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                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ,μέλος.

31 Δεκ. 2015 31 Δεκ. 2014  1 Ιαν-31 Δεκ. 2015 1 Ιαν-31 Δεκ. 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

 Κύκλος εργασιών..................................................................  17.066.770 -

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια………………..………………………......  13.841.056 - Μικτά κέρδη.. …….................................................................  2.915.992 -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία…………………………………………………………..  1.496 -  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις…………………………………………..  194.183 -  

Λοιπές απαιτήσεις …………………………………………………………………….  36.596 - Κέρδη προ φόρων................................................................  2.328.773 (6.767)

Αποθέματα............................................................................................................  3.870.244 - Φόροι........................................................................................  2.067.679 -

Απαιτήσεις από πελάτες......................................................................................  5.888.815 662 Κέρδη μετά από φόρους (Α)…………………………………  4.396.452 (6.767)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία......................................................  182.942 14.117  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ......................................................................................  24.015.332 14.779 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)……… 7.314 -

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 4.403.766 (6.767)

Μετοχικό κεφάλαιο................................................................................................  5.427.025 79.110

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης ...........................................................................   12.669.826 (68.383)

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων Εταιρίας (α).......................................................  18.096.851 10.727 Κατανέμονται σε :  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις…………............................................................  2.204.366 - Μετόχους Εταιρίας...................................................................  4.403.766 (6.767)
Βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις…………...........................................................  3.714.115 4.052  4.403.766 (6.767)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)...................................................................................  5.918.481 4.052  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)..................................  24.015.332 14.779

Κέρδη μετά φόρων ανά μετοχή - βασικά (σε €)  2,3736 (0,2506)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) - -
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.....................  3.262.865 (6.774)

Αποσβέσεις (Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος) 930.443 -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

31 Δεκ. 2015 31 Δεκ. 2014

1.Oι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται   στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίζει η ΕΛΒΑΛ ΑΕ, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με 100%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 10.727 17.494  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους…………................................. 4.403.766 (6.767) 2. Την 31/12/2015 δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη και υποθήκες επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας. 

Απορρόφηση κλάδου ΒΑΦΗΣ 13.682.358 -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 18.096.851 10.727 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που  ενδέχεται να

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 91 άτομα

5. Για την χρήση 1/1 εως 31/12/2015  ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσης ανέρχεται σε απαίτηση € 2.933.584

και ο φόρος εισοδήματος χρήσης σε υποχρέωση € 865.905

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) - έμμεση μέθοδος

1 Ιαν-31 Δεκ. 2015 1 Ιαν-31 Δεκ. 2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων…………………………………............................................... 2.328.773 (6.767)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και αύλων παγίων περιουσιακών στοιχείων................. 930.443 -

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων................................................................................ (88.865) -

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημιές) (783) (7)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.432 -

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:

 ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων........................................................................... 29.734 -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων............................................................................. (5.855.701) 3

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών).......................................... 2.879.031 4.051

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα............................................ (4.432) -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)…… 222.632 (2.720)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αύξηση συμμετοχής σε Θυγατρικές - - 9. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων…………………. (53.760) - των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει

Τόκοι εισπραχθέντες............................................................................................. 783 7 από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24  προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Δοσμένες εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις…………………. (830) - (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 31/12/2015

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)…… (53.807) 7 i)   Έσοδα 17.063.099

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα ii)   Έξοδα 1.387.174

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) .…............................................................ 168.825 (2.713) iii)  Απαιτήσεις 5.449.545

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης…………………………….. 14.117 16.830 iv) Υποχρεώσεις 61.769

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης ……………………….. 182.942 14.117 v) Αμοιβές Δ.Σ. 136.655

Αθήνα, 09 Ιουνίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ

ΑΤ  Ν 032204 ΑΤ ΑΒ 551839

ΕΥΑΓΓ. ΠΑΝ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ

ΑΤ ΑΖ 514154

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)

Σύνθεση Δ. Σ.: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ,Πρόεδρος,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ,Αντιπρόεδρος,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ,μέλος, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ,μέλος,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΜΠΕΛΗΣ,μέλος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ,μέλος,  

(6.774)

Νόμιμος ελεγκτής:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ (Α.Μ ΣΟΕΛ 18701)

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

6.Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2015.

Για τις χρήσεις 2011, έως και 2015 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α του Ν. 4174/2013. Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014 ο 

έλεγχος ολοκληρώθηκε και χορηγήθηκε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς παρατηρήσεις η ευρήματα. Για τη χρήση που 

έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται 

να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και το αποτέλεσμα του ελέγχου εκτιμούμε πως δε θα 

έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση εκτιμά πως από πιθανό φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2010- 2015 δε θα προκύψουν 

διαφορές που θα έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό η Εταιρία δεν έχει 

σχηματίσει πρόβλεψη.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 

Εποπτεύουσα Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

8. Η Εταιρία προχώρησε στην τροποποίηση της ονομασίας της από  «Β.ΕΠΕ.Μ Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων» 

σε «ΒΕΠΑΛ Α.Ε Βιομηχανία Επεξεργασίας  Αλουμινίου» και στις 30/04/2015 τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρίας και 

της μητρικής ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. αποφάσισαν,την απόσχιση του κλάδου παραγωγής 

«Βαμμένων Προϊόντων» της εταιρίας ΕΛΒΑΛ ΑΕ με ΑΦΜ 09400416 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/1920 και 

του Ν.Δ 1297/72 και με ημερομηνία ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31/12/2014.

7. Το Δ.Σ. της Εταιρίας ενέκρινε την διανομή μερίσματος 1.203.947,55€ προς την μητρική ΕΛΒΑΛ Α.Ε., σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού 69.719,58€ και μεταφορά σε υπόλοιπο κερδών εις νέον 3.054.308,56€.

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 06 Ιουνίου 2016

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Διεύθυνση έδρας: Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ: 003405301000

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΒΕΠΑΛ AE. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πρίν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή. 

2.332.422

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων .……..…..……………………………………

Ελεγκτική εταιρία:  KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)


