ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01.01.2012 έως 31.12.2012
(δηµοσιευµένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη
εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, καθώς και στην έκθεση
ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση στο διαδίκτυο www.etvavipe.gr & piraeusbank.gr, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
∆ιεύθυνση έδρας:
Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η :
πρώην Αριθ. Μητρώου ΑΕ:
Αρµόδια Αρχή :
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) :
Ορκωτός ελεγκτής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Βασ. Σοφίας 75, Αθήνα, 115 21
121937099000
54556/01/Β/03/177(2011)
Υπουργείο Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων

Σύνθεση ∆Σ :

27 Μαίου 2013
Σούρµπης ∆ηµήτριος
PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A.
Με σύµφωνη γνώµη

Γιαννόπουλος Μαρ. Παναγιώτης, Πρόεδρος,
Πουλόπουλος Ιωαν. Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
Ζάβρας Γεωργ. Βρασίδας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Κονταξής Παν.Φίλιππος, Γενικός ∆ιευθυντής
Καλλίνικος Αποσ. Καλλίνικος, Μέλος
Ηλιάδης Παν. Θεαγένης, Μέλος
Τσόκας Θεµ. Σεραφείµ, Μέλος
Ευσταθόπουλος Κων. Σπύρος, Μέλος
Στασινάκης Κων. Αιµίλιος, Μέλος

www.etvavipe.gr & piraeusbank.gr

(Ποσά εκφρασµένα σε €)
31.12.2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

(Ποσά εκφρασµένα σε €)

31.12.2011

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

3.013.603,47

8.311.106,77

777.671,88

4.205.044,23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες

19.313.317,76

17.565.239,97

114.123.326,34

115.679.742,72

17.267.432,59

17.385.363,63

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά Κέρδη / (ζηµιές)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

77.409.271,42

83.593.790,62

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

228.113.348,11

234.224.136,94

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(5.559.429,91)

(7.952.958,54)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(6.429.990,60)

(8.819.403,11)

15.257.153,67

16.314.958,45

4.403.322,00

4.727.381,43

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο

(2.945.065,47)

(5.762.388,67)

Μείον φόροι

(1.783.859,15)

19.660.475,67

21.042.339,88

(643.457,30)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους σύνολο

(4.728.924,62)

(6.405.845,97)

191.155.200,00

191.155.200,00

17.297.672,44

22.026.597,06

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων (ή εταίρων) Εταιρίας (β)

208.452.872,44

213.181.797,06

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (β)

228.113.348,12

234.224.136,94

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)

(Ποσά εκφρασµένα σε €)
31.12.2012
31.12.2011

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (Ζηµίες) µετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

213.181.797,06
(4.728.924,62)
208.452.872,44
208.452.872,44

219.587.643,03
(6.405.845,97)
213.181.797,06
213.181.797,06
(Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/ (Ζηµίες) µετά από φόρους

01.01-31.12.2011

(4.728.924,62)

(6.405.845,97)

1.783.859,15

643.457,30

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Αποσβέσεις

870.560,69

866.444,57

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Προβλέψεις

1.070.547,80

5.634.675,40

(3.484.925,13)

(3.057.014,44)

(169.151,38)

(319.459,86)

(30.993,33)
(324.059,43)

(3.129.790,10)
646.141,68

Έσοδα Τόκων
Επιχορηγήσεις
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(6.405.845,97)

(0,37)

(0,50)

-

-

1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρεία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και οι οποίες
δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010.
Ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας παρατίθεται στη σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων.
3. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
εισηγµένης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.", µε έδρα την Ελλάδα και ποσοστό συµµετοχής 65,00 % στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
4. Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
5.Υπάρχουν επίδικες διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων για τις οποίες έχει σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη.
6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2012 ήταν 37 άτοµα, ένατι 43 ατόµων την 31.12.2011.
7. Τα ποσά των εσόδων και των εξόδων της Εταιρείας από 01.01 - 31.12.2012 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στις
31.12.2012 που προέκυψαν από συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρίες (εταιρείες του οµίλου ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) και µέλη της διοίκησης έχουν ως
εξής :

01.01-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη µετά από φόρους
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Φόροι

(4.728.924,62)

3.690.940,19
671.860,09

γ) Απαιτήσεις

62.092.815,76

δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

493.941,52
168.090,50
-

Μείον:
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-

-

(5.013.086,25)

(5.121.391,42)

(445.808,88)

(147.499,53)

20,00

3.500,00

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις µετοχών θυγατρικών επιχειρήσεων
Εξαγορές θυγατρικών εταιρειών

Αθήνα , 27 Μαίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ Σ 799748

ΒΡΑΣΙ∆ΑΣ Γ.ΖΑΒΡΑΣ
Α.∆.Τ Ρ 580692

(59.381,64)

Επενδύσεις σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε θυγατρικές επιχειρήσεις µε µετρητά

(7.700.000,00)

(81.600,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(8.205.170,52)

(225.599,53)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Επιχορηγήσεις που εισπράχθηκαν µέσα στην χρήση

-

8.639,12

Τόκοι Εισπραχθέντες

3.484.925,13

3.057.014,44

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

3.484.925,13

3.065.653,56

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

(9.733.331,64)

(2.281.337,39)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

71.611.166,02

73.892.503,41

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

61.877.834,38

71.611.166,02

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ACT SERVICES AE
H ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. Σ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΗΣ
Α.∆.Τ Φ 366290

ΜΑΡΙΑ ΧΡ. ΚΑΖΗΛΑ
Α.∆.Τ Σ 050382
Α.Μ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 08077 Α' ΤΑΞΗΣ

