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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Σταύρος Λαζαρίδης Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Γεώργιος Γεωργάρας Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος  
Κωνσταντίνος Κουτροµάνος Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων :
Νόµιµος ελεγκτής :

Ελεγκτική εταιρεία :

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώµη χωρίς επίφυλαξη - Με θέµα Έµφασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 272,834 279,728 Λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδύσεις σε ακίνητα 43,988 43,988 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (26,014) (80,466)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11,878 13,173 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 984 989 Αποσβέσεις 7,927 11,255
Αποθέµατα 20,547 29,528 (Κέρδη) / ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων παγίων (0) (1)
Απαιτήσεις από πελάτες 28,233 29,479 Αποµειώσεις στοιχείων ενεργητικού 976 51,974
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26,022 31,778 Προβλέψεις (2,628) (1,206)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 404,486 428,662 Συναλλαγµατικές διαφορές (208) 305

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (226) (1,041)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15,892 15,037
Μετοχικό κεφάλαιο 249,605 249,605 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (151,171) (121,918) σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 98,434 127,687 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8,981 13,645
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 80,454 82,118 Μείωση / (αύξηση) εµπορικών απαιτήσεων 1,247 19,602
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 131,848 85,483 Μείωση / (αύξηση) λοιπων απαιτήσεων 2,306 (4,199)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 50,338 46,789
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 43,412 86,586 (Μείωση) / αύξηση εµπορικών υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1,116) 7,150
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 306,052 300,976 (Μείωση) / αύξηση λοιπων υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1,752 564
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 404,486 428,662 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (7,760) (4,459)
Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος (0) (200)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1,128 27,963

1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 Eπενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0

Κύκλος Εργασιών 143,276 143,458 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (715) (1,229)
Μεικτά κέρδη / (ζηµιές) 20,787 17,044 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 1 14

(10,348) (66,469) Τόκοι εισπραχθέντες 49 119
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (26,014) (80,466) (Κέρδη) / ζηµίες από εκποίηση επενδύσεων 0 (440)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (α) (29,258) (63,720) Είσπραξη επιχορηγήσεων / Πληρωµή εγγυήσεων 5 (64)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (660) (1,601)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (β) 5 (303)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (α) + (β) (29,253) (64,023) Xρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0.1172) (0.2553) Εξοφλήσεις δανείων (3,918) (26,191)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3,918) (26,191)
27,599 28,815

(29,045) (30,981) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (3,449) 171
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 9,277 9,106
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 5,827 9,277

1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012
127,687 191,709
(29,253) (64,023)

98,434 127,687

2013 2012
3,665 4,297

211 282

863 678

0 71

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 2,357 2,084

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0 12. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες, επισφαλείς ή υπό διαιτησία διαφορές την 31 ∆εκεµβρίου 2013 ανέρχεται σε € 36.114.

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0

Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Η ∆ιευθύντρια του Λογιστηρίου
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γεώργιος  Γεωργάρας Σταύρος Λαζαρίδης Βικτωρία ∆ηµητρίου
Α∆Τ ΑΗ 627865 Α∆Τ ΑΒ 715779 Α∆Τ ΑΖ 049892

ΑA ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΗΣ 016074

13. Οι λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες συντάχθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων του οικονοµικού έτους 2012, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων που είναι υποχρεωτικά για τα οικονοµικά 
έτη µε έναρξη πριν ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί την αποδοτικότητα της επιχείρησης κάνοντας χρήση του δείκτη προσαρµοσµένο EBITDA. Ο ορισµός του εν λόγω δείκτη 
παρατίθεται στη Σηµείωση 7 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.

1. Την 17 Μαρτίου 2010 εγκρίθηκε η συγχώνευση των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ELFE) και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ µε σύσταση νέας εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(νυν ELFE ΑΒΕΕ). Η χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013 είναι η τέταρτη (4η)  διαχειριστική χρήση της Εταιρείας.

2. Το θέµα έµφασης συνίσταται στα εξής: (α) Το σύνολο των βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
της στοιχείων κατά € 18.949 χιλ., (β) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας συνολικού ποσού € 36.662  χιλ. έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, εκ των οποίων ποσό 
€ 35.865  χιλ. αφορά σε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύµατα.

γ) Απαιτήσεις 

δ) Υποχρεώσεις

10. Από τη προηγούµενη χρήση έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος των συγχωνευµένων εταιρειών: α) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ (πρώην ΒΦΛ) για τις χρήσεις 2008, 2009 και για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2010 έως και την 17 Μαρτίου 2010, και β) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΒΕΕ (πρώην ELFE S.A ) για την περίοδο από 20 Αυγούστου 2009 έως 17 Μαρτίου 2010. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται και ο φορολογικός έλεγχος 
της Εταιρείας µετά την συγχώνευση, για την περίοδο από 17 Μαρτίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010 (1η διαχειριστική χρήση).
Για τα πιθανά φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις που θα προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο καθώς και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
προηγουµένων ετών, η Εταιρεία έχει προχωρήσει στον σχηµατισµό πρόβλεψης φόρου εισοδήµατος προηγουµένων χρήσεων συνολικού ποσού € 14.330, εκ των 
οποίων ποσό € 13.000 έχει ταξινοµηθεί στις λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.

11. Την 26 Φεβρουαρίου 2013 η Εταιρεία σύναψε πρόσθετη σύµβαση (προσάρηµα υπ΄αριθµό 3) µε την εταιρεία ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ, η οποία 
αποτελεί βασικό προµηθευτή της, βάσει της οποίας ρυθµίστηκαν  οφειλές της Εταιρείας προς την εταιρεία ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ ποσού € 76.898, η 
αποπληρωµή των οποίων αναµένεται να αρχίσει µετά την επόµενη χρήση 2014.  Περισσότερες πληροφορίες  παρατίθεται στη Σηµείωση 34 των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων.

9. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 και για τις χρήσεις 2011 και 2012 διεξήχθη έλεγχος στο πλαίσιο χορήγησης Ετήσιου 
Πιστοποιητικού Φορολογικής Συµµόρφωσης. Ο αντίστοιχος έλεγχος της κλειόµενης χρήσεως 2013  βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά την έγκριση και δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων . Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Εταιρείας έχουν 
ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν αναµένεται µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες 
θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της χρήσης 2013 ήταν 520 άτοµα (31 ∆εκεµβρίου 2012: 401 άτοµα).

4. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 323.246  υπέρ πιστωτών της Εταιρείας.

Στο ως άνω πλαίσιο η διοίκηση έχει δροµολογήσει µια σειρά ενεργειών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη Σηµείωση 2.2 των συνηµµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. 

6. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 µέρη για την χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 2012, παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα:

α) Έσοδα

β) Έξοδα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 

Η Εταιρεία

5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας δεν περιλαµβάνονται σε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις άλλης εταιρείας.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Συνέχεια - Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

8. Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ο  συντελεστής φόρου εισοδήµατος για την κλειοµενη χρήση 2013 ανέρχεται σε 26%  (20% χρήση 2012). Η εφαρµογή του 
νέου συντελεστή στην επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας επί των προσωρινών διαφορών της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, είχε ως συνέπεια την αναγνώριση 
επιπλέον αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ποσού € 8.023 περίπου σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας.

Η Εταιρεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Η Εταιρεία

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

Προσαρµοσµένο EBITDA

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ELFE ΑΒΕΕ. 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 Νόµιµου Ελεγκτή.

6. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 660 χιλ. περίπου, ενώ κατά την προηγούµενη χρήση ανήλθαν σε € 1.126 χιλ. 
περίπου.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ. 009280001000 -  ΑΡ. Μ.Α.Ε.  69420/01ΝΤ/Β/10/46

Ε∆ΡΑ : ΠΕΝΤΕΛΗΣ 34 & ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 11, ΤΚ 175 64, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135  για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

28 Νοεµβρίου 2014
Αστέριος Ι. Κουφός,  Α.Μ.ΣΟΕΛ 13621

           FRS Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε., Α.Μ. ΣΟΕΛ  160

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Μη επαναλαµβανόµενα έξοδα και κόστος αδράνειας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Η Εταιρεία


