Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ.Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ »
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2008
Αχαρναί, 15 Mαρτίου 2009,
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για
την
πρώτη υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008, σας
παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων της ίδιας εταιρικής
χρήσης.

ΓΕΝΙΚΑ
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 21.5.2007 έως και την
31.12.2008.
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν
σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το
καταστατικό της.
Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκε και
υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και τα στοιχεία της
εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας,
των στοιχείων του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, σας
γνωρίζει τα παρακάτω:
Η εταιρεία κατά την πρώτη υπερδωδεκάμηνη χρήση δεν πραγματοποίησε πωλήσεις.
Οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε 10.141,58 €.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2008, σας
παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:
Αριθμοδείκτης

Γενική Ρευστότητα

Τύπος

2008

Κυκλοφορούν Ενεργητικό+Μεταβατ.
λογαριασμοί
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις+Μεταβατ.
λογαριασμοί

50,83

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρά Αποτελέσματα
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

-20,34%

Ίδια Κεφάλαια
Ξένα Κεφάλαια

54,83

Διάρθρωση Κεφαλαίων

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Από την ημερομηνία λήξεως της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσεως 2008 ήτοι
την 31/12/2008 έως και σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά
τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το 2009 αναμένεται αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, λόγω της αυξημένης τάσης
που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα και
ισοδύναμα και οι τραπεζικές καταθέσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε

τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
α) Κίνδυνος της αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο των
συναλλαγών της είναι σε €.
Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και του σωστού προγραμματισμού εισπράξεων και
πληρωμών της Εταιρείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή,
καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008, είμαστε της άποψης
ότι τίθενται στη διάθεσή σας κύριοι μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να
προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την
31 η Δεκεμβρίου 2008 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη.
Αχαρναί, 15 Mαρτίου 2009,
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες,
είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία
24/3/2009.
Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Τσαμάκης Δημ. Ανδρέας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17

