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Α.Β.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.
Αρ. Μ.Α.Ε. : 8376/62/Β/86/211, Έδρα : Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.". Συνιστούμε επομένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας της Εταιρίας :

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης,Σίνδος

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ) :

8376/62/86/211

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου :
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. :

057208704000

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

www.elvo.gr

ΜΕΛΟΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :

28/5/2013

ΜΕΛΟΣ : ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :

Σκαμπαβίριας Γεώργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 14661)

ΜΕΛΟΣ : ΚΑΛΑΘΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Ελεγκτική εταιρία :

ΣΟΛ (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Με επφύλαξη & Με Θέμα Έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2012

31/12/2011

1/1 - 31/12/2012

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

31.219.488,95

32.724.757,49

5.817.951,37

7.388.065,39

0,67

0,67

Κόστος Πωληθέντων

-4.484.322,75

-7.534.618,94

Μικτό Αποτέλεσμα

1.333.628,62

-146.553,55

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

1.559.117,10

1.791.690,87

-2.154.999,86
-3.547.107,25

-2.442.122,00
-2.321.036,21

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Πωλήσεις

0,00

0,00

730.443,22

15.459,06

41.128,97
31.991.061,81

41.128,97
32.781.346,19

Αποθέματα

17.600.097,87

19.046.091,68

Λειτουργικά έξοδα παραγωγής μη κοστολογημένα

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

17.327.585,67

20.043.138,94

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

1.564.868,17

277.482,66

Αποτελέσματα εκμ/σης Πρό Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδ Αποτελ.
Χρηματοοικονομικά έσοδα

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Λοιπές Απαιτήσεις

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1/1 - 31/12/2011

Συνεχιζόμενες ∆ραστηριότητες

35.045,63

158.156,65

1.044.931,96
37.572.529,30

11.097.280,45
50.622.150,38

69.563.591,11

83.403.496,57

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

-511.534,06

-666.525,18

-8.546.084,19

-10.370.210,05

-3.076.591,32

-3.957.912,90

-14.943.570,96

-18.112.669,02

123.183,23

59.918,08

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων

-4.687.659,35
-19.508.047,08

-5.033.636,57
-23.086.387,51

Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους (α)

433.315,58
-19.074.731,50

-204.973,21
-23.291.360,72

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (α) + (β)

-200.000,00
-19.274.731,50

-540.000,00
-23.831.360,72

-19.274.731,50

-23.831.360,72

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα (ζημίες) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

108.290.000,00

88.290.000,00

7.338.694,09

7.538.694,09

-108.694.813,15
6.933.880,94

-89.620.081,65
6.208.612,44

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

∆ανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

11.437.682,19

11.013.146,80

4.265.651,31

5.416.976,01

515.368,54

221.523,54

Πληρωμές σε προμηθευτές

290.239,68

627.163,57

Πληρωμές για το προσωπικό

16.508.941,72

17.278.809,92

Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

1/1 - 31/12/2012

Εισπράξεις από πελάτες

Τόκοι πληρωθέντες
Λοιπές πληρωμές

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

17.598.982,96

18.555.516,32

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων

∆ανειακές υποχρεώσεις

21.908.826,95

34.030.310,31

Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

456.645,20

318.110,74

6.156.313,34

7.012.136,84

46.120.768,45
62.629.710,17

59.916.074,21
77.194.884,13

69.563.591,11

83.403.496,57

9.876.389,51

9.066.147,77

-9.520.611,61

-7.179.455,31

-11.987.481,82

-12.001.143,08

-3.063.741,16

-4.064.134,48

-873.027,78

-4.429.811,25

-15.568.472,86

-18.608.396,35

-1.591.705,79

-1.229.258,06

-17.160.178,65

-19.837.654,41

-83.623,51
123.183,23

-27.691,63
59.917,16

39.559,72

32.225,53

20.000.000,00
0,00

54.000.000,00
20.404.660,00

-12.931.729,56

-44.250.377,14

7.068.270,44

30.154.282,86

-10.052.348,49

10.348.853,98

11.097.280,45
1.044.931,96

748.426,47
11.097.280,45

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους & μερίσματα στοιχείων επενδυτικών δραστηριότητων
Καθαρές ταμιακές ροές από τις επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1/1 - 31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις /Πληρωμές από αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε ( €)

31/12/2012

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2012 & 1/1/2011 αντίστοιχα)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 & 31/12/2011 αντίστοιχα)

31/12/2011

Πληρωμές για δάνεια

6.208.612,44

-23.960.026,84

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

20.000.000,00

54.000.000,00

-19.274.731,50
6.933.880,94

-23.831.360,72
6.208.612,44

Καθαρή αύξηση /μείωση ταμιακών διαθεσίμων χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το Θέματα στις παραγράφους "Βάση για γνώμη με Επιφύλαξη" και "Θέμα Έμφασης" στην Έκθεση Ελέγχου είναι :

6. Έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους κατά της εταιρείας αλλά το τελικό ποσό αποζημιώσεων που τελικά θα κληθεί να

α) "Βάση για γνώμη με Επιφύλαξη"

καταβάλει η εταιρεία δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας (παρ.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2006 μέχρι 2010. Ως εκ
τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των
πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική
πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

5.26 των επεξηγηματικών σημειώσεων).
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης
ανέρχονταν σε 376 και 408 αντίστοιχα.
8. Το κονδύλι "Λοιπά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους" στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνει ποσό
ύψους € 200.000 τη χρήση 2012 και € 540.000 τη χρήση 2011 και αφορά έξοδα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

β) " Έμφαση Θέματος"

9. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 31.907 χιλ. περίπου από τα οποία € 3.686 είναι άνευ

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 5.29 των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά

αντικειμένου και αναμένεται να εξαλειφθούν.
10. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανέρχονταν σε € 131 χιλ. για την τρέχουσα χρήση και € 63 χιλ.

την 31η ∆εκεμβρίου 2012 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου
και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

για την προηγούμενη χρήση.

της εταιρείας υπερβαίνουν τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού της. Η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να λάβει τα προσήκοντα

11. Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της

μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η απαιτούμενη από τον κωδ. Ν. 2190/1920 σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο και να

διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα

βελτιωθεί η ρευστότητα της εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :

2. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού λάθους. Η μοναδική
αναταξινόμηση κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης είναι η μεταφορά του χρηματοοικονομικού κόστους της πρόβλεψης αποζημώσης
προσωπικού από τα "Έξοδα ∆ιοίκησης" στα "Χρηματοοικονομικά έξοδα".

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

151.852,79

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

3. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2005. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη
για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (παρ. 5.26 των επεξηγηματικών σημειώσεων).
4. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
5. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 28/05/2013
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύμβουλος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Γενικός Οικονομικός ∆ιευθυντής

Ο Αναπλ. Οικονομικός ∆ιευθυντής
& Προϊστάμενος Λογιστηρίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΕ183805

Α.∆.Τ. ΑΕ 173662

Α.∆.Τ. ΑΕ691958

Α.∆.Τ. Χ 736475

