
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης Δεκεμβρίου 2008  
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

ENEPΓHTIKO  31/12/2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  167.896,23 
Αποθέματα  217.851,27 
Απαιτήσεις από πελάτες   4.084.427,40 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  109.613,27    ------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  4.579.788,17    ==========
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Μετοχικό Κεφάλαιο  300.000,00 
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης   118.459,24    ------------------
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α)   418.459,24    ------------------
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   255.685,59 
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  3.905.643,34    ------------------
Σύνολο υποχρεώσεων (β)  4.161.328,93    ------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)  4.579.788,17    ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

   28/01-31/12/08
Κύκλος εργασιών  11.499.035,04   
Μικτά Κέρδη   1.097.377,40   
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων, χρηματ. και επενδ. αποτ/των   155.488,28   
Καθαρά κέρδη / ζημίες προ φόρων  158.971,38      ------------------
Καθαρά κέρδη / ζημίες περιόδου μετά από φόρους   118.459,24      ==========

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 
(Ποσά εκφρασμένα σε €)

   31/12/08
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (28.01.2008)  0,00
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους  118.459,24
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  300.000,00   ------------------
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2008)  418.459,24   ==========

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
1. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην πρώτη εταιρική χρήση 

της εταιρείας (28.01.08 - 31.12.08).
2. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Autohellas ATEE με τη μέθοδο της 
ολικής ενοποίησης (ποσοστό συμμετοχής 100%).

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και 
αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

4. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις. Η πρώτη εταιρική 
χρήση είναι ανέλεγκτη.

5. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.08: 153 άτομα.
6. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας περιόδου 
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά 
ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής:  

 Ποσά σε ευρώ  31/12/2008
 α) Έσοδα  11.450.405,84
 β) Έξοδα  1.521.123,13
 γ) Απαιτήσεις   4.091.399,83
 δ) Υποχρεώσεις   423.086,25
 ε) Συν/γές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης 98.228,35
 στ) Aπαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0,00
 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

AUTOTECHNICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 28.01.2008 μέχρι 31.12.2008

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα της AUTOTECHNICA HELLAS Α.Τ.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την 
εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας : Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 65234/01AT/B/08/049 Θεόδωρος Βασιλάκης    Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία : Νομαρχία Αθηνών Ανατολικού Τομέα Ευτύχιος Βασιλάκης    Αντιπρόεδρος 
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο  Δημήτριος Μαγγιώρος   Μέλος
των ετήσιων Οικονομικών : 04 Μαίου 2009 Γαρυφαλλιά Πελεκάνου    Μέλος 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Παναγιώτης Βάβουρας Γρηγόριος Θεοδοσόπουλος    Μέλος 
Ελεγκτική εταιρεία : ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.  
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας : www.hertz.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 
(της περιόδου από 28 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008) 

(Ποσά εκφρασμένα σε €)
   28/01-31/12/08
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Αποτελέσματα προ φόρων  158.971,38
Πλέον/μείον προσαρμογές για: 
Αποσβέσεις   80.990,95 
Προβλέψεις  57.495,18 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -3.483,10 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -217.851,27 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  -4.101.585,06 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  3.999.400,21 
Μείον: 
Καταβεβλημένοι φόροι  -1.120,49    ------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές  
δραστηριότητες (α)  -27.182,20    ------------------

Επενδυτικές δραστηριότητες  
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  -248.887,18 
Τόκοι εσπραχθέντες   4.603,59    ------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές  
δραστηριότητες (β)  -244.283,59    ------------------

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  300.000,00    ------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (γ)  300.000,00    ------------------

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  
& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)  28.534,21    ==========

Κηφισιά, 04 Μαίου 2009
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
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