
 
 

Η ΕΛΒΕ A.E., σε συνέχεια επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 

2707 / 09/11/2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη 

αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία των 

εργασιών της ως ακολούθως :  

Βασικά οικονομικά μεγέθη : 

Όμιλος                                                                      

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 

Ενιάμηνο 

2022 

Ενιάμηνο 

2021 

% 

μεταβολή  

Γ' Τρίμηνο 

2022 

Γ' Τρίμηνο 

2021 

% 

μεταβολή  

Κύκλος εργασιών 23.711 21.799 8,77% 10.163 7.864 29,24% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων 

3.065 3.780 -18,92% 1.723 661 160,56% 

Κέρδη προ φόρων τόκων  και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 
1.508 2.271 -33,57% 1.225 132 829,24% 

Κέρδη προ φόρων  824 2.261 -63,55% 418 66 533,34% 

 

 

Εταιρία                                                    

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 

Ενιάμηνο 

2022 

Ενιάμηνο 

2021 

% 

μεταβολή  

Γ' Τρίμηνο 

2022 

Γ' Τρίμηνο 

2021 

% 

μεταβολή  

Κύκλος εργασιών 11.462 9.197 24,62% 5.652 2.775 103,66% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων 

2.207 2.322 -4,97% 1.450 343 323,21% 

Κέρδη προ φόρων τόκων  και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 
1.721 1.860 -7,51% 1.287 191 572,81% 

Κέρδη προ φόρων  1.307 2.106 -37,95% 572 229 149,42% 

 

Το ενιάμηνο ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας παρουσιάζει αύξηση που οφείλεται σε 

περισσότερες εκτελεσμένες συμβάσεις (σε στολές εργασίας) σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο. Σε επίπεδο Ομίλου υπάρχει μικρότερη αύξηση πωλήσεων λόγω της 

μείωσης των πωλήσεων της πρώην θυγατρικής ΛΗΤΩ ΑΕ σε επίπεδο ενιαμήνου κατά 2,8 %. 

Σημειώνεται ότι η πρώην θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. σταμάτησε να ενοποιείται στις 13/10/2022. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των κερδών προ φόρων της εταιρίας οφείλεται στα 

αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου της, καθώς στο φετινό εννεάμηνο το χαρτοφυλάκιο είχε 

ζημίες επενδύσεων ύψους 387 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 274 χιλ. ευρώ το περσινό 

εννεάμηνο. 

 



 
 

Ο συνολικός καθαρός δανεισμός (ήτοι δάνεια μείον διαθέσιμα) του Ομίλου ανήλθε την 

30/9/2022 σε 1,2 εκατ. ευρώ. Η εταιρία δεν είχε τραπεζικό δανεισμό στις 30/9/2022, ενώ 

διατηρούσε διαθέσιμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ  και χαρτοφυλάκιο διαπραγματεύσιμων 

χρεογράφων (αμοιβαία κεφάλαια και εταιρικά ομόλογα) αξίας 3,33 εκατ. ευρώ, για τα οποία 

υπάρχει δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης. 

 

Όμιλος                                                                      

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 30/9/2022 30/6/2022 

Δάνεια 3.053 3.160 

Μείον ταμειακά διαθέσιμα (1.814) (3.042) 

Καθαρός δανεισμός 1.239 118 

 

 

Εταιρία                                       

(ποσά σε χιλ.ευρώ) 30/9/2022 30/6/2022 

Δάνεια 0 0 

Μείον ταμειακά διαθέσιμα (1.320) (2.682) 

Καθαρός δανεισμός (1.320) (2.682) 

 

 

Η εταιρία αναμένει αύξηση κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση. 

 

 


