 

Οι υιοθετημένες λογιστικές πολιτικές σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, περιλαμβανομένων των κριτηρίων 

κατηγοριοποίησης της βάσης αποτίμησης και της βάσης αναγνώρισης των συνεπαγόμενων  εσόδων και εξόδων 

όσο αφορά κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή 

συμμετοχικών τίτλων είναι αυτές που περιγράφονται  στην σημ. 3 των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της 

31.12.2008. 

31.12.2008 31.12.2007
β) Κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 1.849 2.082
•  Εισπρακτέα ποσά
(περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα)
•  Διαθέσιμα προς πώληση -              -              

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 1.487 1.739
•  Κόστος ανειλημμένων πληρωμών 
   (περιλαμβανομένων δανείων)

Εταιρεία

 
 

γ) Εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

Η διεύθυνση της εταιρείας θεωρεί ότι οι αξίες στις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις δεν διαφέρουν ουσιωδώς 

των εύλογων αξιών. 

 

ΣΤ. Προβλεπόμενες εξελίξεις της εταιρείας. 

 

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην στρατηγική και τους στόχους της για κερδοφόρα ανάπτυξη μέσα σε ένα 

ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης περιβάλλον. 

Σε ότι αφορά το 2009, στο 1ο δίμηνο του έτους παρατηρείτε μικρή μείωση του όγκου των πωλήσεων λόγω της 

παγκόσμιας ύφεσης  και των επιδράσεων της στις αγορές. 

Δίνεται έμφαση στη στρατηγική ανάπτυξης και επέκτασης του δικτύου, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα μεθόδους 

διασφάλισης των πωλήσεων και των πιστώσεων. 

Προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση ρευστότητας για την εταιρεία , διασφαλίζοντας εμπρόθεσμες πληρωμές 

όλων των πελατών και στους δύο τομείς ανάπτυξης δραστηριοτήτων της επιχείρησης.. 

 



Ζ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Η εταιρία διαθέτει πέντε (5) υποκαταστήματα: 
 

• Το υποκατάστημα Πάτρας  στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στην θέση Μπείκι Ολενίας. 
• 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 

 

Τα εν λόγω υποκαταστήματα δεν εκδίδουν αυτοτελή αποτελέσματα. 

 

Ασπρόπυργος, 26 Μαρτίου 2009 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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