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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική
κατάσταση και τα αποτελέσµατα του ομίλου και της εταιρείας ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή με τον εκδότη , να ανατρέξει στην διεύθυνση διδικτύου του εκδότη , όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Διεύθυνση διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης

: www.elvesa.gr
: 27 Αυγούστου 2014
: Νικόλαος Κατσίδης - ΑΜ ΣΟΕΛ 29401
: ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)
: Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
30/6/2014
31/12/2013

30/6/2014

Η εταιρία
31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

10.328.677,02
3.356.909,59
858.258,71
4.793.015,07
10.884.426,15
10.783.401,77
8.823.911,42
49.828.599,73

10.386.452,54
3.387.904,61
902.689,13
4.434.760,65
10.208.141,04
10.847.124,95
8.451.908,58
48.618.981,50

2.271.158,96
3.356.909,59
542.406,41
15.707.464,43
1.622.419,88
2.490.159,80
2.433.311,29
28.423.830,36

2.302.760,37
3.387.904,61
563.020,01
15.707.464,43
2.232.428,94
2.654.259,19
1.432.410,16
28.280.247,71

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

3.969.000,00
11.133.533,84
15.102.533,84
6.753.611,34
21.856.145,18
2.332.469,97
779.823,00
1.115.287,24
23.744.874,34
27.972.454,55
49.828.599,73

3.969.000,00
12.005.129,02
15.974.129,02
7.718.404,29
23.692.533,31
2.607.052,40
737.118,00
1.045.718,99
20.536.558,80
24.926.448,19
48.618.981,50

3.969.000,00
18.037.712,38
22.006.712,38
22.006.712,38
2.332.469,97
2.068.838,91
1.100.685,94
915.123,16
6.417.117,98
28.423.830,36

3.969.000,00
17.949.229,04
21.918.229,04
21.918.229,04
2.605.959,93
2.130.166,64
1.017.730,87
608.161,23
6.362.018,67
28.280.247,71

Ο Όμιλος
1/1-30/6/2013
1/4-30/6/2014
30.262.385,60
16.491.413,82
11.791.225,06
6.828.739,77

1/4-30/6/2013
16.425.551,27
6.504.045,79

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειψηφίας

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

1/1-30/6/2014
29.881.910,19
11.742.620,49
120.574,41
(81.004,97)
(296.123,54)
(474.622,26)
178.498,72

1.059.512,30
829.520,60
749.816,45
549.108,83
200.707,62

463.161,95
361.820,36
83.245,56
(155.268,17)
238.513,73

684.565,29
567.641,73
289.753,25
80.641,41
209.111,84

(252,08)
(296.375,62)
(474.695,17)
178.319,55

4.249,68
754.066,13
550.321,60
203.744,53

(80,17)
83.165,39
(155.284,76)
238.450,15

7.397,86
297.151,11
82.581,12
214.569,99

(0,0359)

0,0415

(0,0117)

0,0061

1.071.648,85

2.046.551,37

960.531,80

1.193.178,99

Η εταιρεία
1/1-30/6/2013
1/4-30/6/2014
3.002.883,94
905.425,40
1.038.517,62
438.716,52

1/4-30/6/2013
1.577.731,39
518.504,05

1/1-30/6/2014
1.208.915,51
388.607,07
(526.310,32)
546.481,11
485.383,34
485.383,34
0,0367

286.158,12
532.787,05
639.031,27
(734.087,37)
(95.056,10)
0,0483

(221.559,83)
910.383,39
790.243,04
790.243,04
0,0597

30.084,27
320.313,20
205.849,86
205.849,86
0,0156

(414.275,91)

340.740,98

(165.784,13)

56.927,42

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
30/6/2014
30/6/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014 και 01/01/2013
αντίστοιχα)
23.692.533,30
23.636.629,72
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
-296.375,62
754.066,13
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου μητρικής εταιρείας
Πληρωθέντα μερίσματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2014 και 30/6/2013
αντίστοιχα)

2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος

21.918.229,04

23.417.842,32

485.383,34

-95.056,10

-396.900,00

0,00

-396.900,00

0,00

-1.143.112,50

-332.603,40

0,00

0,00

21.856.145,18

24.058.092,45

22.006.712,38

23.322.786,22

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος
1/1-30/6/2014
1/1-30/6/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις

Η εταιρεία
30/6/2014
30/6/2013

Η εταιρεία
1/1-30/6/2014
1/1-30/6/2013

(81.004,97)

829.520,60

546.481,11

532.787,05

951.074,44
205.111,00
(496,68)
93.137,68

987.039,07
76.882,38
(288,29)
89.062,94

112.034,41
397.100,00
2.000,00

124.010,44
82.662,38
-

7.763,66
193.815,72

(11.251,31)
241.243,01

(1.057.539,60)
103.723,67

(346.935,03)
175.714,62

(992.919,01)
(373.525,85)
2.047.295,70

(695.169,50)
(1.524.133,27)
(877.264,01)

260.009,06
(54.333,93)
(83.455,22)

37.593,82
(72.004,68)
(2.126.474,48)

(207.037,25)
(308.606,16)
1.534.608,28

(178.815,53)
(64.579,18)
(1.127.753,09)

(116.945,40)
109.074,10

(113.287,14)
(1.705.933,02)

Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών , κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα

(839.811,79)
5.548,84
(834.262,95)

(15.967,38)
(850.902,54)
11.251,31
(855.618,61)

(49.845,55)
72,60
129.630,98
79.858,03

(15.967,38)
(3.647,13)
760,39
300.000,00
281.145,88

(205.014,38)
(246.558,56)

2.270.000,00
(856.739,56)
(103.417,28)

(190.534,89)
-

2.270.000,00
(843.077,63)
(4.432,26)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β) + (γ)

(451.572,94)

1.309.843,16

(190.534,89)

1.422.490,11

248.772,39

(673.528,54)

(1.602,76)

(2.297,03)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

6.812.942,76

4.919.908,66

155.577,31

375.690,02

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

7.061.715,15

4.246.380,12

153.974,55

373.392,99

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013. 2. Οι εταιρείες του ομίλου με τις
αντίστοιχες διευθύνσεις τους , τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις , παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 3. Στις 10/10/2013 εγκρίθηκε η συγχώνευση των
εταιρειών "ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας " ECOJOULE SOLAR Α.Ε. " με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67-68 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 με λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων στοιχείων της θυγατρικής ,
όπως αυτά εμφανίζονται στο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2012. Τα συγκριτικά στοιχεία της " Εταιρείας" αφορούν τα ενοποιημένα στοιχεία της εταιρείας
"ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε." και της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας " ECOJOULE SOLAR Α.Ε. " . 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του
ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 5. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί
προσημειώσεις συνολικού ποσού ευρώ 1.900.000. Επί των λοιπών εταιρειών του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό
διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του
Ομίλου. 7. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 30/6/2014 : Ομιλος άτομα 489 , Εταιρεία άτομα 16 και 30/6/2013 : Όμιλος 489 άτομα , Εταιρεία άτομα 18
. 8. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον όμιλο σε ευρώ 40.000 .Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό
διαιτησία διαφορές , υφίσταται λοιπές προβλέψεις ποσού ευρώ 52.000. 9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που
κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές η συγγενείς της επιχειρήσεις 10. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν απευθείας στα
ίδια κεφάλαια για τον όμιλο αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό και για την μητρική εταιρεία αφορούν στην
επίδραση από την μεταβολή συντελεστών αναβαλλόμενων φόρων επί της υπεραξίας που είχε προκύψει από την αποτίμηση των συμμετοχών στην εύλογη αξία .

11. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :
Ο Όμιλος
30/6/2014
30/6/2013
- Έσοδα
- Έξοδα
- Απαιτήσεις
-Υποχρεώσεις
-Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
541.650,00
525.820,00
- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
8.894,71
-Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Η Εταιρεία
30/6/2014
1.189.755,00
1.071.452,50
1.423,68
-

30/6/2013
346.174,64
551.480,02
-

Άγιος Ανδρέας Καβάλα , 27 Αυγούστου 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
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Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
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Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Α.Τ. ΑΒ 732602

Ronald Barkshire
A.Δ. 702014378/98

Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΕ 203573

