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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των  οικονοµικών καταστάσεων : 27 Νοεµβρίου 2013

30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 10.421.001,29 10.597.675,35 279.195,78 303.782,16

Επενδύσεις σε ακίνητα 3.403.402,14 3.449.894,67 3.403.402,14 3.449.894,67

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 924.285,40 1.002.697,58 9.449,64 6.101,73

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.516.909,36 4.263.086,05 16.258.464,43 16.256.787,83

Αποθέµατα 10.677.265,77 10.176.494,99 2.401.132,29 2.767.554,65

Απαιτήσεις από πελάτες 10.996.498,17 11.505.614,21 3.490.555,67 3.072.910,81

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.871.507,39 7.050.990,92 1.525.139,57 3.069.805,38

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.810.869,52 48.046.453,77 27.367.339,52 28.926.837,23

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00 3.969.000,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 12.654.330,72 12.246.002,42 18.898.350,85 19.460.941,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 16.623.330,72 16.215.002,42 22.867.350,85 23.429.941,46

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 7.385.378,55 7.421.627,30  -  - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 24.008.709,27 23.636.629,72 22.867.350,85 23.429.941,46

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.718.633,02 696.859,43 527.449,89 667.777,59

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 678.371,19 728.333,58 2.055.452,99 1.592.159,75

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.813.510,54 2.646.081,34 1.448.526,34 2.368.350,71

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 19.591.645,50 20.338.549,70 468.559,45 868.607,72

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 24.802.160,25 24.409.824,05 4.499.988,67 5.496.895,77

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 48.810.869,52 48.046.453,77 27.367.339,52 28.926.837,23

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2012

Κύκλος εργασιών 44.232.379,26 40.693.583,86 13.969.993,66 13.241.560,29

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 17.732.871,43 15.376.861,75 5.941.646,37 5.187.531,74

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 1.495.633,13 693.693,31 436.120,83 120.876,75

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.146.594,92 472.858,17 317.074,32 56.931,73

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 964.796,67 99.271,24 214.980,22 18.505,48

    - Ιδιοκτήτες µητρικής 671.660,87 (291.418,13) 122.552,04 (63.885,53)

    - ∆ικαιώµατα µειψηφίας 293.135,80 390.689,37 92.428,18 82.391,01

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 4.486,28 8.444,41 236,60 (578,77)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 969.282,95 107.715,65 215.216,82 17.926,71

    - Ιδιοκτήτες µητρικής 672.928,30 (289.467,01) 122.606,70 (64.019,15)

    - ∆ικαιώµατα µειψηφίας 296.354,65 397.182,66 92.610,12 81.945,86

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,0508 (0,0220) 0,0093 (0,0048)

Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 2.984.667,14 2.051.041,98 938.115,77 593.713,33

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/7-30/9/2013 1/7-30/9/2012

Κύκλος εργασιών 3.275.353,18 2.250.489,66 750.398,49 1.034.278,41

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 938.138,66 391.313,24 260.170,27 235.388,09

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 65.851,27 (422.614,24) (94.033,56) (115.271,17)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 271.186,29 252.897,83 (135.327,47) (154.836,45)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 436.096,76 113.906,53 (108.590,40) (148.270,63)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (734.087,37)  -  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (297.990,61) 113.906,53 (108.590,40) (148.270,63)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,0330 0,0086 (0,0082) (0,0112)

Ο Όµιλος

Η εταιρεία

Ο Όµιλος Η εταιρία

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ   από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Σεπτεµβρίου 2013

«ΕΛΒΕ  Α.Β.Ε.Ε.»

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  20512830000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.  15832/06/Β/87/32

Έδρα : Άγιος Ανδρέας  T.Κ. 640 07 Καβάλα

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.



Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 140.324,90 (335.357,91) (74.142,79) (87.090,44)

30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου (01/01/2013 και 01/01/2012 

αντίστοιχα) 23.636.629,72 23.839.947,94 23.429.941,46 25.896.742,59

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες) 969.282,95 107.715,65 -297.990,61 113.906,53

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µητρικής εταιρείας -264.600,00 -264.600,00 -264.600,00 -264.600,00

Πληρωθέντα µερίσµατα -332.603,40 -757.333,20 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου (30/9/2013 και 30/9/2012 

αντίστοιχα) 24.008.709,27 22.925.730,39 22.867.350,85 25.746.049,12

1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012 1/1-30/9/2013 1/1-30/9/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµίες)  προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.146.594,92 472.858,17 271.186,29 252.897,83

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.489.034,02 1.357.348,67 74.473,63 87.256,33

Προβλέψεις 169.071,38 219.180,00 84.051,38 190.100,00

Συναλλαγµατικές διαφορές (561,53) (8.723,23)  -  - 

Λοιπές µη ταµειακές κινήσεις 133.594,45 432.702,33  -  - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας (13.900,15) (30.047,22) (346.342,76) (795.268,05)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 362.938,37 250.882,36 141.007,74 119.755,98

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (519.939,46) (338.085,93) 316.422,36 448.969,85

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.707.145,18 1.726.379,98 456.520,85 (190.156,73)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (2.088.635,32) (2.953.884,63) (400.253,21) (286.046,45)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (348.477,46) (250.882,36) (139.873,68) (119.755,98)

Καταβεβληµένοι φόροι (193.737,54) (330.134,54)  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.843.126,86 547.593,60 457.192,60 (292.247,22)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών , συγγενών , κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων (15.967,38)  - (15.967,38)  - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (1.185.202,76) (1.775.892,17) (3.619,50) (14.318,09)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων  - 1.600,00  - 200,00

Τόκοι εισπραχθέντες 13.900,15 29.522,08 168,12 6.833,34

Μερίσµατα εισπραχθέντα  -  - 591.176,04 517.000,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.187.269,99) (1.744.770,09) 571.757,28 509.715,25

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου (261.459,99) (262.942,75) (261.459,99) (262.942,75)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.270.000,00  -  -  - 

Εξοφλήσεις δανείων (1.080.797,21) (54.444,26) (1.060.152,07) (34.979,11)

Μερίσµατα πληρωθέντα (151.935,75) (1.266.904,92) (4.432,26) (122,20)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 775.807,05 (1.584.291,93) (1.326.044,32) (298.044,06)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.431.663,92 (2.781.468,42) (297.094,44) (80.576,03)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 4.919.908,66 5.592.318,83 375.654,27 556.234,37

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 6.351.572,58 2.810.850,41 78.559,83 475.658,34

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

2η Εναλλακτική : Έµµεση µέθοδος Ο Όµιλος Η εταιρεία

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η εταιρείαΟ Όµιλος

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2012 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 8/10/2012 εξαγοράσθηκε το 100% ανώνυµης εταιρείας έναντι ποσού ευρώ 541.000 . Αναλυτικά σχόλια παρατίθενται στην 
σηµείωση 1 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 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. ∆εν 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 30/9/2013 :  Οµιλος άτοµα 492 
Εταιρεία  άτοµα  18  και 30/9/2012 : Όµιλος άτοµα 442   , Εταιρεία άτοµα 23.  8. Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις ανέρχονται για τον όµιλο σε ευρώ  40.000 .∆εν υπάρχουν  προβλέψεις  για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , υφίσταται λοιπές 
προβλέψεις ποσού ευρώ  216.000. 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 θυγατρικής εταιρείας του εξωτερικού 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 ∆ΛΠ 24 :

30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012

     - Έσοδα  -  - 346.174,64 788.234,72

     - Έξοδα  -  -  -  - 

      - Απαιτήσεις  -  - 420.073,61 637.957,44

      -Υποχρεώσεις  -  -  -  - 

      -Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 803.930,04 437.350,00 780,04  - 

     - Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης  -  -  -  - 

     -Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης  -  -  -  - 

Άγιος Ανδρέας Καβάλα  , 27 Νοεµβρίου   2013

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τηλέµαχος Κιτσικόπουλος
Α.Τ. ΑΒ 732602

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ronald Barkshire
A.∆.  702014378/98

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΕ 203573


