ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 47847/04/B/00/194
∆ιεύθυνση: 21ο χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος, Πικέρµι 190 09
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
(∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.elbisco.gr
Ηµερ.έγκρισης ετήσιων οικον.καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 27 Μαρτίου 2009
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γούτης Βασίλειος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411)
Ελεγκτική Εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ονοµατεπώνυµο - Θέση
Κυριάκος Φιλίππου - Πρόεδρος ∆.Σ.
Έλενα Φιλίππου - Κουµάνταρου - Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
∆ηµοσθένης Ραµαντάνης - ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βασσιλική Λινάρδου - Μέλος ∆.Σ.
Ιωάννης Κουµάνταρος - Μέλος ∆.Σ.
Αναστάσιος Σκοτίδας - Μέλος ∆.Σ.
Μηνάς Τάνες - Μέλος ∆.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(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)
∆ικαιώµατα 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)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
(2,289)
(92)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
5,089
5,469
(276)
518
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
3
(13)
Κέρδος / (ζηµιά) από πώληση παγίων
24
(54)
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστ/τητας
0
(35)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
4,374
3,659
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
(1,316)
(612)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(2,973)
(2,607)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(1,578)
(486)
Μείον:
(3,511)
(3,659)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
0
(1,203)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(2,452)
885
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(2,567)
(1,977)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
109
69
Τόκοι εισπραχθέντες
14
35
(2,443)
(1,873)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
46,000
34,783
(38,991)
(34,849)
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
(958)
(1,191)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατ/κές δραστηριότητες (γ)
6,050
(1,257)
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης
1,155
(2,245)
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
698
2,943
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
1,853
698

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά φόρων
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων και
συνολικών αποσβέσεων

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
83,766
1,265
14,995
7,804
28,237
5,465
141,532

84,155
1,455
14,963
6,467
25,366
4,310
136,715

70,736
(15,892)
54,844
0
54,844
43,762
12,020
2,848
28,058
86,688
141,532

70,736
(13,531)
57,205
0
57,205
1,587
12,414
38,856
26,654
79,510
136,715

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2007
104,346
94,037
45,441
40,936
2,085
3,532
(2,289)
(92)
(2,361)
(734)
(2,361)
0
(0.1335)
0

(734)
0
(0.0415)
0

7,174

9,001

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2008 & 1/1/2007 αντίστοιχα)
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου µετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/12/2008 & 31/12/2007 αντίστοιχα)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

2008

2007

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

1,578
6,282
5,542
1,837
926
0
0

2,577
5,890
2,817
2,776
741
0
0

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
57,205
57,940
(2,361)
(735)
54,844

57,205

Πικέρµι, 26 Μαρτίου 2009

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κυριάκος Φιλίππου
Α.∆.Τ. Λ.168536

∆ηµοσθένης Ραµαντάνης
Α.∆.Τ. Σ. 641584

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου

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 µακροπρόθεσµου δανεισµού της εταιρίας µε 31/12/2008 ήταν ίσο µε € 43.023 χιλ. Επιπλέον υπάρχουν
υποθήκες ποσού €70.400 χιλ. και δρχ. 200 χιλ. που αφορούν πλήρως εξοφληµένο δάνειο και εκκρεµεί η τυπική διαδικασία άρσης της
υποθήκης. 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 που
έληξε στις 31/12/2004. 3) Η εταιρία έως και της 31/12/2008 έχει διενεργήσει πρόβλεψη για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις ύψους €590
χιλ. Πέραν αυτού η εταιρία δεν έχει διενεργήσεις επιπλέον προβλέψεις 4) Η εταιρία στις 31/12/2008 και 31/12/2007 απασχολούσε 743 και
771 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 99,53%. 6) ∆εν 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) Κατά την οικονοµική χρήση που έληξε στις 31/12/2008, τα αποτελέσµατα της εταιρίας επιβαρύνθηκαν κατά €2.776 χιλ. Το εν λόγω ποσό
σχετίζεται µε το κόστος της µεταφοράς της παραγωγικής διαδικασίας από το εργοστάσιο της εταιρίας στο ∆ρέπανο Αχαΐας στο εργοστάσιο
της στο Πικέρµι Αττικής. 8) 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.), οι οποίες προήλθαν από καθολική µεταβίβαση περιουσίας απορροφούµενης

Ιωάννης Παπαδόπουλος
Α.∆.Τ. Ξ. 331005

Γεώργιος Σαράντος
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ 0003694 Α' ΤΑΞΗΣ

