ELBISCO ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Δ. 47847/04/B/00/194
Γιεύθςνζη: 21ο σλμ. Λεωθόπορ Μαπαθώνορ, Πικέπμι 190 09
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2010 έωρ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010
(Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)
Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ ELBISCO Α.Β.Δ.Δ. ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη,
ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηην εηαιπία, να αναηπέξει ζηη διεύθςνζη διαδικηύος ηηρ εηαιπίαρ, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη ελέγσος ηος οπκωηού ελεγκηή λογιζηή.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Απμόδια Τπηπεζία: Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο
Γιεύθςνζη διαδικηύος: http://www.elbisco.gr
Ημεπομηνία έγκπιζηρ από ηο Γιοικηηικό ςμβούλιο ηων εηήζιων οικονομικών καηαζηάζεων: 29 Μαπηίος 2011
Οπκωηόρ Δλεγκηήρ Λογιζηήρ: Μαξίλνπ Γέζπνηλα (Α.Μ. ΟΔΛ 17681)
Δλεγκηική Δηαιπία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξία
Σύπορ έκθεζηρ ελέγσος ελεγκηών: Με ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ
εηήζια μη ενοποιημένα (ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο
ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξίαο (α)
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
ύλνιν Καζαξήο Θέζεο (γ) = (α) + (β)
Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ
εηήζια μη ενοποιημένα (ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)
Κύκλορ επγαζιών
Μηθηά θέξδε
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά θόξσλ
Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηόρνπο Δηαηξίαο
Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη
ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ονομαηεπώνςμο - Θέζη
Κπξηάθνο Φηιίππνπ - Πξόεδξνο Γ..
Έιελα Φηιίππνπ - Κνπκάληαξνπ - Αληηπξόεδξνο Γ..
Γεκνζζέλεο Ρακαληάλεο - Γηεπζύλσλ ύκβνπινο
Βαζζηιηθή Ληλάξδνπ - Μέινο Γ..
Ησάλλεο Κνπκάληαξνο - Μέινο Γ..
Αλαζηάζηνο θνηίδαο - Μέινο Γ..
Μελάο Σάλεο - Μέινο Γ..

ΔΣΑΙΡΙΑ
31/12/2010
31/12/2009

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ
εηήζια μη ενοποιημένα (ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

79.904
1.687
15.003
8.711
51.035
4.594
160.935

83.001
1.117
15.001
7.729
37.630
6.321
150.799

73.236
(15.340)
57.896
0
57.896
39.335
12.716
5.456
45.532
103.038
160.935

73.236
(14.753)
58.483
0
58.483
43.243
12.790
4.665
31.618
92.316
150.799

ΔΣΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
99.172
98.639
41.300
43.297
2.488
5.306
(64)
2.047
(587)
1.139
(587)
0
(0,032)
0

1.139
0
0,0635
0

7.365

10.185

ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΗ

2010

Έζνδα

2.670

Έμνδα

6.405

Απαηηήζεηο

9.034

Τπνρξεώζεηο

3.164

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο

1.534

Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

0

Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

0

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Κέξδνο / (δεκηά) από πώιεζε παγίσλ
Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζη/ηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύνολο ειζποών/(εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύνολο ειζποών/(εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζξνέο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα)
ύνολο ειζποών/(εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη/(μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

ΔΣΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
(64)

2.047

4.876
22
(2)
(131)
0
2.552

4.878
(337)
0
28
0
3.259

(1.066)
(13.474)
13.754

256
(9.206)
3.409

(2.571)
(306)
3.590

(3.285)
(25)
1.025

(2.401)
183
19
(2.200)

(3.970)
(23)
26
(3.967)

0
1.500
(3.952)
(665)
(3.117)
(1.726)
2.709
982

2.500
4.000
(1.844)
(858)
3.798
856
1.853
2.709

ΔΣΑΙΡΙΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ
εηήζια μη ενοποιημένα (ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)
31/12/2010
31/12/2009
ύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεσο (1/1/2010 & 1/1/2009 αληίζηνηρα)
58.483
54.844
Κέξδε / (Εεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
(587)
1.139
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
0
2.500
ύνολο Καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ (31/12/2010 & 31/12/2009 ανηίζηοισα)

57.896

58.483

Πικέπμι , 29 Μαπηίος 2011
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Κπξηάθνο Φηιίππνπ
Α.Γ.Σ. Λ.168536

Γεκνζζέλεο Ρακαληάλεο
Α.Γ.Σ. . 641584

Ζ Οηθνλνκηθή Γηεπζύληξηα

Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηεξίνπ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1) Πξνο εμαζθάιηζε ηνπ καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ ηεο εηαηξίαο έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο θαη πξνζεκεηώζεηο ππνζεθώλ ύςνπο € 58.000
ρηι. Σν αλεμόθιεην ππόινηπν ηνπ καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ ηεο εηαηξίαο κε 31/12/2010 ήηαλ ίζν κε € 44.000 ρηι. Μεηαμύ ηεο ELBISCO
Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ νκνινγηνύρσλ δαλεηζηώλ ηεο έρεη ζπζηαζεί ελέρπξν, πξνο εμαζθάιηζε ησλ ηειεπηαίσλ, επί 1.156.978 νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ
ηεο εηαηξίαο ΜΟΡΝΟ Α.Δ. 2) Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2004. 3) Ζ εηαηξία έσο
θαη ηεο 31/12/2010 έρεη δηελεξγήζεη πξόβιεςε γηα ηηο θνξνινγηθά αλέιεγθηεο ρξήζεηο ύςνπο €840 ρηι. Πέξαλ απηνύ ε εηαηξία δελ έρεη
δηελεξγήζεηο επηπιένλ πξνβιέςεηο 4) Ζ εηαηξία ζηηο 31/12/2010 θαη 31/12/2009 απαζρνινύζε 704 θαη 743 εξγαδόκελνπο αληηζηνίρσο. 5) Οη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ζπκκεηέρνπλ κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
κεηξηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία ELBISCO ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε
πνζνζηό 99,55%. 6) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία ππνζέζεηο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ θαη δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ζηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. 7) Ζ εηαηξία ΜΟΡΝΟ Α.Δ., ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο
νπνίαο ε ELBISCO Α.Β.Δ.Δ.ζπκκεηέρεη κε πνζνζηό 32,07%, θαηέρεη 296.000 κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο (ELBISCO A.E. ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ),
νη νπνίεο πξνήιζαλ από θαζνιηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο απνξξνθνύκελεο εηαηξίαο. Ζ αμία θηήζεο ησλ ελ ιόγσ κεηνρώλ αλήιζε ζε €1.417
ρηι. πεξίπνπ. 8) ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2009 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα θνλδύιηα "απαηηήζεηο από πειάηεο" θαη "ινηπέο
βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο" έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί γηα ιόγνπο ζπγθξηζηκόηεηαο. 9) ηε ζεκείσζε 29 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο.

Αγιαΐα θιαβε

Γεώξγηνο αξάληνο

Α.Γ.Σ. ΑΔ 002915

ΑΜ ΑΓΔΗΑ 0003694 Α' ΣΑΞΖ

