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Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
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1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος Η εταιρεία

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8.910.562,52 7.684.727,07 1.304.724,77 1.332.973,29
Επενδύσεις σε ακίνητα 2.656.630,97 2.468.345,46 2.656.630,97 2.468.345,46
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 424.404,83 372.381,22 5.700,97 8.940,97
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.049.172,76 3.734.658,14 18.151.562,40 18.987.938,39
Αποθέματα 10.866.905,58 11.148.659,75 4.294.639,88 4.926.671,73
Απαιτήσεις από πελάτες 12.472.089,37 15.100.404,57 3.811.823,46 4.600.178,31
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.659.789,76 12.477.407,77 2.314.345,82 2.969.654,73
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.039.555,79 52.986.583,98 32.539.428,27 35.294.702,88
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 11.793.316,03 12.822.734,73 21.330.202,10 22.455.838,06
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 16.423.816,03 17.453.234,73 25.960.702,10 27.086.338,06
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 7.213.813,00 7.795.641,84 - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 23.637.629,03 25.248.876,57 25.960.702,10 27.086.338,06
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.883.703,56 3.599.232,17 2.837.948,68 3.540.627,34
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 797.746,16 883.151,59 2.174.083,96 2.570.224,43
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 287.213,20 821.440,75 257.452,60 821.440,75
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.433.263,84 22.433.882,90 1.309.240,93 1.276.072,30
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 25.401.926,76 27.737.707,41 6.578.726,17 8.208.364,82
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 49.039.555,79 52.986.583,98 32.539.428,27 35.294.702,88

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος Η εταιρεία

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Κύκλος εργασιών 64.560.318,88 68.548.489,67 4.987.286,34 5.355.627,16
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 23.684.013,19 25.364.297,29 1.016.956,95 1.708.201,64
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 3.072.216,12 6.184.685,19 (990.703,40) (266.951,07)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 2.757.350,90 5.847.428,53 668.071,56 1.037.775,53
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 1.141.648,62 3.886.309,92 522.412,04 712.130,18

- Ιδιοκτήτες μητρικής (290.260,68) 1.189.946,29 522.412,04 712.130,18
- Δικαιώματα μειψηφίας 1.431.909,30 2.696.363,63 - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 7.455,89 3.111,46 (907.168,00) - 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 1.149.104,51 3.889.421,38 (384.755,96) 712.130,18

- Ιδιοκτήτες μητρικής (288.538,70) 1.190.665,00 (384.755,96) 712.130,18
- Δικαιώματα μειψηφίας 1.437.643,21 2.698.756,38 - - 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,0219) 0,0899 0,0395 0,0538
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) - - - 0,0560
Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων 4.549.423,58 7.471.170,83 (848.436,77) (127.159,03)

«ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32

Έδρα: Άγιος Ανδρέας T.Κ. 640 07 Καβάλα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
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 ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
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1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Ο Όμιλος Η εταιρεία

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσης 
(01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) 25.248.876,57 24.181.326,68 27.086.338,06 27.168.007,88
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 1.149.104,51 3.889.421,38 -384.755,96 712.130,18
Δικαιώματα μειοψηφίας που προκύπτουν από συμμετοχή
σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 266.100,00 - - - 
Πληρωθέντα μερίσματα -3.026.452,05 -2.821.871,49 -740.880,00 -793.800,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης χρήσης 
(31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 23.637.629,03 25.248.876,57 25.960.702,10 27.086.338,06

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος Ο Όμιλος Η εταιρεία
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 2.757.350,90 5.847.428,53 668.071,56 1.037.775,53
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.482.418,83 1.299.518,95 142.266,63 139.792,04
Προβλέψεις 376.884,45 245.782,41 317.840,00 168.101,48
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (5.211,37) (13.033,31) - - 
Συναλλαγματικές διαφορές (3.780,05) 26.433,77 - - 
Λοιπές μη ταμειακές κινήσεις 497.926,72 163.966,66 - - 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας (90.915,97) (150.022,45) (1.583.052,91) (1.561.928,49)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 405.781,18 487.279,11 231.772,50 351.438,87
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 229.369,92 (1.268.933,27) 632.031,85 (360.333,16)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.882.802,77 286.130,17 753.367,63 574.362,06
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.366.189,40) 1.485.365,95 (302.145,14) (433.709,00)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (405.781,18) (487.279,11) (231.772,50) (351.438,87)
Καταβεβλημένοι φόροι (1.679.961,40) (2.171.155,71) (350.698,48)
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.080.695,40 5.751.481,70 628.379,62 (786.638,02)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων - - (276.960,00) - 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (3.313.229,83) (1.249.548,87) (299.563,60) (25.630,93)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων 
και άϋλων παγίων στοιχείων 226,07 18.926,00 226,05 6.600,00
Τόκοι εισπραχθέντες 92.499,58 133.820,04 31.518,87 58.593,97
Μερίσματα εισπραχθέντα - - 1.551.807,96 1.497.059,53
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.220.504,18) (1.096.802,83) 1.007.029,28 1.536.622,57
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 146.102,00 - - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 61.000,00 - - - 
Εξοφλήσεις δανείων (1.267.808,18) (429.426,07) (1.266.666,81) (429.426,07)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων 
από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (42.947,98) (42.631,75) - - 
Μερίσματα πληρωθέντα (2.808.248,24) (2.834.302,48) (738.414,22) (794.705,36)
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.911.902,40) (3.306.360,30) (2.005.081,03) (1.224.131,43)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (3.051.711,18) 1.348.318,57 (369.672,13) (474.146,88)
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα έναρξης περιόδου 11.151.032,52 9.802.713,95 1.433.083,80 1.907.230,68
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης περιόδου 8.099.321,34 11.151.032,52 1.063.411,67 1.433.083,80

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
2009. 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. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας και των εταιρειών του
ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 7.2 των ετήσιων 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 31/12/2010: Ομιλος άτομα 418, Εταιρεία άτομα 39 και 31/12/2009:
Όμιλος 410 άτομα, Εταιρεία άτομα 51. Οι σχηματισθείσες προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον
όμιλο σε ευρώ 160.000 και για την εταιρεία ευρώ 120.000. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές,
καθώς και λοιπές προβλέψεις. 7. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται
είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές η συγγενείς της επιχειρήσεις 8. 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 κατά ποσό ευρώ 685.600 σε διαφορά από επαναπροσδιορισμό της

εύλογης αξίας των θυγατρικών εταιρειών μετά από σχετική εκτίμηση τους και κατά ποσό ευρώ 221.568 σε διαφορά από
επαναυπολογισμό του αποθεματικού εύλογης αξίας μετά την συμμετοχή της μητρικής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικής εταιρείας. 10. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:

Ο Όμιλος Η Εταιρεία
31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

- Έσοδα - - 1.859.302,51 1.591.296,51
- Έξοδα - - - - 
- Απαιτήσεις - - 687.989,60 690.648,30
- Υποχρεώσεις - - - - 
- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών της διοίκησης 687.380,00 601.300,00 60.000,00 60.000,00

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

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

Άγιος Ανδρέας Καβάλα 28 Μαρτίου 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


