ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΕΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της όγδοης Εταιρικής
χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006
ΠΡΟΣ
ης

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27 Ιουνίου 2007

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 όγδοης
εταιρικής χρήσης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 35 του Καταστατικού λήγει την
31.12.2006
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
2006 στο ποσό 2.102.561,01€ και προβλέπονται ακόμη 142.129,00€ τα οποία
εμφανίζονται στη μείωση του κόστους κτήσεως των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
έναντι 1.704.235,12€ και 521.694,00€ προηγούμενης χρήσης.
Η εταιρία διαθέτει έξι (6) υποκαταστήματα:
•

Το υποκατάστημα Ασπροπύργου στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην θέση
Μαύρη Ώρα.
• Το υποκατάστημα Πάτρας στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στην θέση Μπείκι
ο
• Το υποκατάστημα Θεσ/νίκης στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο στο 16 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
Αμυγδαλεώνα
Η εταιρία έχει συνάψει συνεργασία με την «Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων
Δυτικής Μακεδονίας» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ ΑΕ» για την προσωρινή
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αποθήκευση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, λειτουργώντας σαν κέντρο συλλογής,
στο Σταθμό Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Κοζάνη.
Μέσα στη χρήση η εταιρία συνέλεξε 36.100 ΜΤ περίπου Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια και
η αξία των πωλήσεων ανήλθε σε 2.900.791,94 ευρώ έναντι 30.000ΜΤ περίπου και αξίας
2.404.149,32 ευρώ προηγούμενης χρήσης.
Το αποτέλεσμα της εταιρείας μέσα στην χρήση υπήρξε ζημιογόνο και η ζημία ανήλθε στο
στο ποσό των 144.705,04 ευρώ έναντι κέρδος 7.234,25 ευρώ προηγούμενης χρήσης.
Η ζημία αυτή αιτιολογείται λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των εξόδων διάθεσης.
Οι συμβάσεις υπόχρεων διαχειριστών από 84 που ήταν στη χρήση 2005 έφτασαν στις
31 Δεκεμβρίου 2006 στις 124.
Τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν σε 356.999 ευρώ και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε
452.003 ευρώ έναντι 265.956 ευρώ και 153.610 ευρώ αντίστοιχα προηγούμενης χρήσης.
Η αύξηση των εξόδων διάθεσης είναι λόγω επιβάρυνσης των μεταφορικών πωλήσεων.
Η εταιρεία απασχολεί 43 άτομα προσωπικό, δεν έχει ιδιόκτητα γραφεία ή ακίνητα.
Η εταιρία με την από 12-2-2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αλλαγή έδρας
στον Δήμο Ασπροπύργου Θέση Μαύρη Ώρα.
Η εταιρία από το 4Ο τρίμηνο της χρήσης 2006, με τη σύμφωνη γνώμη των αξιοποιητών
οι οποίοι καλύπτουν τις δαπάνες των μεταφορικών στις εγκαταστάσεις τους, και με την
αύξηση τιμής πώλησης των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων σε αυτούς προσδοκά την
εξάλειψη των ζημιών.
Η εταιρεία για το 2007 προσβλέπει στη μεγιστοποίηση της συλλογής Αποβλήτων
Λιπαντικών Ελαίων από το Δημόσιο και την Νησιωτική Ελλάδα μέσω νέων συνεργασιών
και της αξιοποίησης των υφισταμένων καθώς και την πρόσβασή της στις λιμενικές
εγκαταστάσεις της χώρας μέσω των φορέων διαχείρισης αυτών.
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές και διατάξεις οι οποίες λεπτομερώς
αναφέρονται στο προσάρτημα.
Αθήνα 21 Μαρτίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
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