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1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

ENΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2011 31/12/2010 30/6/2011 31/12/2010
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.641.702,33 8.910.562,52 1.291.718,29 1.304.724,77
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.627.380,61 2.656.630,97 2.627.380,61 2.656.630,97
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 409.861,15 424.404,83 4.155,97 5.700,97
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.281.503,91 4.049.172,76 18.097.502,55 18.151.562,40
Αποθέματα 11.043.448,19 10.866.905,58 3.910.723,59 4.294.639,88
Απαιτήσεις από πελάτες 15.263.295,27 12.472.089,37 3.442.674,47 3.811.823,46
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.311.825,86 9.659.789,76 2.394.316,99 2.314.345,82

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.579.017,32 49.039.555,79 31.768.472,47 32.539.428,27

================= ================= ================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00 4.630.500,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 11.760.477,81 11.793.316,03 21.709.616,87 21.330.202,10

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 16.390.977,81 16.423.816,03 26.340.116,87 25.960.702,10
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 6.677.042,55 7.213.813,00 - - 

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 23.068.020,36 23.637.629,03 26.340.116,87 25.960.702,10
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.124.812,10 2.883.703,56 1.054.899,69 2.837.948,68
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 801.498,49 797.746,16 2.143.955,50 2.174.083,96
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.106.457,80 287.213,20 1.080.903,37 257.452,60
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.478.228,57 21.433.263,84 1.148.597,04 1.309.240,93
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 25.510.996,96 25.401.926,76 5.428.355,60 6.578.726,17

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 48.579.017,32 49.039.555,79 31.768.472,47 32.539.428,27

================= ================= ================= =================
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Ο Όμιλος
1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010

Κύκλος εργασιών 30.994.828,98 32.297.304,19 15.707.217,03 15.291.653,93
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 11.465.598,87 11.761.611,31 5.911.941,75 5.531.224,69
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.345.509,71 1.764.573,17 368.009,83 386.544,46
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.241.916,56 1.642.858,63 328.086,70 344.960,81
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 617.253,28 493.219,15 (59.559,95) (487.785,03)

- Ιδιοκτήτες μητρικής (31.901,64) (121.673,87) (433.467,35) (747.583,17)
- Δικαιώματα μειψηφίας 649.154,92 614.893,02 373.907,40 259.798,14

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (4.052,25) 7.193,01 (1.771,17) 5.363,49
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 613.201,03 500.412,16 (61.331,12) (482.421,54)

- Ιδιοκτήτες μητρικής (32.838,22) (120.012,48) (433.877,15) (747.824,69)
- Δικαιώματα μειψηφίας 646.039,25 620.424,64 372.546,03 265.403,15

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0024) (0,0092) (0,0328) (0,0565)
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 2.179.844,78 2.489.504,18 795.459,76 759.537,45

Η Εταιρεία
1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/4-30/6/2011 1/4-30/6/2010

Κύκλος εργασιών 1.914.780,02 2.483.111,14 139.547,18 (1.775,12)
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 441.753,58 619.313,63 (156.473,40) (313.258,04)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων (251.937,52) (253.204,33) (628.265,13) (790.878,34)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 377.421,93 1.568.565,72 47.568,34 1.053.101,98
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 217.781,96 1.373.016,57 3.289,09 982.067,83
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) - - - - 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 217.781,96 1.373.016,57 3.289,09 982.067,83
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 0,0165 0,1038 0,0002 0,0742
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (183.057,04) (185.275,76) (593.875,04) (756.769,67)

«ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32   -   Άγιος Ανδρέας  T.Κ. 640 07 Καβάλα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011
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 ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.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.
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1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30/6/2011 30/6/2010 30/6/2011 30/6/2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01/01/2011 και 01/01/2010 αντίστοιχα) 23.637.629,03 25.248.876,57 25.960.702,10 27.086.338,07
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 613.201,03 500.412,16 217.781,96 1.373.016,57
Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - -276.960,00
Αναβαλλόμενος φόρος επί συμμετοχής 
σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - 55.392,00
Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 266.100,00 - -
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - 202.041,00 -
Αναβαλλόμενος φόρος 
από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - -40.408,19 -
Αναλογία μειοψηφίας στην μείωση 
μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -497.958,30 - - -
Πληρωθέντα μερίσματα -684.851,40 -3.026.452,05 - -740.880,00--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(30/6/2011 και 30/6/2010 αντίστοιχα) 23.068.020,36 22.988.936,68 26.340.116,87 27.496.906,64================= ================= ================= =================

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος Ο Όμιλος Η Εταιρεία
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010 1/1-30/6/2011 1/1-30/6/2010
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.241.916,56 1.642.858,63 377.421,93 1.568.565,72
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 834.335,08 730.142,38 68.880,48 67.928,57
Προβλέψεις 59.500,00 88.164,45 63.900,00 55.240,00
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - (5.211,37) - - 
Συναλλαγματικές διαφορές 2.122,11 (3.372,34) - - 
Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις 154.440,69 43.097,12 - - 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (48.537,85) (46.977,68) (738.524,20) (741.406,60)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 152.130,98 168.692,22 109.164,74 56.451,11
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (180.647,46) (1.335.923,25) 333.916,29 153.448,85
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (3.501.384,49) 315.282,84 208.671,62 (431.498,86)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 669.277,82 102.206,38 (199.059,20) (365.820,83)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (152.130,98) (168.692,22) (109.164,74) (56.451,11)
Καταβεβλημένοι φόροι (146.613,39) (287.524,92) - - --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (915.590,93) 1.242.742,24 115.206,92 306.456,85================= ================= ================= =================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - - (276.960,00)
Εισπράξεις από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - 202.041,00 - 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (617.450,18) (1.727.249,34) (25.350,00) (99.243,56)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
και άϋλων παγίων στοιχείων 23.333,54 126,05 23.333,54 126,05
Τόκοι εισπραχθέντες 25.475,67 47.350,43 2.666,58 19.291,40
Μερίσματα εισπραχθέντα - - 687.316,60 722.487,95--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (568.640,97) (1.679.772,86) 890.007,72 365.701,84================= ================= ================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - 266.100,00 - - 
Πληρωμές από μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας (497.958,30) - - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 47.000,00 - - - 
Εξοφλήσεις δανείων (971.016,39) (253.107,38) (959.598,22) (253.107,38)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (15.630,47) (21.926,71) - - 
Μερίσματα πληρωθέντα (529.046,16) (1.924.286,41) (5.974,27) (74.088,00)--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.966.651,32) (1.933.220,50) (965.572,49) (327.195,38)================= ================= ================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (3.450.883,22) (2.370.251,12) 39.642,15 344.963,31================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8.099.321,34 11.151.032,52 1.063.411,67 1.433.083,80================= ================= ================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 4.648.438,12 8.780.781,40 1.103.053,82 1.778.047,11================= ================= ================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άγιος Ανδρέας Καβάλα 26 Αυγούστου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Οικονομικός Διευθυντής

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος Ronald Barkshire Παναγιώτης Κογκαλίδης
Α.Τ. ΑΒ 732602 A.Δ. 702014378/98 Α.Τ. ΑΕ 203573

1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
2010. 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 συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των
εταιρειών του ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.2 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 4. Επί
των παγίων στοιχείων των εταιρειών του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 5. 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. 6. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού την 30/6/2011: Ομιλος άτομα 429, Εταιρεία
άτομα 31 και 30/6/2010 : Όμιλος 409 άτομα, Εταιρεία άτομα 46. 7. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις ανέρχονται για τον όμιλο σε ευρώ 10.000. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές, καθώς
και λοιπές προβλέψεις. 8. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε
από την ίδια είτε από θυγατρικές η συγγενείς της επιχειρήσεις 9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους που καταχωρήθηκαν
απευθείας στα ίδια κεφάλαια αφορούν σε συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή θυγατρικής εταιρείας του εξωτερικού.

10. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

30/06/2011 30/06/2010 30/06/2011 30/06/2010
- Έσοδα - - 712.795,44 1.859.302,51
- Έξοδα - - - - 
- Απαιτήσεις - - 765.822,40 1.374.636,60
- Υποχρεώσεις - - - - 
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών  
και μελών της διοίκησης 303.140,00 303.140,00 - - 

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

και μέλη της διοίκησης - - - - 


