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∆. Παπαδηµητρίου 

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 27 Μαρτίου 2013

Νόµιµος Ελεγκτής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14981

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ.   Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 10.597.675,35 8.175.228,90 303.782,16 348.174,71

Επενδύσεις σε ακίνητα 3.449.894,67 3.511.884,73 3.449.894,67 3.511.884,73

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.002.697,58 408.346,44 6.101,73 780,17

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.263.086,05 4.325.393,62 16.256.787,83 18.097.488,74

Αποθέµατα 10.176.494,99 9.788.969,00 2.767.554,65 3.352.093,96

Απαιτήσεις από πελάτες 11.505.614,21 13.975.702,11 3.072.910,81 3.422.500,71

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.050.990,92 7.350.967,16 3.069.805,38 2.148.921,04

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.046.453,77 47.536.491,96 28.926.837,23 30.881.844,06

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.969.000,00 4.233.600,00 3.969.000,00 4.233.600,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 12.246.002,42 12.390.448,55 19.460.941,46 21.663.142,59

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 16.215.002,42 16.624.048,55 23.429.941,46 25.896.742,59

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 7.421.627,30 7.215.899,39  -  - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 23.636.629,72 23.839.947,94 23.429.941,46 25.896.742,59

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 696.859,43 900.628,84 667.777,59 843.919,77

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 728.333,58 825.110,36 1.592.159,75 2.195.787,08

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.646.081,34 1.116.781,44 2.368.350,71 1.090.531,21

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 20.338.549,70 20.854.023,38 868.607,72 854.863,41

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 24.409.824,05 23.696.544,02 5.496.895,77 4.985.101,47

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 48.046.453,77 47.536.491,96 28.926.837,23 30.881.844,06

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κύκλος εργασιών 56.612.818,74 62.827.185,59 2.805.525,03 4.465.437,00

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 21.862.964,00 23.354.650,35 336.692,46 869.698,06
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 1.804.577,27 3.015.757,60 (816.417,09) (175.954,59)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 1.505.263,04 2.799.459,81 (195.238,58) 382.308,04
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 811.122,24 1.783.060,33 (298.201,13) 171.307,70

    - Ιδιοκτήτες µητρικής (146.194,34) 597.371,57 (298.201,13) 171.307,70

    - ∆ικαιώµατα µειψηφίας 957.316,58 1.185.688,76  -  - 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 7.492,74 (1.031,72) (1.904.000,00)  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 818.614,98 1.782.028,61 (2.202.201,13) 171.307,70

    - Ιδιοκτήτες µητρικής (144.446,13) 597.132,52 (2.202.201,13) 171.307,70

    - ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 963.061,11 1.184.896,09  -  - 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) (0,0111) 0,0452 (0,0225) 0,0129

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)  -  -  -  - 
Κέρδη/(ζηµιές)προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 3.638.959,67 4.742.636,30 (700.706,32) (42.652,60)

Ο Όµιλος Η εταιρία

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

«ΕΛΒΕ  Α.B.E.Ε.»

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ)

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΑΡ. ΓΕΜΗ  20512830000   (πρώην  ΑΡ.Μ.Α.Ε.  15832/06/Β/87/32)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ   από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

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 A.B.E.E. 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 ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή .



31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 01/01/2011 

αντίστοιχα) 23.839.947,94 23.637.629,03 25.896.742,59 25.960.702,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες) 818.614,98 1.782.028,61 -2.202.201,13 171.307,70

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µητρικής εταιρείας -264.600,00 -396.900,00 -264.600,00 -396.900,00

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας  -  - 202.041,00

Αναβαλλόµενος φόρος από µείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  -  - -40.408,20

Αναλογία µειοψηφίας στην µείωση  µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  - -497.958,30  -  - 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας που προκύπτουν από συµµετοχή  σε αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  -  -  -  - 

Πληρωθέντα µερίσµατα -757.333,20 -684.851,40  -  - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011 

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

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµίες)  προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1.505.263,04 2.799.459,81 (195.238,58) 382.308,04

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.834.382,40 1.726.878,70 115.710,77 133.301,99

Προβλέψεις 537.360,00 257.302,39 318.400,00 180.102,39

Συναλλαγµατικές διαφορές (7.708,43) 586,94  -  - 

Λοιπές µη ταµειακές κινήσεις 486.514,61 263.886,60  -  - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (41.002,13) (82.019,16) (797.735,50) (748.640,66)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 340.316,35 298.316,95 176.556,99 190.378,03
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (666.956,84) 1.076.680,61 334.539,31 942.545,92

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 821.439,93 (2.465.523,28) (13.649,03) (238.666,70)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.546.139,15) (84.139,07) 15.895,38 (492.421,64)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (328.290,63) (298.316,95) (163.831,27) (190.378,03)

Καταβεβληµένοι φόροι (521.330,64) (837.147,68)  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.413.848,51 2.655.965,86 (209.351,93) 158.529,34

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων (541.000,00)  - (541.000,00)  - 

Ταµειακές προκαταβολές σε θυγατρική εταιρεία  -  - (808.456,96)  - 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (2.261.043,44) (1.914.726,02) (14.649,80) (27.850,00)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 1.673,17 30.733,35 200,00 30.333,54

Τόκοι εισπραχθέντες 41.821,88 53.474,49 9.300,79 6.276,79

Μερίσµατα εισπραχθέντα  -  - 563.108,40 687.316,60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.758.548,39) (1.830.518,18) (791.497,57) 696.076,93

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από µείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας  -  -  - 202.041,00

Πληρωµές από µείωση µετοχικού κεφαλαίου (264.600,00) (894.858,30) (264.600,00) (396.900,00)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.339.651,60 47.000,00 1.088.951,60  - 

Εξοφλήσεις δανείων (26.146,83) (1.184.876,01)  - (1.160.950,30)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  - (15.630,47)  -  - 

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.377.458,24) (1.284.085,41) (4.082,20) (5.974,27)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (328.553,47) (3.332.450,19) 820.269,40 (1.361.783,57)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

περιόδου (α) + (β) + (γ) (673.253,35) (2.507.002,51) (180.580,10) (507.177,30)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 5.592.318,83 8.099.321,34 556.234,37 1.063.411,67

Ταµειακά διαθέσιµα αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας 843,18  -  -  - 

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

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

Ο Όµιλος

Η εταιρείαΟ Όµιλος

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2η Εναλλακτική : Έµµεση µέθοδος

Η εταιρεία



  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   11. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

     - Έσοδα  -  - 788.234,72 712.795,44

     - Έξοδα  -  -  -  - 

      - Απαιτήσεις  -  - 1.400.306,00 563.781,40

      -Υποχρεώσεις  -  -  -  - 

      -Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 587.900,00 687.380,00  - 60.000,00

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

     -Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 41.000,00 60.000,00  - 60.000,00

Άγιος Ανδρέας Καβάλα , 27 Μαρτίου 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

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2011. 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 ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 3. Στις 8/10/2012 εξαγοράσθηκε το 100% ανώνυµης εταιρείας

έναντι ποσού ευρώ 541.000 . Αναλυτικά σχόλια παρατίθενταιστην σηµείωση 1 των ετήσιων οικονοµικώνκαταστάσεων 4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και

των εταιρειών του οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 7.2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 5. Επί των παγίων στοιχείων των 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 31/12/2012 : Οµιλος άτοµα 452 , Εταιρεία άτοµα 19  

και 31/12/2011 : Όµιλος 425 άτοµα , Εταιρεία άτοµα 29 . 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 108.000. 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

εταιρεία αφορούν σε διαφορά από επαναπροσδιορισµό (αποµείωση) της εύλογης αξίας των θυγατρικών εταιρειών της .  


