ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 47847/04/B/00/194
Διεύθυνση: 21ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Πικέρμι 190 09
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(Δημοσιευμένα 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 της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.elbisco.gr
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 29 Μαρτίου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Μαρίνου Δέσποινα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17681)
Ελεγκτική Εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο - Θέση
Έλενα Φιλίππου - Κουμάνταρου - Πρόεδρος Δ.Σ.
John Coumantaros - Α Αντιπρόεδρος
Δημοσθένης Ραμαντάνης - Β Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Βασσιλική Λινάρδου - Μέλος Δ.Σ.
Αναστάσιος Σκοτίδας - Μέλος Δ.Σ.
Μηνάς Τάνες - Μέλος Δ.Σ.

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
75.691
2.080
14.992
8.111
54.871
5.245
160.991

79.904
1.687
15.003
8.711
51.035
4.594
160.935

73.236
(16.654)
56.582
0
56.582
35.491
12.062
9.924
46.931
104.408
160.991

73.236
(15.340)
57.896
0
57.896
39.335
13.694
5.720
44.290
103.038
160.935

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/11/131/12/2011
31/12/2010
99.467
99.172
36.796
41.300
2.561
2.488
(579)
(64)
(1.386)
(587)
(1.386)
0
(0,076)
0,0000

(587)
0
(0,032)
0,0000

6.876

7.365

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδος / (ζημιά) από πώληση παγίων
Διαγραφή παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2011 & 1/1/2010 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (ποσά σε χιλιάδες €)
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

2011
3.211
6.134
7.579
3.529
841
0
0

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2011 & 31/12/2010 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2010
(579)

(64)

4.315
(336)
784
0
22
962
3.140

4.876
0
22
(2)
(131)
0
2.552

320
(3.825)
1.515

(1.066)
(13.474)
13.754

(3.207)
(1.256)
1.856

(2.571)
(306)
3.590

(2.224)
761
10
(1.453)

(2.401)
183
19
(2.200)

5.216
(4.905)
(64)
247
650
982
1.633

1.500
(3.952)
(665)
(3.117)
(1.726)
2.709
982

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2011
31/12/2010
57.896
58.483
(1.386)

(587)

72
56.582

0
57.896

Πικέρμι , 29 Μαρτίου 2012

Ο B' Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Το μέλος του Δ.Σ.

Δημοσθένης Ραμαντάνης
Α.Δ.Τ. Σ. 641584

Μηνάς Τάνες
Α.Δ.Τ. ΑΕ 024265

Η Οικονομική Διευθύντρια

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Αγλαΐα Σκλαβη

Γεώργιος Σαράντος

Α.Δ.Τ. ΑΕ 002915

ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 0003694 Α' ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) Προς εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών ύψους € 58.000
χιλ. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανεισμού της εταιρίας με 31/12/2011 ήταν ίσο με € 39.491 χιλ. Μεταξύ της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. και των
ομολογιούχων δανειστών της έχει συσταθεί ενέχυρο, προς εξασφάλιση των τελευταίων, επί 1.156.978 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. 2) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την οικονομική χρήση 2009 ,3 ) Η εταιρία έως και της 31/12/2011 έχει
διενεργήσει πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις ύψους €150 χιλ. Πέραν αυτού η εταιρία δεν έχει διενεργήσει επιπλέον
προβλέψεις 4) Η εταιρία στις 31/12/2011 και 31/12/2010 απασχολούσε 676 και 704 εργαζόμενους αντιστοίχως. 5) Οι οικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας συμμετέχουν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας με την
επωνυμία ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό 99,55%. 6) Δεν
υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις και αποφάσεις δικαστικών και διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρίας. 7) Η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η ELBISCO
Α.Β.Ε.Ε.συμμετέχει με ποσοστό 32,07%, κατέχει 296.000 μετοχές της μητρικής εταιρίας (ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ), οι οποίες προήλθαν από
καθολική μεταβίβαση περιουσίας απορροφούμενης εταιρίας. Η αξία κτήσης των εν λόγω μετοχών ανήλθε σε €1.417 χιλ. περίπου. 8) Στα ίδια
κεφάλαια της εταιρίας πιστώθηκε το ποσό των € 72 χιλ. που αφορά επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων.

