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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 2010 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
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
Διεύθυνση έδρας της Εταιρίας :

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης,Σίνδος

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΡΜΑΕ)

8376/62/86/211

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

www.elvo.gr

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :

24/5/2011

ΜΕΛΟΣ : ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές :

Κωνσταντίνου Σωτήρης (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671)

ΜΕΛΟΣ : ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Σκαμπαβίριας Γεώργιος (ΑΜ ΣΟΕΛ 14461)

ΜΕΛΟΣ : ΓΑΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

GRANT THORNTON (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)

ΜΕΛΟΣ : ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΟΛ (ΑΜ ΣΟΕΛ 125)

ΜΕΛΟΣ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελεγκτικές εταιρίες :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με επφύλαξη & Θέμα Έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2010

31/12/2009

1/1 - 31/12/2010

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

34.553.244,43

37.031.177,24

0,67

0,67

Πωλήσεις

22.145.546,93

36.898.447,34

Κόστος Πωληθέντων

-23.518.408,47

-31.748.144,61

Μικτό Αποτέλεσμα

-1.372.861,54

5.150.302,73

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

17.754,96

17.754,96

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

38.158,21

531.214,91

41.128,97
34.650.287,24

41.128,97
37.621.276,75

Αποθέματα

21.832.139,74

22.833.537,86

Λειτουργικά έξοδα παραγωγής μη κοστολογημένα

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

24.402.671,64

46.460.507,91

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

3.812.775,64

929.829,32

Αποτελέσματα εκμ/σης Πρό Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδ Αποτελ.

143.390,31

205.449,78

Χρηματοοικονομικά έσοδα

748.426,47
50.939.403,80

12.080.129,23
82.509.454,10

85.589.691,04

120.130.730,85

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

2.416.555,48

2.813.580,80

-4.462.757,17
-2.266.369,53

-4.038.054,88
-4.120.181,48

-1.124.164,74

-1.374.219,83

-11.221.856,46

-12.184.850,69

-144.050,52

-2.563.415,26

-18.175.504,48

-16.316.838,61

32.233,80

382.188,78

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων

-3.185.881,96
-21.329.152,64

-4.802.858,82
-20.737.508,65

Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά από φόρους (α)

-493.056,70
-21.822.209,34

10.069,55
-20.727.439,10

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

0,00
-21.822.209,34

0,00
-20.727.439,10

-21.822.209,34

-20.727.439,10

-63,6402

-60,4475

-16.705.646,88

-14.860.983,16

Κατανέμονται σε:

Μετοχικό κεφάλαιο

34.290.000,00

34.290.000,00

Λοιπά αποθεματικά

8.078.694,09

8.078.694,09

-66.328.720,93
-23.960.026,84

-44.506.511,59
-2.137.817,50

0,00

23.008.134,65

ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (€)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

7.506.014,93

10.851.701,81

Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.104.209,46

2.412.965,76

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων

8.610.224,39

36.272.802,22

Αποτελέσματα (ζημίες) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1/1 - 31/12/2009

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μετόχους Εταιρίας
Αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή (σε ευρώ)

Αποτέλεσμα προ φόρων χρημ/κών & επενδυτικών αποτελ. & αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Δανειακές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1/1 - 31/12/2010

Εισπράξεις από πελάτες

1/1 - 31/12/2009

48.053.941,22

60.515.492,62

Πληρωμές σε προμηθευτές

-14.514.744,63

-23.722.116,43

Πληρωμές για το προσωπικό

-17.130.553,23

-22.607.179,66

Τόκοι πληρωθέντες

-1.888.105,84

-5.197.622,06

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

33.758.574,42

24.589.671,76

Λοιπές πληρωμές

-2.868.165,02

-357.100,76

Δανειακές υποχρεώσεις

37.512.338,49

56.721.664,44

Ταμιακές ροές από τις λειτουρικές δραστηριότητες

11.652.372,50

8.631.473,71

-6.663.284,81

-7.403.282,35

4.989.087,69

1.228.191,36

Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους & μερίσματα στοιχείων επενδυτικών δραστηριότητων

-76.856,58
31.233,80

-110.512,17
403.975,97

Καθαρές ταμιακές ροές από τις επενδυτικές δραστηριότητες

-45.622,78

293.463,80

Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια

500.000,00
-16.775.167,67

9.504.000,00
-19.369.635,00

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

543.308,58

3.100.449,08

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων

29.125.272,00

1.583.960,85

Καθαρές ταμιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

100.939.493,49
109.549.717,88

85.995.746,13
122.268.548,35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

85.589.691,04

120.130.730,85

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Επενδυτικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε (€)

31/12/2010

31/12/2009

Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

-16.275.167,67

-9.865.635,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2010 & 1/1/2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2010 & 31/12/2009 αντίστοιχα)

-2.137.817,50
-21.822.209,34

18.589.621,60
-20.727.439,10

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

-11.331.702,76
12.080.129,23

-8.343.979,84
20.424.109,07

-23.960.026,84

-2.137.817,50

748.426,47

12.080.129,23

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Τα Θέματα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο "Βάση για γνώμη με Επιφύλαξη" στην Έκθεση Ελέγχου είναι τα εξής:
α) Στα κονδύλια των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων «Δανειακές υποχρεώσεις», «Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις»

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).

και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνονται υποχρεώσεις συνολικού ύψους € 50.000.000 περίπου,

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν

η αποπληρωμή των οποίων δεν πραγματοποιείται εμπρόθεσμα. Για μέρος των ανωτέρω υποχρεώσεων, ποσού ύψους

σημαντική επίιπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

€ 34.900.000 περίπου, έχουν επιδοθεί στην εταιρεία γνωστοποιήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής. Στην παρούσα φάση δεν
μπορεί να υπολογισθούν με ακρίβεια οι προσαυξήσεις και οι τόκοι υπερημερίας τους οποίους θα κληθεί να πληρώσει η
εταιρεία και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης
ανέρχονταν σε 493 και 597 αντίστοιχα.
6. Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
7. Δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους κατά την τρέχουσα χρήση

β) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας, για τις χρήσεις 2006 έως και 2010, δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές

8. Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα χρήση
ανέρχονται σε € 331 χιλ. Για την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση ανερχόνταν σε € 223
χιλ
9. Τα ποσά των αγορών \ πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της
διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων \ απαιτήσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα
μέρη στη λήξη της τρέχουσας χρήσης εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα
εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις
σε σχέση με το θέμα αυτό.
Το θέμα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο "Θέμα Έμφασης" στην Έκθεση Ελέγχου είναι το εξής:
α) Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση

24.854,77

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

υπερβαίνουν τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού της κατά € 51.046.000 περίπου. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης

Απαιτήσεις

0,00

Υποχρεώσεις

25.544,64

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

429.083,81

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0,00

της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν έχουν τεθεί υπόψη μας τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν οι μέτοχοι της εταιρείας, ώστε
να αποκατασταθούν τόσο η απαιτούμενη από τον Κ.Ν.2190/1920 σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο, όσο και
η ρευστότητα της εταιρείας. Η περιγραφείσα κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη και το υπ’ αριθμό 2 θέμα που μνημονεύεται στην
παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», υποδηλώνει την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει
σοβαρή αμφιβολία για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
2. Στην κλειόμενη χρήση δεν σημειώθηκαν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, διόρθωση λογιστικού

10. Στην κλειόμενη χρήση δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
11. Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 35.507 χιλ. την 31/12/2010.

λάθους ή αναταξινομήσεις κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 24/05/2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ ΜΗΝΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ183805

Α.Δ.Τ. ΑΕ691958

Α.Δ.Τ. ΑΒ713125

76.976,00

