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B. Συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη βάση

Γ. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και
μη βάση

Δ. Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3016/2002

E. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005

Στ.. Η διεύθυνση του διαδικτύου όπου έχουν αναρτηθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα
πιστοποιητικά ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των
εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
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Aθανάσιος Kαϊσης του Γεωργίου
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Λεωνίδας Τσολέκας του Δημητρίου

Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό).

Δημήτριος Δαρνάκας του Γεωργίου

Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου (εκτελεστικό)

Αναστάσιος Πεζίκογλου του Ευτύχιου

Μέλος Δ.Σ. (εκτελεστικό)

Βάιος Αντωνίου του Κωνσταντίνου

Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

Αναστάσιος Γάτσιος του Ιωάννη

Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

Παναγιώτης Κιουτσίκης του Στέργιου

Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

Πρόδρομος Κιρτικίδης του Χαραλάμπου

Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

Nικόλαος Kέζος του Aντωνίου

Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)

Κωνσταντίνος Παπαθεμελής του Δημητρίου

Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)

Κοσμάς Μπαλτατζής του Αριστοτέλη

Μέλος Δ.Σ. (μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο)
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A. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ενοποιημένη και μη βάση

EBZ

∂Ù‹ÛÈÂ˜
√ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ﬁ
1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2005 ¤ˆ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» την 5η Σεπτεμβρίου 2006 και
έχουν δημοσιοποιηθεί με την κατάθεσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ebz.gr.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να
παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας και του Ομίλου,
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα
δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και
ανακατατάξεις κονδυλίων.

∂§§∏¡π∫∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞.∂.
O ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∫·˝ÛË˜
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1. ŒÎıÂÛË ∂Ï¤Á¯Ô˘ √ÚÎˆÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ
Προς τους Μετόχους της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 30
Ιουνίου 2006. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας.
Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών
καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του
ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση,
σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας
της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος
που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της Έκθεσης μας.
Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την
οικονομική θέση της εταιρίας και την ενοποιημένη οικονομική θέση του Ομίλου (του οποίου η εταιρία
τυγχάνει μητρική), κατά την 30 Ιουνίου 2006, και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του Ομίλου,
καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της εταιρίας και του Ομίλου, της
χρήσεως που έληξε αυτήν την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Τιοικητικού Συμβουλίου,
είναι συνεπές με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας επισημαίνουμε, όπως
αναλυτικότερα μνημονεύεται στην παράγραφο 11 που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών
καταστάσεων, ότι η Εταιρία αποφάσισε να προβεί στη διόρθωση ορισμένων κονδυλίων των οικονομικών
καταστάσεων που είχαν δημοσιοποιηθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας
χρήσης 1 Ιουλίου 2005 - 30 Ιουνίου 2006. Οι σχετικές διορθώσεις, οι οποίες αφορούν σε διορθώσεις
λαθών, καθώς και η σχετική επίδρασή τους στα Αποτελέσματα μετά από φόρους, τα Δικαιώματα
Μειοψηφίας και στην Καθαρή Θέση των μετόχων της εταιρίας αναφέρονται αναλυτικά στην εν λόγω
παράγραφο.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2006
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές
Grant Thornton A.E.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
Βενέτης Κωνσταντίνος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891

Ντζανάτος Δημήτριος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
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2. πÛÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜
∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√
ªË ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î¿ ™ÙÔÈ¯Â›· ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Υπεραξία Επιχείρησης
Άύλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î¿ ¶ÂÚÈÔ˘ÛÈÎ¿ ™ÙÔÈ¯Â›·
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρείες του
Ομίλου
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη
αξία μέσω αποτελέσματων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

™‡ÓÔÏÔ ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
ÿ‰È· ∫ÂÊ¿Ï·È· & ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÿ‰È· ∫ÂÊ¿Ï·È·
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
ÿ‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ·Ô‰È‰ﬁÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜
ÌÂÙﬁ¯Ô˘˜ ÙË˜ ªËÙÚÈÎ‹˜
Δικαιώματα Μειοψηφίας
™‡ÓÔÏÔ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005

H ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006

30/6/2005

153,835,264.40
7,892,795.92
43,504.68
0.00
7,772,589.00

152,502,410.59
2,574,287.51
56,535.23
0.00
6,265,758.48

120,545,570.51
0.00
0.00
16,519,490.97
7,649,697.46

121,289,897.12
0.00
0.00
7,774,264.82
6,149,419.14

114,339.76
135,676.52
169,794,170.28

169,323.97
136,799.05
161,705,114.83

0.00
135,676.52
144,850,435.46

0.00
136,799.05
135,350,380.13

118,586,234.18

140,466,381.05

104,960,241.87

134,314,644.64

93,993,605.53

42,293,897.18

67,475,466.32

29,193,217.27

0.00
17,396,362.33

0.00
20,791,069.29

4,777,218.25
9,389,128.31

12,661,705.90
8,922,667.73

488,638.89
5,071,106.08
235,535,947.01

370,212.81
9,344,924.63
213,266,484.96

488,638.89
4,431,265.34
191,521,958.98

370,212.81
8,475,725.31
193,938,173.66

405,330,117.29

374,971,599.79

336,372,394.44

329,288,553.79

22,355,586.43
16,888,622.93
143,227,621.03
16,195,863.55

22,355,586.43
16,888,622.93
142,107,580.10
21,345,239.83

22,355,586.43
16,888,622.93
141,558,028.21
(10,631,027.06)

22,355,586.43
16,888,622.93
136,841,290.00
10,395,462.58

198,667,693.94
8,583,190.65
207,250,884.59

202,697,029.29
6,715,017.55
209,412,046.84

170,171,210.51
0.00
170,171,210.51

186,480,961.94
0.00
186,480,961.94

ª·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
™‡ÓÔÏÔ ª·ÎÚÔÚÔı¤ÛÌˆÓ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ

12,420,944.85
18,161,256.91

13,719,288.34
16,169,122.12

8,200,000.01
17,838,543.46

10,933,333.34
15,967,057.39

10,584,048.27
74,179.23
41,240,429.26

16,480,477.68
165,929.12
46,534,817.26

10,300,603.26
74,179.23
36,413,325.96

15,966,465.63
165,926.12
43,032,782.48

μÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις
™‡ÓÔÏÔ μÚ·¯˘ÚÔı¤ÛÌˆÓ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ
™‡ÓÔÏÔ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ

25,362,132.91
3,836,037.94
107,934,240.17
13,862,491.95
5,843,900.47
156,838,803.44
198,079,232.70

18,016,257.45
4,906,385.26
77,828,126.83
12,964,357.62
5,309,608.53
119,024,735.69
165,559,552.95

13,091,776.20
2,771,857.65
97,353,334.32
11,422,511.46
5,148,378.34
129,787,857.97
166,201,183.93

13,058,716.11
4,449,954.53
65,733,334.32
11,223,195.88
5,309,608.53
99,774,809.37
142,807,591.85

™‡ÓÔÏÔ π‰ÈÒÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·È ÀÔ¯ÚÂÒÛÂˆÓ

405,330,117.29

374,971,599.79

336,372,394.44

329,288,553.79
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3. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
√ √ªπ§√™

¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜
Κόστος Πωληθέντων
ªÈÎÙﬁ ∫¤Ú‰Ô˜
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¶ÚÔ ºﬁÚˆÓ
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ
∞ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη/ζημιές/κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
K¤Ú‰Ë/˙ËÌÈ¤˜ ÌÂÙ¿ ·ﬁ ÊﬁÚÔ˘˜
∫·Ù·ÓÂÌËÌ¤Ó· ÛÂ :
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή
™‡ÓÔ„Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών
& επενδυτικών Αποτελεσμάτων & Αποσβέσεων
Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών
& επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη/ζημιές προ φόρων
Κέρδη/ζημιές μετά από Φόρους

H ∂Δ∞πƒπ∞

1/7/05-30/6/06

1/7/04-30/6/05

1/7/05-30/6/06

1/7/04-30/6/05

337,985,239.55
(294,185,991.31)
43,799,248.24

264,179,800.91
(206,042,943.21)
58,136,857.70

304,661,403.71
(283,406,772.32)
21,254,631.39

208,805,936.42
(177,558,403.78)
31,247,532.64

9,575,309.32
(18,164,848.42)
(20,933,732.39)
(45,879.70)
(4,919,725.66)

8,927,710.18
(12,898,679.23)
(21,468,555.36)
(70,889.06)
(14,107,644.81)

6,387,320.43
(15,487,473.68)
(18,089,907.62)
(45,879.70)
(1,144,496.24)

4,102,981.08
(8,601,198.79)
(20,099,321.31)
(70,889.06)
(1,348,030.91)

9,310,371.39

18,518,799.42

(7,125,805.42)

5,231,073.65

218,535.80
(8,657,552.10)

1,669,713.59
(5,844,706.44)

111,276.17
(6,644,204.89)

2,926,153.86
(3,199,295.48)

871,355.09

14,343,806.57

(13,658,734.14)

4,957,932.03

(1,838,020.81)

(3,042,283.92)

(1,119,812.75)

(2,312,725.17)

(966,665.72)

11,301,522.65

(14,778,546.89)

2,645,206.86

(2,757,261.30)
1,790,595.58

10,560,790.52
740,732.13

(14,778,546.89)

2,645,206.86

(0.09)

0.34

(0.48)

0.09

12,795,836.82

21,638,200.94

(4,536,666.59)

7,362,253.89

9,310,371.39
871,355.09
(966,665.72)

18,518,799.42
14,343,806.57
11,301,522.65

(7,125,805.42)
(13,658,734.14)
(14,778,546.89)

5,231,073.65
4,957,932.03
2,645,206.86

8
16,888,622.93

22,355,586.43

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ È‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 01/07/2005 - 30/6/2006
Μερίσματα από κέρδη χρήσης 2004/2005
Κέρδη από αποθεματικά
Σχηματισμός αποθεματικών από κέρδη χρήσης 2004/2005
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/7/2005-30/6/2006
Προσαρμογή αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων
προς πώληση
™˘ÓÔÏÈÎﬁ ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ Î¤Ú‰Ô˜/˙ËÌÈ¿ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
ÀﬁÏÔÈÔ ÙˆÓ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

0.00
0.00
16,888,622.93

0.00

0.00

0.00
0.00
22,355,586.43

À¤Ú ΔÔ
ÕÚÙÈÔ
16,888,622.93

ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
22,355,586.43

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
(108,002.16)
16,888,622.93

0.00
0.00
(142,963.20)
22,355,586.43

Αναβαλλόμενη φορολογία
Προσαρμογή λογ.προβλέψεων
™˘ÓÔÏÈÎﬁ ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ Î¤Ú‰Ô˜/˙ËÌÈ¿ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
ÀﬁÏÔÈÔ ÙˆÓ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2005

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
(108,002.16)
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
(142,963.20)
0.00

ÀﬁÏÔÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/07/2004 - 30/6/2005
Μερίσματα από κέρδη χρήσης 2003/2004
Σχηματισμός αποθεματικών από κέρδη χρήσης 2003/2004
Αποθεματικά θυγατρικών που αποδίδονται στον όμιλο
Σχηματισμός αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/7/2004-30/6/2005

ÀﬁÏÔÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005
Προσαρμογή από τη μη ενοποίηση στη χρήση 2005/2006
θυγατρικής λόγω οριστικής εκκαθάρισής της πριν τη λήξη
της χρήσης (πρόκειται για τη εκκαθαρισθείσα θυγατρική
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΑΕ η οποία έχει μηδενική συμμετοχή
στην ενοποιημένη καθαρή θέση)
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤Ó· ˘ﬁÏÔÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ¢¶Ã¶

À¤Ú ΔÔ
ÕÚÙÈÔ
16,996,625.09

ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
22,498,549.63

ª∂Δ∞μ√§∏ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™

4. ∂ÓÔÔÈËÌ¤ÓË ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ªÂÙ·‚ÔÏÒÓ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÂÈ˜ Ó¤ÔÓ
66,153,739.54

0.00
1,120,040.93
143,227,621.03

0.00
(3,596,697.28)
4,716,738.21
0.00

142,107,580.10

0.00

§ÔÈ¿
·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿
142,107,580.10

0.00
0.00
55,494,381.74
142,107,580.10

259,130.49
(5,149,376.28)
16,195,863.55

(1,531,204.54)
3,596,697.28
(4,716,738.21)
(2,757,261.30)

21,345,239.83

0.00

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÂÈ˜ Ó¤ÔÓ
21,345,239.83

O OMI§√™

985,298.29
113,791.50
(44,808,499.71)
21,345,239.83

0.00 (1,224,963.64)
2,917,313.52 (2,917,313.52)
3,487,188.55 (3,487,188.55)
48,838,914.31 (48,838,914.31)
250,965.36
0.00
0.00
10,560,790.52

§ÔÈ¿
·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿
86,613,198.36

O OMI§√™

259,130.49
(4,029,335.35)
198,667,693.94

(1,531,204.54)
0.00
0.00
(2,757,261.30)

202,697,029.29

0.00

™‡ÓÔÏÔ
202,697,029.29

985,298.29
113,791.50
10,434,916.67
202,697,029.29

(1,224,963.64)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
10,560,790.52

™‡ÓÔÏÔ
192,262,112.62

77,577.52
1,868,173.10
8,583,190.65

0.00
0.00
0.00
1,790,595.58

6,715,017.55

0.00

¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ªÂÈÔ„ËÊ›·˜
6,715,017.55

0.00
21,208.50
761,940.63
6,715,017.55

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740,732.13

¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ªÂÈÔ„ËÊ›·˜
5,953,076.92

336,708.01
(2,161,162.25)
207,250,884.59

(1,531,204.54)
0.00
0.00
(966,665.72)

209,412,046.84

0.00

™‡ÓÔÏÔ
209,412,046.84

985,298.29
135,000.00
11,196,857.30
209,412,046.84

(1,224,963.64)
0.00
0.00
0.00
(0.00)
11,301,522.65

™‡ÓÔÏÔ
198,215,189.54

EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E.
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ÀﬁÏÔÈÔ ÙˆÓ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

22,355,586.43

0.00
0.00
0.00
0.00
16,888,622.93

0.00
0.00
0.00
0.00

À¤Ú ΔÔ
ÕÚÙÈÔ
16,888,622.93

ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
22,355,586.43

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ È‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 01/07 - 30/6/2005
Μερίσματα από κέρδη χρήσης 2003/2004
Σχηματισμός αποθεματικών από κέρδη χρήσης 2003/2004
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών
Σχηματισμός αποθεματικών από αναπροσαρμογή παγίων
Αναβαλλόμενη φορολογία
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/07/04-30/6/2005
™˘ÓÔÏÈÎﬁ ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
ÀﬁÏÔÈÔ ÙˆÓ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2005

ÀﬁÏÔÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2005, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ¢¶Ã¶
ªÂÙ·‚ÔÏ‹ È‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 01/07 - 30/6/2006
Μερίσματα από κέρδη χρήσης 2004/2005
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/07/05-30/6/2006
Σχηματισμός αποθεματικών με κέρδη χρήσης 2004/2005
™˘ÓÔÏÈÎﬁ ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙ﬁÌÂÓÔ Î¤Ú‰Ô˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘

0.00
0.00
(108,002.16)
0.00
0.00
0.00
(108,002.16)
16,888,622.93

0.00
0.00
(142,963.20)
0.00
0.00
0.00
(142,963.20)
22,355,586.43

ÀﬁÏÔÈ· Î·Ù¿ ÙËÓ 30Ë IÔ˘Ó›Ô˘ 2004, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ¢¶Ã¶

À¤Ú ΔÔ
ÕÚÙÈÔ
16,996,625.09

ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
22,498,549.63

5. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ªÂÙ·‚ÔÏÒÓ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ∂Ù·ÈÚ›·˜

141,558,028.21

0.00
0.00
4,716,738.21
4,716,738.21

§ÔÈ¿
·Ôı¤Ì·ÙÈÎ·
136,841,290.00

0.00
2,917,313.52
250,965.36
48,838,914.31
0.00
0.00
52,007,193.19
136,841,290.00

§ÔÈ¿
·Ôı¤Ì·ÙÈÎ·
84,834,096.81

H ETAIƒπ∞

(10,631,027.06)

(1,531,204.54)
(14,778,546.89)
(4,716,738.21)
(21,026,489.64)

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÂÈ˜ Ó¤ÔÓ
10,395,462.58

(1,224,963.64)
(2,917,313.52)
0.00
(48,838,914.31)
985,298.29
2,645,206.87
(49,350,686.31)
10,395,462.58

∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
ÂÈ˜ Ó¤ÔÓ
59,746,148.89

170,171,210.51

(1,531,204.54)
(14,778,546.89)
0.00
(16,309,751.43)

™‡ÓÔÏÔ
186,480,961.94

(1,224,963.64)
0.00
0.00
0.00
985,298.29
2,645,206.87
2,405,541.52
186,480,961.94

™‡ÓÔÏÔ
184,075,420.42

EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E.

6. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Δ·ÌÂÈ·ÎÒÓ ƒÔÒÓ
√ √ªπ§√™
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες
επιχ/σης
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών)
φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (·)

∏ ∂Δ∞πƒπ∞

1/7/05-30/6/06
282,844,598.22

1/7/04-30/6/05
189,005,849.22

(302,037,834.02)

(224,189,938.33)

(542,173.04)
(8,265,806.00)

0.00
(5,167,764.26)

61,938.50
(6,252,458.79)

0.00
(3,105,249.16)

(28,001,214.84)

(40,351,853.37)

(29,872,197.77)

(71,629,223.73)

(6,100,109.37)

(10,384,437.26)

(3,008,286.98)

(1,700,682.55)

0.00

0.00

0.00

0.00

(6,100,109.37)

(10,384,437.26)

(3,008,286.98)

(1,700,682.55)

ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
173,390,713.01
Εξοφλήσεις δανείων
(141,137,738.46)
Μερίσματα πληρωθέντα
(2,425,468.89)
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (Á)
29,827,505.66

91,072,092.10
(53,232,300.52)
(1,224,988.78)

154,882,459.65
(124,520,085.34)
(1,526,349.53)

88,286,137.10
(25,830,389.70)
(1,220,270.46)

36,614,802.80

28,836,024.78

61,235,476.94

9,344,924.63

23,466,412.46

8,475,725.31

20,570,154.65

5,071,106.08

9,344,924.63

4,431,265.34

8,475,725.31

9,344,924.63

23,466,412.46

8,475,725.31

20,570,154.65

5,071,106.08

9,344,924.63

4,431,265.34

8,475,725.31

∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
Πληρωμές για την απόκτηση
ενσώματων και άϋλων παγίων
Πληρωμές για την αγορά θυγατρικών,
συγγενών, κοινοπραξιών κ.λπ.
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ / ÂÎÚÔÒÓ ·ﬁ
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ (‚)

∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÈ·Î¿
Δ·ÌÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
Δ·ÌÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
Ï‹ÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘

Δ·ÌÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
Δ·ÌÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
Ï‹ÍË˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘
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1/7/05-30/6/06
259,691,160.74

1/7/04-30/6/05
152,300,156.53

(283,372,838.22) (220,824,131.10)

7. ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·
7.1. °ÂÓÈÎ¤˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜
H «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΒΖ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό τη
δημιουργία συνθηκών για την τευτλοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και την αυτάρκεια του ελληνικού
κράτους σε ζάχαρη. Βασικός μέτοχός της είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λευκής κρυσταλλικής ζάχαρης και των
παραπροϊόντων της. Είναι ο μοναδικός παραγωγός ζάχαρης στην Ελλάδα και λειτουργεί στα πλαίσια
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και ακολουθεί τους κανόνες
που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. όσον αφορά την παραγωγή και την διάθεση της ζάχαρης.
Η εταιρία από τη ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει εδραιώσει την θέση της στην εγχώρια αγορά ενώ σε
ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες ζάχαρης από άποψη
παραγωγικής δυναμικότητας. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται από την
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ενώ ένα μικρό ποσοστό καλύπτεται από εισαγωγές που
πραγματοποιούν εγχώριοι εισαγωγείς.
Η εταιρία διαθέτει σήμερα πέντε εργοστάσια συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας κατεργασίας 32.000
τόνων τεύτλων. Οι παραγωγικές μονάδες της εταιρίας είναι καθετοποιημένες και διαθέτουν σταθμούς
παραγωγής ατμού, ηλεκτρικής ενέργειας, ασβεστοκάμινο καθώς και μηχανουργεία για κατασκευή
μηχανολογικού εξοπλισμού.
Η εταιρία στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και εκμεταλλευόμενη τις
σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές των βαλκανικών χωρών, προέβη σε δύο
στρατηγικής σημασίας εξαγορές ζαχαρουργείων στη Σερβία: την AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” ZABALJ, με τελικό ποσοστό συμμετοχής 92,09% (απόκτηση 69,146% το 2002, 15,144% το 2004 και
7,8% το 2005) και την AD FABRIKA SECERA “CRVENKA” - CRVENKA με ποσοστό συμμετοχής 76,96%
(απόκτηση 69,17% το 2003 και 7,79% το 2005). Με τον έλεγχο των δύο ζαχαρουργείων στη Σερβία η
εταιρία ελέγχει το 30% περίπου του συνόλου της παραγωγής ζάχαρης στη γειτονική χώρα. Στο τέλος
του 2003 η εταιρία ίδρυσε θυγατρική εταιρία με έδρα τη Λευκωσία με την επωνυμία «Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης -Κύπρος ltd» ώστε να επωφεληθεί από τις νέες αγορές όπως αυτήν της Κύπρου
αφού με τη διεύρυνση της Ε.Ε. δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες. Επίσης στο 2002 συμμετείχε με
ποσοστό 99,83% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Βαλκανική Ζάχαρη Α.Ε. » με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση εργοστασίων ζάχαρης, παραγωγή πρώτων
υλών, εμπορία- τυποποίηση ζάχαρης και ανάπτυξη σχετικών δικτύων πώλησης. Η εν λόγω εταιρεία
τέθηκε σε οριστική εκκαθάριση στη τρέχουσα χρήση.
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7.2. ¶·Ú·ÁﬁÌÂÓ· ÚÔ˚ﬁÓÙ·
Οι κυριότερες παραγόμενες κατηγορίες προϊόντων είναι οι εξής:
• Λευκή Κρυσταλλική ζάχαρη
• Μελάσα (1*)
• Ζαχαρόπιττα. (1*)
• Νουτρίκα (Nutrica) 135 (1*)
• Νωπός Πολτός (1*)
• Τευτλόσπορος (1*)
(1*): παραπροϊόν
Το κύριο προϊόν της εταιρίας είναι η λευκή κρυσταλλική ζάχαρη, ποιότητας STANDARD (ΕΟΚ
Κατηγορία ΙΙ), που παράγεται από την επεξεργασία των ζαχαρότευτλων.
Η «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» στα πλαίσια της δυναμικότητάς της να παράγει την μέγιστη
ποσόστωσή της (Zάχαρη ποσόστωσης Α+Β) 317.501,8 τόνους ζάχαρης, έχει την δυνατότητα να
επεξεργάζεται άνω των 2.800.000 τόνων ζαχαρότευτλων ετησίως. Για το σκοπό αυτό, η εταιρία
συνεργάζεται με 20.000 περίπου τευτλοπαραγωγούς από την Κεντρική Ελλάδα μέχρι την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη.
Η αξία των ζαχαρότευτλων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ζάχαρης, αντιστοιχεί σε 50-60% του
κόστους ζάχαρης και μεταβάλλεται ανάλογα με την ζαχαροπεριεκτικότητά τους. Για την εξασφάλιση
ανώτερης ποιότητας πρώτης ύλης, η εταιρία διενεργεί σημαντική έρευνα, με σκοπό την παραγωγή
τεύτλων με υψηλή ποιότητα και περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Επίσης, η εταιρία όπως έχει ήδη
αναφερθεί, παράγει και χορηγεί η ίδια στους παραγωγούς το σπόρο των τεύτλων και κατευθύνει την
καλλιέργεια και συγκομιδή των τεύτλων, μέσω των δικών της Γεωπονικών Υπηρεσιών προσφέροντας
πληθώρα υπηρεσιών στην τευτλοκαλλιέργεια.
Η συγκομιδή και η βιομηχανική επεξεργασία του τεύτλου για την παραγωγή ζάχαρης (καμπάνια),
γίνεται από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο κάθε έτους και διαρκεί κατά μέσο όρο 90-100 ημέρες. Ο
βαθμός απασχόλησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της καμπάνιας είναι πλήρης.
Η ζάχαρη διατίθεται χύμα, για βιομηχανική κυρίως χρήση, και συσκευασμένη σε χαρτόσακους των 50
και 25 κιλών καθώς και σε μικρότερες συσκευασίες του 1 και 2 κιλών και σε big bags των 1.000 κιλών.
Τα υγρά απόβλητα της παραγωγής καθαρίζονται σε ειδικές εγκαταστάσεις και η ιλύς που προέρχεται
από τα απόβλητα που προκύπτουν χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό.
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8. Δ¿ÛÂÈ˜ Î·È ÚÔÔÙÈÎ¤˜
Η ζάχαρη αποτελεί ένα διαρκές προϊόν άμεσα συνυφασμένο με την καθημερινή μας ζωή και κατά
συνέπεια αποτελεί προϊόν με ανελαστική ζήτηση. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών
μονάδων ανά την Ευρώπη με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αλλά και η σύναψη στρατηγικών
συμμαχιών αποτελούν αναγκαίες συνθήκες, ώστε οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ζάχαρης να
αντεπεξέλθουν επιτυχώς στον οξύ ανταγωνισμό που προκύπτει από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Η
Ε.Β.Ζ. Α.Ε. μέσα σ' αυτό το πλαίσιο ώστε να αντεπεξέλθει στις νέες συνθήκες με επιτυχία, προέβη στην
εξαγορά δύο Ζαχαρουργείων στη Σερβία. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα των εν λόγω μονάδων
που σήμερα αντιστοιχεί στο 30% περίπου της παραγωγής ζάχαρης στην γειτονική χώρα, θα αυξηθεί
περαιτέρω αφού η εταιρία υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό
τους, ενώ παράλληλα «ανοίγει» νέες αγορές και κανάλια διανομής στη βαλκανική αγορά. Με τα δύο
εργοστάσια τα οποία έχει αγοράσει η Ε.Β.Ζ. στη Σερβία απέκτησε μερίδιο 30% της σερβικής
παραγωγής με δικαίωμα ποσόστωσης εξαγωγής ζάχαρης με ευνοϊκούς όρους στην Ε.Ε.
Με την από 24/11/2005 απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. θεσπίζεται νέο
καθεστώς της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) Ζάχαρης που θα ισχύσει από το ζαχαρικό έτος
2006/2007.

8.1. ¡¤· ∫ÔÈÓ‹ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∞ÁÔÚ¿˜
Οι τιμές που θα ισχύσουν με τη νέα ΚΟΑ καθώς και η σχετική μεταβατική περίοδος φαίνονται στο
συνημμένο πίνακα.
Δπª∂™
Τιμή αναφοράς (σε επίπεδο
καταναλωτή)
Τιμή αναφοράς σε επίπεδο
παραγωγού (καθαρή από το ποσό
αναδιάρθρωσης)
Συνολική μείωση της τιμής αναφοράς
σε επίπεδο καταναλωτή
Συνολική μείωση της τιμής αναφοράς
σε επίπεδο παραγωγού
Ελάχιστη τιμή ζαχαρότευτλων

-

2006/7

2007/8

∞ﬁ 2010/11

„/τ)
(„

631,9

631,9

404,4

„/τ)
(„

505,5

458,1

404,4

%

0%

0%

36%

%
„/τ)
(„

20%
32,9

27,5%
29,8

36%
-

• Το καθεστώς παρέμβασης διατηρείται καθ' όλη τη μεταβατική περίοδο με ποσοτικό όριο 600.000
τόνων για όλη την Κοινότητα και με τιμή στο 80% της τιμής αναφοράς του επομένου έτους.
• Οι ποσοστώσεις Α και Β συγχωνεύονται σε μία ενιαία ποσόστωση στην οποία θα επιβάλλεται ένα
τέλος παραγωγής 12 ευρώ ανά τόνο αρχής γενομένης από το ζαχαρικό έτος 2007/2008.
• Εκτός του καθεστώτος παρέμβασης μπορεί να λειτουργεί και μέτρο ιδιωτικής αποθεματοποίησης
όταν οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν.
• Σχετικά με το εισαγωγικό καθεστώς θα εφαρμοστούν κανόνες καταγωγής προκειμένου να
περιοριστούν οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές.

ETHΣIO ΔEΛTIO 2005 - 2006 / AΠOΛOΓIΣMOΣ XPHΣEΩΣ

13

EΛΛHNIKH BIOMHXANIA ZAXAPHΣ A.E.

8.2. ∫·ıÂÛÙÒ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ
Με τη ληφθείσα απόφαση αντισταθμίζεται με αποσυνδεδεμένη ενίσχυση το 64,2% της απώλειας
εισοδήματος των τευτλοπαραγωγών που θα προκύψει κατά το τελικό στάδιο.

8.3. ª¤ÙÚ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ ÙË˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜
Οι βιομηχανίες που θα σταματήσουν την παραγωγή ζάχαρης αποσύρωντας μέρος της ποσόστωσης
τους και αντίστοιχης δυναμικότητας παραγωγικές εγκαταστάσεις θα λάβουν κατά την περίοδο
αναδιάρθρωσης τα ποσά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
ªÔÓ·‰È·›· ·Í›· ÙË˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ „/Ù
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
730
730
625
520

2010/2011
0

Σε περίπτωση απόσυρσης ποσόστωσης με μετατροπή του αντικειμένου παραγωγής κάποιου
εργοστασίου (π.χ. μετατροπή σε μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης) η μοναδιαία αξία της ενίσχυσης
αναδιάρθρωσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

2006/07
547,5

„/Ù)
¶ÔÛﬁ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ („
2007/08
2008/09
547,5
468,75

2009/10
390

2010/2011
0,0

Από τα παραπάνω ποσά τουλάχιστον 10% θα χορηγείται στους παραγωγούς ζαχαρότευτλων και στους
κατόχους γεωργικών μηχανημάτων εξειδικευμένων στην τευτλοκαλλιέργεια.
Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ταμείο αναδιάρθρωσης στο οποίο συνεισφέρουν οι βιομηχανίες που
θα συνεχίσουν την παραγωγή τους με τα παρακάτω ποσά:

2006/07
126,4

„/Ù)
¶ÔÛﬁ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ („
2007/08
2008/09
173,8
113,3

2009/10
0,0

2010/2011
0,0

Η Εταιρία έχοντας υπόψη ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν αναμόρφωση των λειτουργιών της, έχει θέσει σε
εφαρμογή σχέδιο αναδιάρθρωσης του κόστους παραγωγής και λειτουργίας προκειμένου να διατηρηθεί η
ανταγωνιστικότητα της στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί. Επίσης, έχοντας υπόψη την προοπτική
μίας τέτοιας εξέλιξης, από τον Ιούλιο του 2004, προχώρησε και έλαβε μέτρα που συμβάλουν τόσο σε μείωση
του κόστους παραγωγής, όσο και σε βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική αγορά και στην
αγορά των Βαλκανίων. Συγκεκριμένα και επειδή ο κύριος στόχος μας είναι η δραστική μείωση του κόστους
παραγωγής η Εταιρία μας σύναψε συμβάσεις καλλιέργειας με τους παραγωγούς σε τιμές χαμηλότερες
αυτών που προβλέπει η νέα Κ.Ο.Α για την χρήση 2006-2007 και μείωσε την βασική τιμή τεύτλου κατά
36,40% έναντι της προβλεπόμενης από τον κανονισμό μείωσης κατά 20%. Σχεδιάζει δε να προχωρήσει σε
περαιτέρω μείωση του μονίμου προσωπικού της κατά 20% περίπου και αναδιοργανώνει την παραγωγή της
με βάση σχετική μελέτη (τριετές επιχειρηματικό σχέδιο) που ανέθεσε σε τρίτους ειδικούς.
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Επιπλέον, με προγράμματα όπως εθελούσια έξοδος προσωπικού, αναδιάρθρωση της στρατηγικής των
πωλήσεων, εγκατάσταση φυσικού αερίου στα εργοστάσιά της στην Ελλάδα και Σερβία, αναμένει να
βελτιώσει έτι περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της στα δύο επόμενα χρόνια. Παράλληλα, μελετάται η
είσοδος της στην παραγωγή βιοαιθανόλης στα πλαίσια των οδηγιών της Ε.Ε. για παραγωγή
εναλλακτικών μορφών ενέργειας καθώς και βιοντήζελ.
Σημειώνεται ότι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία έλαβε χώρα στις
28/06/2006 αποφασίστηκε: α) η λειτουργία και των πέντε Εργοστασίων της Εταιρίας κατά την
παραγωγική περίοδο 2006, β) η συνέχιση από την πλευρά της Διοίκησης σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ανάπτυξης της προώθησης επέκτασης της Εταιρίας σε νέες συμπληρωματικές
δραστηριότητες όπως η Βιοαιθανόλη, γ) να εξεταστεί εκ νέου η πορεία υλοποίησης των παραπάνω
αποφάσεων και να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την υποβολή Φακέλου Αναδιάρθρωσης της
παραγωγής ζάχαρης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και δ) να δημοσιευτεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για εύρεση στρατηγικού εταίρου με σκοπό τη συνεργασία στην ίδρυση μονάδας
παραγωγής βιοαιθανόλης ως καυσίμου κίνησης. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία διερευνά τη δυνατότητα
μετατροπής κάποιων εκ των εργοστασίων της σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης, ως καυσίμου
κίνησης, με πρώτη ύλη τεύτλα, μελάσσα και σιτηρά. Ήδη η Ε.Β.Ζ. έχει στη διάθεσή της Τεχνοοικονομική
Μελέτη (Feasibility Study), που εκπονήθηκε από διεθνή αναγνωρισμένο μελετητικό οίκο, για το σκοπό
αυτό. Η μελέτη αφορά μονάδα παραγωγής 150.000 m3 βιοαιθανόλης ετησίως και η συνολική επένδυση
προβλέπεται να είναι της τάξης των 130.000.000 „/μονάδα.

9. ¶Ï·›ÛÈÔ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» την 30
Ιουνίου 2006 (ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιουλίου 2004) που καλύπτουν περίοδο 1 Ιουλίου
2005 έως 30 Ιουνίου 2006, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε
τρέχουσες αξίες και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). Επίσης, είναι
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως
αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο
Όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η Ιουλίου 2005 το οποίο περιλαμβάνει τα
ακόλουθα πρότυπα:
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.

1
2
7
8

Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.

10
11
12
14
16

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Αποθέματα
Καταστάσεις ταμειακών ροών
Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές
Μεθόδους
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Κατασκευαστικά συμβόλαια
Φόροι εισοδήματος
Πληροφόρηση κατά τομέα
Ενσώματα Πάγια
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Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.

17
18
19
20

Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.
Δ.Λ.Π.

21
23
24
26
27
28
29
30

Δ.Λ.Π. 31
Δ.Λ.Π. 32
Δ.Λ.Π. 33
Δ.Λ.Π. 34
Δ.Λ.Π. 36
Δ.Λ.Π. 37
Δ.Λ.Π. 38
Δ.Λ.Π. 39
Δ.Λ.Π. 40
Δ.Λ.Π. 41
Δ.Π.Χ.Π. 1
Δ.Π.Χ.Π. 2
Δ.Π.Χ.Π. 3
Δ.Π.Χ.Π. 4
Δ.Π.Χ.Π. 5

Μισθώσεις
Έσοδα
Παροχές σε εργαζομένους
Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής
υποστήριξης
Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος
Κόστος δανεισμού
Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών
Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες
Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ομοίων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες
Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Κέρδη ανά μετοχή
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
Άϋλα στοιχεία του ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Γεωργία
Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης
Ενοποίηση επιχειρήσεων
Ασφαλιστικά συμβόλαια
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες

Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.» γιατί
αποτελούν τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται και δημοσιοποιούνται πάνω σε αυτή
τη βάση. Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται.
Οι τελευταίες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου είχαν συνταχθεί
σύμφωνα με τις ελληνικές λογιστικές αρχές/πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Τα Ε.Λ.Π. διαφέρουν σε κάποιες
περιοχές από τα Δ.Π.Χ.Π.. Κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου
της, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής, αποτίμησης και ενοποίησης που
χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. ώστε να συμμορφωθεί με τα Δ.Π.Χ.Π. Τα συγκριτικά στοιχεία
της 30ης Ιουνίου 2005 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.
Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης από τα Ε.Λ.Π. στα Δ.Π.Χ.Π. στα ίδια κεφάλαια,
τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου παρατίθενται στη συνέχεια.
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H σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου διενεργεί εκτιμήσεις και
παραδοχές, οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και
υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και τα ποσά
των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση
επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για
τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις
ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις είναι δυνατόν να έχουν σημαντική επίπτωση επί των
Οικονομικών Καταστάσεων.
Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.

9.1. N¤· ÏÔÁÈÛÙÈÎ¿ ÚﬁÙ˘· Î·È ÂÚÌËÓÂ›Â˜ ÙË˜ ¢∂∂Ã¶
Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια
σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν αποτελούν μέρος του «IFRS Stable Platform 2005». Τα Δ.Π.Χ.Π. και οι ΔΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν
από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων
προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής:
ñ

¢¶Ã¶ 6. Εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων.
Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

ñ

¢¶Ã¶ 7. Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1,
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου
2007)
Το ΔΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης
πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από χρηματοοικονομικά
μέσα, συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων ελάχιστων απαιτούμενων γνωστοποιήσεων για
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς (συμπεριλαμβάνεται ανάλυση
ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις
Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και τις απαιτήσεις
γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση. Έχει
εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η
προσαρμογή στο ΔΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης
καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όμιλος εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7
και της προσαρμογής στο ΔΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι κύριες επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι
γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από
την λογιστική περίοδου που θα αρχίσει την 1 Ιανουαρίου 2007.
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ñ

¢∂∂Ã¶ 3. Δικαιώματα εκπομπής αερίων.
Η εταιρία περιλαμβάνεται μεταξύ των επιχειρήσεων που εκπέμπουν ποσότητες αερίων θερμοκηπίου επειδή
για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ενέργειας. Σε
εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου του Κιότο, όπως αυτές εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
η εταιρία έχει λάβει από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. σχετικές προσωρινές
άδειες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η διοίκηση της εταιρίας πιστεύει ότι οι εκπεμπόμενοι ρύποι των
εργοστασίων της δεν θα υπερβούν τελικά τα ανώτατα επιτρεπόμενα για την εταιρία όρια και συνεπώς δεν
θα συντρέξει περίπτωση οικονομικής επιβάρυνσής της με αγορά επιπλέον δικαιωμάτων.

ñ

¢∂∂Ã¶ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση
Το ΔΕΕΧΠ 4 εφαρμόζεται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ο Όμιλος
δεν έχει αποφασίσει να εφαρμόσει το ΔΕΕΧΠ 4 νωρίτερα. Θα εφαρμόσει το ΔΕΕΧΠ 4 στις οικονομικές
καταστάσεις του 2006 βάσει των μεταβατικών διατάξεων του ΔΕΕΧΠ 4.

ñ

¢∂∂Ã¶ 5. Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης.
Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις.

ñ

¢∂∂Ã¶ 6. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες αγορές - Ηλεκτρικός και
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η Δεκεμβρίου 2005).
Η διερμηνεία 6 δεν σχετίζεται με τις λειτουργίες του Ομίλου.

ñ

¢§¶ 19 (ΔÚÔÔÔ›ËÛË ) Παροχές προσωπικού (ισχύει από 1.1.2006)
Δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές τους καταστάσεις.

ñ

¢§¶ 21 (ΔÚÔÔÔ›ËÛË) «Καθαρή επένδυση σε επιχειρήσεις εξωτερικού», με ισχύ για περιόδους που
ξεκινούν από την 1 Ιανουαρίου 2006 και μετά.
Δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

ñ

¢§¶ 39 (ΔÚÔÔÔ›ËÛË) Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για τον υπολογισμό ενδοεταιρικών
συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση επιτρέπει όπως ο κίνδυνος συναλλαγματικής διαφοράς από μια πολύ πιθανή πρόβλεψη
ενδοεταιρικής συναλλαγής να πληρεί τις προϋποθέσεις να χαρακτηρισθεί σαν αντισταθμισμένο είδος
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή χαρακτηρίζεται σε
νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αποτίμησης της εταιρείας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και
(β) ο κίνδυνος της συναλλαγματικής διαφοράς θα επηρεάσει την ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες του Ομίλου, διότι ο Όμιλος
δεν έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές οι οποίες δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις να
χαρακτηριστούν σαν αντισταθμισμένο στοιχείο στις ενοποιημένες οικονομικές.

ñ

¢§¶ 39 (ΔÚÔÔÔ›ËÛË) Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν ταξινομηθεί σε
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού αυτών των
χρηματοοικονομικών μέσων ως μέρος αυτής της κατηγορίας. Ο Όμιλος πιστεύει ότι η τροποποίηση
αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις.
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ñ

¢§¶ 39 Î·È ¢¶Ã¶ 4 (ΔÚÔÔÔ›ËÛË) Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης (Ισχύει από 1
Ιανουαρίου 2006)
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες
έχουν ήδη δηλωθεί από την εταιρεία ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά σε
εύλογη αξία και μεταγενέστερα να αποτιμώνται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ του (α) του
αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών αμοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της
δαπάνης που απαιτείται για να εξοφληθεί η ανειλημμένη υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η Διοίκηση έχει μελετήσει την τροποποίηση αυτή του ΔΛΠ 39 και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι
δεν είναι σχετική με τον Όμιλο.

9.2. μ·ÛÈÎ¤˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις
οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι οι ακόλουθες:

9.2.1. ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË Î·Ù¿ ÙÔÌ¤·
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία ζάχαρης και λοιπών παραπροϊόντων.
Γεωγραφικά, ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγω στην ελληνική επικράτεια. Ένα ποσοστό της
δραστηριότητάς του λαμβάνει χώρα στη Σερβία.

9.2.2. ∂ÓÔÔ›ËÛË
9.2.2.1 £˘Á·ÙÚÈÎ¤˜
Είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη εταιρία (μητρική), είτε
μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε μέσω
της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι
επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο
μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι
ασκήσιμα κατά το χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται
πλήρως (ολική ενοποίηση) με τη μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος
επ' αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος
κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον
τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με τη συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση
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επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το
κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως
υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
Ειδικά για τις επιχειρηματικές συνενώσεις που είχαν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία μετάβασης
του Ομίλου στα Δ.Π.Χ.Π. (1η Ιουλίου 2004) χρησιμοποιήθηκε η εξαίρεση του Δ.Π.Χ.Π. 1 και δεν
εφαρμόστηκε αναδρομικά η μέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης, η εταιρία
δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π., ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια, η υπεραξία που αναγνωρίστηκε
κατά την ημερομηνία μετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του Δ.Π.Χ.Π. 1, υπολογίστηκε με βάση τις
προηγούμενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε με τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύμφωνα με
τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου πριν την μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Π.
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των
εταιριών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν
η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού.
Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που
έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.

9.2.2.2 ¢ÔÌ‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘
Η δομή του Ομίλου κατά την 30/06/2006 έχει ως εξής:
Πληροφοριακά στοιχεία για τις θυγατρικές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση:

Ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της
θυγατρικής λοιπών (εκτός της μητρικής)
ενοποιημένων επιχειρήσεων ή προσώπων που
ενεργούν για λογαριασμό των επιχειρήσεων
αυτών / Μέθοδος Ενοποίησης
Δεν υπάρχει / Ολική Ενοποίηση

Επωνυμία
AD FABRIKA SECERA
“SAJKASKA” - ZABALJ

Έδρα
Σερβία

Ποσοστό
συμμετοχής της
μητρικής στο
κεφάλαιο της
θυγατρικής
92,09%

AD FABRIKA SECERA
“CRVENKA” - CRVENKA

Σερβία

76,96%

Δεν υπάρχει / Ολική Ενοποίηση

Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης -Κύπρος Ltd

Κύπρος

100%

Δεν υπάρχει / Ολική Ενοποίηση

Ελλάδα
(Θεσ/νικη)

99,83%

Βαλκανική
Ζάχαρη Α.Ε.
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Περιλαμβανόταν στην ενοποίηση μέχρι και
31/03/2006.Δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα
ενοποίηση διότι τέθηκε σε οριστική εκκαθάριση
τον Ιούνιο του 2006. Η συμμετοχή της
θυγατρικής στην ενοποιημένη καθαρή θέση και
στα ενοποιημένα αποτελέσματα ήταν μηδενική
σε όλη τη διάρκεια της χρήσης.

9.2.3. ªÂÙ·ÙÚÔ‹ Í¤ÓÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα
και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής εταιρίας και όλων των θυγατρικών της.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα
αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τη
χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της υπεραξίας
και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε
Ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

9.2.4. ∂ÓÛÒÌ·ÙÂ˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής :
α) Τα οικόπεδα στην αναπροσαρμοσμένη εύλογη αξία τους μειωμένη με τυχόν απαξιώσεις.
β) Οι λοιπές κατηγορίες παγίων στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες με στις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους.
Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτόμενες δαπάνες για την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων
ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά
οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος
τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

40
25
8
3-5

έτη
έτη
έτη
έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν
την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
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Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του
προσωπικού που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), το κόστος
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

9.2.5. Õ¸Ï· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ˘ÂÚ·Í›·
Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού και η υπεραξία απόκτησης
θυγατρικών / επιχειρήσεων.
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία υπολογίζεται από 5 έως 10 χρόνια.
Στην υπεραξία περιλαμβάνεται η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του
ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της
εξαγοράς. Η εταιρία κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την
απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο
με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία
του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρίας .
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω
μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της
αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36.
Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρίας στα ίδια
κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης,
αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος
οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.

9.2.6. ∞ÔÌÂ›ˆÛË ∞Í›·˜ ¶ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ™ÙÔÈ¯Â›ˆÓ
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται
σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η
ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω
χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την
επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών)
είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια
μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου
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ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την
διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.

9.2.7. ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Ì¤Û·
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια
άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία
της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν:

9.2.7.1 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ·ÔÙÈÌÒÌÂÓ· ÛÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Í›· ÙÔ˘˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛË˜
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα
αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και
τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη
αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Στον ισολογισμό του Ομίλου οι συναλλαγές και η αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων
απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του ενεργητικού και των υποχρεώσεων με τίτλο «Παράγωγα
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

9.2.7.2 ¢¿ÓÂÈ· Î·È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία
αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από
το κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών
ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα
μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
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9.2.7.3 ∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ Î·ÙÂ¯ﬁÌÂÓÂ˜ ˆ˜ ÙËÓ Ï‹ÍË
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

9.2.7.4 ¢È·ı¤ÛÈÌ· ÁÈ· ÒÏËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων
μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα
αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται
μέσω αποτελεσμάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που
είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών,
με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται
όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές
της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που
προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων
συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.
Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν
να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί
απομείωση. Για μετοχές εταιριών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση
με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι
η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
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9.2.8. ∞Ôı¤Ì·Ù·
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην
συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το
κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.

9.2.9. ∂ÌÔÚÈÎ¤˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου,
μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται
στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στην παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού
στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους
συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

9.2.10. Δ·ÌÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς
επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς
χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.

9.2.11. ªË Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Î¿ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ù·ÍÈÓÔÌËÌ¤Ó· ˆ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ˜ ÒÏËÛË
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να
πουλήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη
αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση,
και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως
“κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την
πώληση και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται
στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

9.2.12. ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται
με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της
επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών
δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο).
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9.2.13. ºÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ & ·Ó·‚·ÏÏﬁÌÂÓÔ˜ ÊﬁÚÔ˜
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο
λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που
καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά
ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις
προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου
εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες
χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται,
βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά
στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων
του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός
επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το
φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς
νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε
περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών
εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των
οικονομικών καταστάσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι
μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης
περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα η σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
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9.2.14 ¶·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ
9.2.14.1 μÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ·ÚÔ¯¤˜
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν:
• Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων.
• Βραχύχρονες αποζημιούμενες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με
αποδοχές, όταν οι απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της
χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία.
• Διανομή κερδών και έκτακτες παροχές πληρωτέες μέσα σε 12 μήνες μετά τη λήξη της χρήσεως, μέσα
στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν σχετική υπηρεσία.
• Μη νομισματικές παροχές (όπως ιατρική περίθαλψη, κατοικία, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούμενα
αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς εργαζομένους.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής
σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν
ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε
μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
9.2.14.2 ∞Ô‰Ô¯¤˜ Ï‹ÍÂˆ˜ ÂÚÁ·ÛÈ·Î‹˜ Û¯¤ÛÂˆ˜
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται, όταν μία επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα είτε:
• Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία
αποχώρησης.
• Να χορηγήσει παροχές λήξεως της εργασιακής σχέσεως ως ένα αποτέλεσμα μιας προσφοράς που
γίνεται για να ενθαρρύνει εκούσια απόλυση.
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση
δεσμεύεται να τις χορηγήσει. Όταν οι παροχές αυτές λήγουν πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία
ισολογισμού πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να
ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει
να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά.
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την
ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής
ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης
που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών,
δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση.
9.2.14.3 ¶·ÚÔ¯¤˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·ﬁ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
• Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική) περιορίζεται
στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στο φορέα (ασφαλιστικό ταμείο) που διαχειρίζεται τις
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εισφορές και χορηγεί τις παροχές (συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ.) .
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.

• Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών Ομίλου αφορά στη νομική υποχρέωση του για καταβολή στο
προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία
λόγω συνταξιοδότησης.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της
δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και
σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί .
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη
χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την
προεξόφληση χρησιμοποιείται ως επιτόκιο το μέσο σταθμικό της καμπύλης απόδοσης κρατικών
ομολόγων, λαμβάνοντας υπ' όψιν το χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών
9.2.15 ∂È¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ˜
Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος με την μορφή μεταβίβασης πόρων σε μία
επιχείρηση, σε ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισμένους όρους που
σχετίζονται με την λειτουργία της. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια αυτή οι κρατικές ενισχύσεις που
λόγω της μορφής τους, δεν είναι επιδεκτικές αποτίμησης, καθώς και οι συναλλαγές με το Δημόσιο για
τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης.
Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό
όρο, ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο να αποκτήσει μακράς διάρκειας περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν επίσης να ορίζονται και
πρόσθετοι όροι αναφορικά με το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών στοιχείων ή με την χρονική
περίοδο στην οποία αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να παραμείνουν στην κατοχή της επιχείρησης
Επιχορηγήσεις που αφορούν τα αποτελέσματα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται με
την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
α) υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί
με τους όρους της επιχορήγησης και β) το ποσό της επιχορήγησης έχει εισπραχθεί ή πιθανολογείται
ότι θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα
έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και
επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα
έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
9.2.16. ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι
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προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται
προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
9.2.17. ¢·ÓÂÈÛÌﬁ˜
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του
ισολογισμού. Σε αυτή την περίπτωση ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
9.2.18. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÛﬁ‰ˆÓ Î·È ÂÍﬁ‰ˆÓ
ŒÛÔ‰·: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά
έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
ñ ¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ·Á·ıÒÓ: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
ñ ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
ñ ŒÛÔ‰· ·ﬁ ÙﬁÎÔ˘˜: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση
του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι
με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής ) αξίας.
ñ ªÂÚ›ÛÌ·Ù·: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
ŒÍÔ‰·: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους
αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
9.2.19. ªÈÛıÒÛÂÈ˜
Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που
έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση
ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
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Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στην χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης
αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό
επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα,
καθαρές από τα χρηματοοικονομικά έξοδα απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
χρήσης κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση
αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας
μίσθωσής τους. Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου
του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους
και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι
πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από
τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
9.2.20. ¢È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
9.2.21. ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ∂ÚÁ·ÏÂ›·
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης φύσης των εργαλείων
αυτών, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην
οποία στα βιβλία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, η διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια που
καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της
αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην
οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
10. ¢È·¯Â›ÚÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ
10.1 ¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘
Ο Όμιλος εκτίθεται σε ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο
ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση
στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου. Ο Όμιλος, εφόσον συντρέξει περίπτωση, θα
χρησιμοποιήσει παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως προθεσμιακά συμβόλαια
συναλλάγματος (futures/ forwards) και συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίου (swaps) με σκοπό να
αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένους κινδύνους.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία εκτιμά και
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τα τμήματα που αντιμετωπίζουν
αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών που εκθέτουν την εταιρία σε
χρηματοοικονομικούς κινδύνους λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα
δέσμευσης της εταιρίας προς τους αντισυμβαλλόμενούς της.
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10.2 ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜
10.2.1 ™˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎﬁ˜ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο συναλλαγών επειδή οι βασικότερες εξ
αυτών (αγορές -πωλήσεις) διενεργούνται στο λειτουργικό νόμισμα.
10.2.2 ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙÈÌ‹˜
Ο Όμιλος εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας μετοχών που κατέχονται είτε για εμπορικούς σκοπούς είτε ως
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Ο κίνδυνος αυτός είναι περιορισμένος επειδή οι
κατεχόμενες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 1% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου.
Ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής προϊόντων κυρίως λόγω των εξαιρετικών ποιοτικών
χαρακτηριστικών τους.
10.2.3 ¶ÈÛÙˆÙÈÎﬁ˜ Î›Ó‰˘ÓÔ˜
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται
κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων.
10.2.4 ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚÂ˘ÛÙﬁÙËÙ·˜
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και
αχρησιμοποίητα πιστωτικά όρια από τραπεζικά ιδρύματα.
Ο κίνδυνος μελλοντικών ταμειακών ροών (ρευστότητας) συνδέεται στενά με τον κίνδυνο να μείνουν,
λόγω περιορισμένης ζήτησης, αδιάθετα αποθέματα ετοίμων (ζάχαρης) μετά την έναρξη της επόμενης
παραγωγικής περιόδου. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με κατάλληλες προωθητικές ενέργειες
marketing και πωλήσεων.
10.2.5 ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ Â‡ÏÔÁË˜ ·Í›·˜ ÏﬁÁˆ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÙˆÓ
ÂÈÙÔÎ›ˆÓ
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις
τιμές των επιτοκίων επειδή στο ενεργητικό του δεν περιλαμβάνονται έντοκες απαιτήσεις. Αντίθετα τα
λειτουργικά έξοδα και οι ταμιακές ροές του Ομίλου υπόκεινται στον κίνδυνο λόγω μεταβολής των
επιτοκίων επειδή στο παθητικό του περιλαμβάνονται έντοκα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
δάνεια. Η Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό με σύναψη δανειακών
συμβάσεων με σταθερό επιτόκιο σε περιόδους όπου το συγκεκριμένο κόστος πλησιάζει το κόστος
δανεισμού με κυμαινόμενο επιτόκιο και η τάση μεταβολής των επιτοκίων αναμένεται ανοδική.
11. ¢ÈﬁÚıˆÛË §ÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ªÂÁÂıÒÓ ¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¢ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂˆÓ
Η Εταιρία αποφάσισε να προβεί στη διόρθωση ορισμένων κονδυλίων ÙˆÓ ÂÓ‰È¿ÌÂÛˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ 1/7/2005 - 30/6/2006 του Ομίλου. Οι εν λόγω διορθώσεις αφορούν
διορθώσεις λαθών και έγιναν σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές αρχές, αλλαγές σε λογιστικές
εκτιμήσεις και λάθη» δηλαδή με αναδρομική διόρθωση των κονδυλίων προηγούμενων
περιόδων/χρήσεων.
Τα λάθη αφορούν:
- την εκ παραδρομής καταχώρηση πραγματοποιηθέντος αποτελέσματος του Ομίλου απευθείας στη
καθαρή θέση.
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- την εκ παραδρομής μεταφορά εισοδήματος από την μειοψηφία στον Όμιλο λόγω εφαρμογής
λανθασμένων ποσοστών επιμερισμού.
Ανάλυση των επιπτώσεων από τα παραπάνω λάθη, στα συνολικά αποτελέσματα μετά τους φόρους, στα
δικαιώματα μειοψηφίας ή στην καθαρή θέση του Ομίλου όπως αυτά εμφανίζονταν στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2005 - 30/6/2006 αναλύονται στους κατωτέρω πίνακες:
™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ·ﬁ 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2005 ¤ˆ˜ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005
™Δ√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À (√ªπ§√À)
™ËÌ.

Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας

3

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
210,182,965.59

Δικαιώματα Μειοψηφίας

3

4,201,184.07

30/9/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
207,249,099.90

™ËÌ.
¢È·ÊÔÚ¤˜
(2,933,865.69)

7,135,049.76

2,933,865.69

3

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
205,630,894.99

30/6/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
202,697,029.29

¢È·ÊÔÚ¤˜
(2,933,865.70)

3

3,781,151.85

6,715,017.55

2,933,865.70

1/7-30/9/2004
√Úı¿
ÔÛ¿
14,232,160.99

¢È·ÊÔÚ¤˜
2,573,061.58

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δø¡ ¶∂ƒπ√¢√À (√ªπ§√À)
™ËÌ.

1/7-30/9/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
15,010,557.24

™ËÌ.
¢È·ÊÔÚ¤˜
1,679,219.80

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
11,659,099.41

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

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
13,331,337.44

1

6,227,895.10

7,907,114.90

1,679,219.80

1

639,830.19

3,212,891.77

2,573,061.58

1
1

8,281,589.66
5,300,876.04

9,960,809.46
6,980,095.84

1,679,219.80
1,679,219.80

1
1

2,858,465.31
297,315.97

5,431,526.89
2,870,377.64

2,573,061.58
2,573,061.67

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

1

4,824,087.57

6,503,307.37

1,679,219.80

1

11,249.59

2,584,311.26

2,573,061.67

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή

1
1
1

4,404,055.35
420,032.22
0.14

6,083,275.15
420,032.22
0.19

1,679,219.80
(0.00)
0.05

1
1
1

(215,357.00)
226,606.59
0.00

2,149,358.03
434,953.23
0.07

2,364,715.03
208,346.64
0.07

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿

1/7-30/9/2004
√Úı¿
ÔÛ¿

¢È·ÊÔÚ¤˜

(σε λεπτά/μετοχή)

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ª∂Δ∞μ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ (√ªπ§√À)
™ËÌ.

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένo
απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου
μετά από φόρους

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿

1/7-30/9/2005
√Úı¿
ÔÛ¿

™ËÌ.
¢È·ÊÔÚ¤˜

2

1,679,219.80

0.00

(1,679,219.80)

2

2,573,061.67

0.00

(2,573,061.67)

1

4,824,087.57

6,503,307.37

1,679,219.80

1

11,249.59

2,584,311.26

2,573,061.67

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
1 Eπίδραση επί των αποτελεσμάτων της περιόδου με το ποσό που εκ παραδρομής καταχωρήθηκε απευθείας στη καθαρή θέση
2 Πραγματοποιημένο κέρδος μέσω αποτελεσμάτων που εκ παραδρομής καταχωρήθηκε ως εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας
στην καθαρή θέση
3 Επίδραση από την εκ παραδρομής μεταφορά στη προηγούμενη χρήση εισοδήματος από την μειοψηφία στον όμιλο λόγω
εφαρμογής λανθασμένων ποσοστών επιμερισμού
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™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ·ﬁ 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2005 ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2005
™Δ√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À (√ªπ§√À)
™ËÌ.

Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

3
3

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
205,630,894.99
3,781,151.85

30/6/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
202,697,029.29
6,715,017.55

¢È·ÊÔÚ¤˜
(2,933,865.70)
2,933,865.70

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δø¡ ¶∂ƒπ√¢√À (√ªπ§√À)
™ËÌ.

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Kέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή
(σε λεπτά/μετοχή)

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
19,882,956.33

1/7-31/12/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
25,431,721.90

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
6,551,618.89

1/10-31/12/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
10,421,164.66

¢È·ÊÔÚ¤˜
5,548,765.57

¢È·ÊÔÚ¤˜
3,869,545.77

1

2,759,719.81

8,308,485.38

5,548,765.57

1

(3,468,175.29)

401,370.48

3,869,545.77

1
1
1

6,448,758.44
(51,716.41)
(234,945.03)

11,997,524.01
5,497,049.16
5,313,820.54

5,548,765.57
5,548,765.57
5,548,765.57

1
1
1

(1,832,831.20)
(5,352,592.45)
(5,059,032.60)

2,036,714.55
(1,483,046.68)
(1,189,486.83)

3,869,545.75
3,869,545.77
3,869,545.77

1
1
1

(146,565.25)
(88,379.78)
0.00

3,505,421.78
1,808,398.76
0.11

3,651,987.03
1,896,778.54
0.11

1
1
1

(4,550,620.60)
(508,412.00)
0.15

(2,577,853.37)
1,388,366.54
0.00

1,972,767.23
1,896,778.54
(0.15)

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
23,207,264.39

1/7-31/12/2004
√Úı¿
ÔÛ¿
25,690,814.83

¢È·ÊÔÚ¤˜
2,483,550.44

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
11,548,164.98

1/10-31/12/2004
√Úı¿
ÔÛ¿
11,458,653.84

¢È·ÊÔÚ¤˜
(89,511.14)

1

2,624,798.32

5,108,348.76

2,483,550.44

1

1,984,968.13

1,895,456.99

(89,511.14)

1
1
1

7,388,158.91
1,825,058.06
732,405.30

9,871,709.35
4,308,608.50
3,215,955.74

2,483,550.44
2,483,550.44
2,483,550.44

1
1
1

4,529,693.60
1,527,742.09
721,155.71

4,440,182.46
1,438,230.86
631,644.48

(89,511.14)
(89,511.23)
(89,511.23)

1
1
1

41,947.71
690,457.59
0.00

2,525,498.15
690,457.59
0.08

2,483,550.44
0.00
0.08

1
1
1

257,304.71
463,851.00
0.01

376,140.12
255,504.36
0.01

118,835.41
(208,346.64)
0.00

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿

1/7-31/12/2004
√Úı¿
ÔÛ¿

¢È·ÊÔÚ¤˜

™ËÌ.

Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χ
ρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή

™ËÌ.

™ËÌ.

(σε λεπτά/μετοχή)

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ª∂Δ∞μ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ (√ªπ§√À)
™ËÌ.

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένo
απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου
μετά από φόρους

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿

1/7-31/12/2005
√Úı¿
ÔÛ¿

™ËÌ.
¢È·ÊÔÚ¤˜

2

5,548,765.57

0.00

(5,548,765.57)

2

2,483,550.44

0.00

(2,483,550.44)

1

(234,945.03)

5,313,820.54

5,548,765.57

1

732,405.30

3,215,955.74

2,483,550.44
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™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
1 Επίδραση επί των αποτελεσμάτων της περιόδου με το ποσό που εκ παραδρομής καταχωρήθηκε απευθείας στη καθαρή θέση
2 Πραγματοποιημένο κέρδος μέσω αποτελεσμάτων που εκ παραδρομής καταχωρήθηκε ως εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας
στην καθαρή θέση
3 Επίδραση από την εκ παραδρομής μεταφορά στη προηγούμενη χρήση εισοδήματος από την μειοψηφία στον όμιλο λόγω
εφαρμογής λανθασμένων ποσοστών επιμερισμού

™ÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ ·ﬁ 1 πÔ˘Ï›Ô˘ 2005 ¤ˆ˜ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2006
™Δ√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À (√ªπ§√À)
™ËÌ.

Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

3
3

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
205,630,894.99
3,781,151.85

30/6/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
202,697,029.29
6,715,017.55

¢È·ÊÔÚ¤˜
(2,933,865.70)
2,933,865.70

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δø¡ ¶∂ƒπ√¢√À (√ªπ§√À)
™ËÌ.

1/7-31/3/2006
√Úı¿
ÔÛ¿
34,259,013.51

™ËÌ.
¢È·ÊÔÚ¤˜
5,559,480.66

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
8,816,576.52

1/1-31/3/2006
√Úı¿
ÔÛ¿
8,827,291.61

¢È·ÊÔÚ¤˜
10,715.09

527,920.58

10,715.09

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

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
28,699,532.85

1

3,276,925.30

8,836,405.96

5,559,480.66

1

517,205.49

1
1

9,073,817.17
(2,805,018.36)

14,633,297.83
2,754,462.30

5,559,480.66
5,559,480.66

1
1

2,625,058.73
(2,753,301.95)

2,635,773.82 10,715.09 Κέρδη /
(2,742,586.86)
10,715.09

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

1

(3,950,693.34)

1,608,787.32

5,559,480.66

1

(3,715,748.31)

(3,705,033.22)

10,715.09

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή
(σε λεπτά/μετοχή)

1
1
1

(3,601,680.42)
(349,012.92)
0.00

546,837.89
1,061,949.43
0.02

4,148,518.31
1,410,962.35
0.02

1
1
1

(3,455,115.17)
(260,633.14)
0.00

(2,958,583.89)
(746,449.33)
0.00

496,531.28
(485,816.19)
0.00

1/7-31/3/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
36,296,700.45

¢È·ÊÔÚ¤˜
2,687,563.63

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
10,401,872.43

1/1-31/3/2005
√Úı¿
ÔÛ¿
10,605,885.62

¢È·ÊÔÚ¤˜
204,013.19

™ËÌ.

™ËÌ.

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

1

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿
33,609,136.82

1

6,843,737.92

9,531,301.55

2,687,563.63

1

4,218,939.60

4,422,952.79

204,013.19

1
1

14,590,705.13
4,007,045.61

17,278,268.76
6,694,609.24

2,687,563.63
2,687,563.63

1
1

7,202,546.22
2,181,987.55

7,406,559.41
2,386,000.74

204,013.19
204,013.19

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

1

2,681,311.12

5,368,874.75

2,687,563.63

1

1,948,905.82

2,152,919.01

204,013.19

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή

1
1
1

1,234,099.79
1,447,211.33
0.04

3,921,663.42
1,447,211.33
0.13

2,687,563.63
0.00
0.09

1
1
1

1,192,152.08
756,753.74
0.04

1,396,165.27
756,753.74
0.05

204,013.19
0.00
0.01

(σε λεπτά/μετοχή)
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™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ª∂Δ∞μ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ (√ªπ§√À)
™ËÌ.

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένo
απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου
μετά από φόρους

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿

1/7-31/3/2006
√Úı¿
ÔÛ¿

™ËÌ.
¢È·ÊÔÚ¤˜

2

5,559,480.66

0.00

(5,559,480.66)

1

(3,950,693.34)

1,608,787.32

5,559,480.66

¢ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó·
ÔÛ¿

1/7-31/3/2005
√Úı¿
ÔÛ¿

¢È·ÊÔÚ¤˜

2

2,687,563.63

0.00

(2,687,563.63)

1

2,681,311.12

5,368,874.75

2,687,563.63

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜
1 Επίδραση επί των αποτελεσμάτων της περιόδου με το ποσό που εκ παραδρομής καταχωρήθηκε απευθείας στη καθαρή θέση
2 Πραγματοποιημένο κέρδος μέσω αποτελεσμάτων που εκ παραδρομής καταχωρήθηκε ως εισόδημα καταχωρημένο απ ευθείας
στην καθαρή θέση
3 Επίδραση από την εκ παραδρομής μεταφορά στη προηγούμενη χρήση εισοδήματος από την μειοψηφία στον όμιλο λόγω
εφαρμογής λανθασμένων ποσοστών επιμερισμού.
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12. ™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
12.1 ∂ÓÛÒÌ·ÙÂ˜ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
Τα οικόπεδα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π. (30/6/2004) στο τεκμαιρόμενο
κόστος (deemed cost), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρήθηκε
η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π., η οποία
προσδιορίστηκε μετά από μελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών.
Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός,
μεταφορικά μέσα, έπιπλα γραφείων και ηλεκτρονικοί υπολογιστές) αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος
κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις των παγίων επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους.
Η κίνηση του λογαριασμού των παγίων έχει ως ακολούθως:

√ÈÎﬁÂ‰·
& ∫Ù›ÚÈ·
Μικτή Λογιστική αξία
131,962,006.33
Συσσωρευμένη απόσβεση
(50,131,223.16)
Επίδραση από διεταιρικές συναλλαγές
0.00
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2004
81,830,783.17
Μικτή Λογιστική αξία
131,953,983.57
Συσσωρευμένη απόσβεση
(51,342,337.92)
Επίδραση από διεταιρικές συναλλαγές
0.00
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2005
80,611,645.65
Μικτή Λογιστική αξία
132,065,147.66
Συσσωρευμένη απόσβεση
(52,413,728.54)
Επίδραση από διεταιρικές
συναλλαγές
0.00
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2006
79,651,419.12

§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2004

√ÈÎﬁÂ‰·
& ∫Ù›ÚÈ·
81,830,783.17

Προσθήκες
558,038.91
Πωλήσεις - Μειώσεις
(331,023.34)
Αποσβέσεις
(1,446,153.09)
Μεταφορές
0.00
Επίδραση από διεταιρικές συναλλαγές
0.00
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2005
80,611,645.65
Επίδραση από διεταιρικές
συναλλαγές
0.00
Προσθήκες
57,062.75
Πωλήσεις - Μειώσεις
0.00
Αποσβέσεις
(1,195,472.00)
Μεταφορές
178,182.72
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2006
79,651,419.12
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ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿
Ì¤Û· & ÌË¯/Îﬁ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
184,547,025.18
(120,781,080.73)
348,112.67
64,114,057.12
193,060,370.99
(123,777,402.75)
58,697.95
69,341,666.19
199,326,059.15
(126,593,553.67)
29,808.82
72,762,314.30

√ √ªπ§√™
ŒÈÏ·
& §ÔÈﬁ˜ ∞ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
˘ﬁ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
™‡ÓÔÏÔ
4,810,124.70
4,478,030.67 325,797,186.88
(4,024,026.71)
0.00 (174,936,330.60)
0.00
0.00
348,112.67
786,097.99
4,478,030.67
151,208,968.95
5,080,900.86
1,798,207.80 331,893,463.22
(4,330,009.91)
0.00 (179,449,750.58)
0.00
0.00
58,697.95
750,890.95
1,798,207.80
152,502,410.59
4,844,892.17
737,549.92 336,973,648.90
(4,160,911.11)
0.00 (183,168,193.32)
0.00
737,549.92

29,808.82
153,835,264.40

ŒÈÏ·
& §ÔÈﬁ˜ ∞ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
˘ﬁ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
786,097.99
4,478,030.67

™‡ÓÔÏÔ
151,208,968.95

770,864.26
(1,507,254.50)
(5,134,231.40)
11,039,532.76
58,697.95
69,341,666.19

270,776.16
0.00
(305,983.20)
0.00
0.00
750,890.95

8,359,709.89
0.00
0.00
(11,039,532.76)
0.00
1,798,207.80

9,959,389.22
(1,838,277.84)
(6,886,367.69)
0.00
58,697.95
152,502,410.59

29,808.82
3,360,752.54
(919.60)
(3,680,047.21)
3,711,053.56
72,762,314.30

0.00
108,052.46
(1.99)
(174,960.36)
0.00
683,981.06

0.00
2,828,578.40
0.00
0.00
(3,889,236.28)
737,549.92

29,808.82
6,354,446.15
(921.59)
(5,050,479.57)
0.00
153,835,264.40

ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿
Ì¤Û· & ÌË¯/Îﬁ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
64,114,057.12

0.00
683,981.06

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
Απομείωση αξίας
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
Απομείωση αξίας
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
Απομείωση αξίας
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2006

√ÈÎﬁÂ‰·
& ∫Ù›ÚÈ·
84,777,239.45
(14,621,827.20)
0.00
70,155,412.25
84,847,775.78
(15,281,502.50)
0.00
69,566,273.28
84,904,835.12
(15,845,130.00)
0.00
69,059,705.12

√ÈÎﬁÂ‰·
& ∫Ù›ÚÈ·
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2004
70,155,412.25
Προσθήκες
401,559.67
Πωλήσεις - Μειώσεις
(331,023.34)
Αποσβέσεις
(659,675.30)
Μεταφορές
0.00
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
0.00
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2005
69,566,273.28
Προσθήκες από απόκτηση
θυγατρικών εταιρειών
0.00
Προσθήκες
57,059.34
Πωλήσεις - Μειώσεις
0.00
Αποσβέσεις
(563,627.50)
Μεταφορές
0.00
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30/6/2006
69,059,705.12

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿
ŒÈÏ·
Ì¤Û· & ÌË¯/Îﬁ˜
& §ÔÈﬁ˜ ∞ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
˘ﬁ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
83,138,533.55
4,810,124.70
0.00
(29,455,028.16) (4,024,026.71)
0.00
0.00
0.00
53,683,505.39
786,097.99
0.00
84,166,880.27
5,080,900.86
0.00
(33,194,147.38) (4,330,009.91)
0.00
0.00
0.00
50,972,732.89
750,890.95
0.00
87,009,135.85
4,844,892.17
0.00
(36,207,251.52) (4,160,911.11)
0.00
0.00
0.00
50,801,884.33
683,981.06
0.00

™‡ÓÔÏÔ
172,725,897.70
(48,100,882.07)
0.00
124,625,015.63
174,095,556.91
(52,805,659.79)
0.00
121,289,897.12
176,758,863.14
(56,213,292.63)
0.00
120,545,570.51

ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿
Ì¤Û· & ÌË¯/Îﬁ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
53,683,505.39
1,028,346.72
0.00
(3,739,119.22)
0.00
0.00
50,972,732.89

ŒÈÏ·
& §ÔÈﬁ˜ ∞ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜
˘ﬁ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
786,097.99
0.00
270,776.16
0.00
0.00
0.00
(305,983.20)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750,890.95
0.00

™‡ÓÔÏÔ
124,625,015.63
1,700,682.55
(331,023.34)
(4,704,777.72)
0.00
0.00
121,289,897.12

0.00
108,052.46
(1.99)
(174,960.36)
0.00
683,981.06

0.00
3,008,286.98
(921.59)
(3,751,692.00)
0.00
120,545,570.51

0.00
2,843,175.18
(919.60)
(3,013,104.14)
0.00
50,801,884.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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12.2 ÀÂÚ·Í›· √Ì›ÏÔ˘
Η υπεραξία του Ομίλου αναλύεται ως ακολούθως:
ÀÂÚ·Í›·
0.00
0.00
0.00
2,574,287.51 (*)
0.00
2,574,287.51
7,892,795.92 (**)
0.00
7,892,795.92

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και μείωση αξίας
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και μείωση αξίας
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη ζημία από μείωση αξίας
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2006

(*) Στην χρήση 2004/2005 αποκτήθηκε επιπλέον ποσοστό 15,144% του μετοχικού κεφαλαίου της προϋπάρχουσας
θυγατρικής AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA”- ZABALJ. Από την απόκτηση της παραπάνω συμμετοχής προέκυψε
διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της αναλογούσας στα αποκτηθέντα μερίδια αξίας των αναγνωρίσιμων
περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής, δηλαδή προέκυψε θετική υπεραξία ποσού „ 2.574.287,51.
(**) Στη χρήση 2005/2006 προέκυψε ομοίως πρόσθετη θετική υπεραξία από την απόκτηση επί πλέον ποσοστού
7,80% του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” - ZABALJ και AD FABRIKA
SECERA “CRVENKA” - CRVENKA συνολικού ποσού „ 5.318.508,41.

Η κατανομή της υπεραξίας έχει ως εξής:
Κατανομή της αναγνωριζόμενης υπεραξίας του Ομίλου
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA”- ZABALJ,
AD FABRIKA SECERA “CRVENKA” - CRVENKA
™‡ÓÔÏÔ

30/6/2006
6,421,843.34
1,470,952.58
7,892,795.92

30/6/2005
2,574,287.51
0.00
2,574,287.51

Η υπεραξία κατανέμεται στις παρακάτω μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών:

Υπόλοιπο υπεραξίας ανά γεωγραφική περιοχή

Υπόλοιπο υπεραξίας ανά δραστηριότητα

30/6/2006
Σερβία
7,892,795.92

30/6/2005
Σερβία
2,574,287.51

Ζάχαρη
7,892,795.92

Ζάχαρη
2,574,287.51

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Π. 3 η εταιρία εξετάζει τυχόν μείωση της προκύπτουσας
υπεραξίας και ως αξία της υπεραξίας εμφανίζει, σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, τη χαμηλότερη αξία μεταξύ της
αξίας κτήσης και της ανακτήσιμης αξίας. Ως ανακτήσιμη αξία νοείται το υψηλότερο ποσό μεταξύ της
καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίστηκε με βάση εκτιμήσεις
της διοίκησης που στηρίζονται στη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών που αναμένονται να
προκύψουν από τη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, του εξειδικευμένου και έμπειρου
προσωπικού, της τεχνογνωσίας, της φήμης και της πελατείας των θυγατρικών εταιριών καθώς και από
την τελική τυχόν διάθεση ορισμένων εξ αυτών των στοιχείων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.
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12.3 Õ¸Ï· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›·
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα (software) και αναλύονται ως εξής:

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

√ √ªπ§√™
∞À§∞
13,523.35
0.00
13,523.35
76,935.37
(20,400.14)
56,535.23
76,935.37
(33,430.69)
43,504.68

§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005

Software
13,523.35
63,412.02
0.00
(20,400.14)
56,535.23

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
§ÔÁÈÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙËÓ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

0.00
0.00
0.00
(13,030.55)
43,504.68
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12.4 ∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÛÂ ı˘Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
Η συμμετοχή της εταιρίας στις θυγατρικές της αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

30/6/2004
Αποκτήσεις χρήσης 1/7/04-30/6/05
30/6/2005
Αποκτήσεις 01/7/05-30/6/06
30/6/2006

™‡ÓÔÏÔ
∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ
4,967,108.00
2,807,156.82
7,774,264.82
8,745,226.15
16,519,490.97

AD FABRIKA
SECERA
“SAJKASKA” ZABALJ
1,250,000.00
2,807,156.82
4,057,156.82
4,901,022.36
8,958,179.18

AD FABRIKA
SECERA
“CRVENKA” CRVENKA
3,700,000.00
0.00
3,700,000.00
3,844,203.79
7,544,203.79

∂ÏÏËÓÈÎ‹
μÈÔÌË¯·Ó›·
∑¿¯·ÚË˜ μ·ÏÎ·ÓÈÎ‹
-∫‡ÚÔ˜ Ltd ∑¿¯·ÚË ∞.∂
17,108.00
0,00 (*)
0.00
0.00
17,108.00
0.00
0.00
0.00
17,108.00
0,00 (**)

(*) Η αξία κτήσης της συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των „ 59.900 και έχει υποτιμηθεί ολοσχερώς σε προηγούμενη χρήση.
(**) Η εταιρία τέθηκε σε οριστική εκκαθάριση μέσα στη τρέχουσα χρήση 2005/2006

Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

ÃÒÚ·
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜

ªÈÎÙﬁ
ÂÚÈıÒÚÈÔ
Î¤Ú‰Ô˘˜

∂ˆÓ˘Ì›·
30/6/2005
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” - ZABALJ
ΣΕΡΒΙΑ
AD FABRIKA SECERA “CRVENKA” - CRVENKA ΣΕΡΒΙΑ
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης -Κύπρος Ltd
ΚΥΠΡΟΣ
Βαλκανική Ζάχαρη ΑΕ
Ελλάδα
™‡ÓÔÏÔ

∂ÓÂÚÁËÙÈÎﬁ

ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜

ŒÛÔ‰·

ªÈÎÙ¿
Î¤Ú‰Ë

27,890,074.85
45,854,685.31
252,710.00
60,321.08
74,057,791.24

18,845,611.99
20,220,700.96
163,159.00
60,621.33
39,290,093.28

44,484,585.03
56,128,578.04
540,865.00
0.00
101,154,028.07

12,246,556.18
18,441,987.54
142,647.00
0.00
30,831,190.72

27%
33%
26%
0%

30/6/2006
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” - ZABALJ
ΣΕΡΒΙΑ
AD FABRIKA SECERA “CRVENKA” - CRVENKA ΣΕΡΒΙΑ
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης -Κύπρος Ltd
ΚΥΠΡΟΣ
™‡ÓÔÏÔ

31,488,049.89
52,265,012.52
95,670.00
83,848,732.41

17,211,078.62
19,392,816.40
13,580.00
36,617,475.02

19,028,333.13
40,012,169.32
0.00
59,040,502.45

4,561,400.11
12,662,285.21
0.00
17,223,685.32

23%
30%
0%
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107,715.20
13,288,616.01
227,332.30
4,352,893.95
65,877.62
65,877.62
52,944.21
18,161,256.91

157,633.97
171,636.12
120,135.71
7,221,485.04
0.00
0.00
101,698.16
7,772,589.00

ÀÔ¯Ú¤ˆÛË

ÀÔ¯Ú¤ˆÛË

5,800,599.68
0.00
0.00
112,218.65
6,265,758.46

0.00
1,644,361.72
72,692.54
72,692.54
58,421.19
16,169,122.12

75,949.22

173,940.93
(881,972.34)
178,999.20 15,126,977.25

∞·›ÙËÛË

30/6/2005

7,101,054.10
0.00
0.00
101,698.16
7,649,697.46

120,135.71

157,633.97
169,175.52

∞·›ÙËÛË

ÀÔ¯Ú¤ˆÛË

30/6/2005

0.00

1,578,681.99
72,692.54
72,692.54
58,421.19
15,967,057.39

75,949.22

Άυλα
173,940.93
(881,972.34)
179,740.88 14,990,592.25

∞·›ÙËÛË

4,259,280.86 5,683,518.68
65,877.62
0.00
65,877.62
0.00
52,944.21
112,218.65
17,838,543.46 6,149,419.14

227,332.30

107,715.20
13,059,515.65

ÀÔ¯Ú¤ˆÛË

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο
νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέματα
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Προμηθευτές
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αποτελέσματα εις νέον
™‡ÓÔÏÔ

∞·›ÙËÛË

30/6/2006

√ √ªπ§√™

12.5 ∞Ó·‚·ÏÏﬁÌÂÓÔ˜ ÊﬁÚÔ˜
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν
ως εξής:
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12.6 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÚÔ˜ ÒÏËÛË
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως ακολούθως:

EÓ·ÚÍË ÂÚÈﬁ‰Ô˘
Αγορές
Μειώσεις και Διαφορές αποτίμισης
Επίδραση της προσαρμογής αξίας μετοχών
χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία
§‹ÍË ÂÚÈﬁ‰Ô˘
∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ Ù›ÙÏˆÓ:
ªÂÙÔ¯¤˜ ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ‡
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
169,323.97 210,052.85
0.00
0.00
(54,984.21) (120,949.88)

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006 30/6/2005
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
114,339.76
30/6/2006
114,339.76
114,339.76

0.00
0.00
30/6/2006
0.00
0.00

80,221.00
169,323.97
30/6/2005
169,323.97
169,323.97

0.00
0.00
30/6/2005
0.00
0.00

12.7 §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006 30/6/2005

Δοσμένες εγγυήσεις

135,676.52

136,799.05

135,676.52 136,799.05

™‡ÓÔÏÔ ÏÔÈÒÓ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ

135,676.52

136,799.05

135,676.52 136,799.05

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το
τέλος της επόμενης χρήσης.

12.8 ∞Ôı¤Ì·Ù·
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

¶ÚÒÙÂ˜, ‚ÔËıËÙÈÎ¤˜ ˘Ï¤˜,
·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿ & ·Ó·ÏÏÒÛÈÌ·
Προϊοντα & ημιτελή
Υποπροϊόντα
Εμπορεύματα
Λοιπά
™‡ÓÔÏÔ
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√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005

18,636,618.66 18,458,051.66
88,021,084.25 102,119,099.03
3,627,937.24
2,678,038.93
8,300,594.03 17,065,703.04
0.00
145,488.39
118,586,234.18 140,466,381.05

15,615,271.46 16,461,919.38
78,035,127.73 98,822,477.07
3,627,937.24
2,673,406.91
7,681,905.44 16,211,352.89
0.00
145,488.39
104,960,241.87 134,314,644.64

12.9 ¶ÂÏ¿ÙÂ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÂÌÔÚÈÎ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές σε καθυστέρηση
Πελάτες Επισφάλεις
Λοιποί πελάτες λογ.
επίδικων απαιτήσεων
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
∫·ı·Ú¤˜ ∂ÌÔÚÈÎ¤˜ ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
107,072,545.37 52,630,746.65
0.00
2,776,341.33
847,714.80
813,850.84
3,527.34
3,527.34

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
80,145,406.16 39,121,066.74
0.00
2,776,341.33
847,714.80
813,850.84
3,527.34
3,527.34

92,281.86
92,281.86
92,281.86
92,281.86
387.00
0.00
387.00
0.00
(14,022,850.84) (14,022,850.84) (13,613,850.84) (13,613,850.84)
93,993,605.53
42,293,897.18
67,475,466.32 29,193,217.27

12.10 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÛÂ Â‡ÏÔÁË ·Í›· Ì¤Ûˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ
Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, που περιλαμβάνονται στα
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία, αναλύονται ως εξής:

EÓ·ÚÍË ÂÚÈﬁ‰Ô˘
Αγορές
Μειώσεις και Διαφορές αποτίμισης
Επίδραση της προσαρμογής αξίας
μετοχών χαρτοφυλακίου στην
εύλογη αξία
§‹ÍË ÂÚÈﬁ‰Ô˘
∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ Ù›ÙÏˆÓ:
∂ÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
MË ∂ÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
370,212.81
767,416.45
0.00
140,320.00
0.00
(479,711.87)

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
370,212.81
767,416.45
0.00
140,320.00
0.00
(479,711.87)

118,426.08
488,638.89
30/6/2006
452,243.84
36,395.05
488,638.89

118,426.08
488,638.89
30/6/2006
452,243.84
36,395.05
488,638.89

(57,811.77)
370,212.81
30/6/2005
333,817.76
36,395.05
370,212.81

(57,811.77)
370,212.81
30/6/2005
333,817.76
36,395.05
370,212.81

12.11 §ÔÈ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Χρεώστες Διάφοροι
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Έξοδα παραγωγής σε εξέλιξη (φασόν)
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
14,820,757.41
17,628,643.86
157,504.66
133,384.94
2,377,905.96
2,918,383.37
40,194.30
110,657.12
17,396,362.33
20,791,069.29

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
6,896,207.27
5,930,423.24
74,820.78
55,280.96
2,377,905.96
2,826,306.41
40,194.30
110,657.12
9,389,128.31
8,922,667.73
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12.12 Δ·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
94,666.06
138,827.63
4,976,440.02 9,206,097.00
5,071,106.08 9,344,924.63

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
90,456.66
135,098.88
4,340,808.68
8,340,626.43
4,431,265.34
8,475,725.31

12.13 ÿ‰È· ÎÂÊ¿Ï·È·
12.13.1 ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ˘¤Ú ÙÔ ¿ÚÙÈÔ

ÀﬁÏÔÈ· 30/6/2004
Έκδοση Νέων Μετοχών
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών
ÀﬁÏÔÈ· 30/6/2005

∞ÚÈıÌﬁ˜
ÌÂÙÔ¯ÒÓ
30,819,931
0
(195,840)
30,624,091

ªÂÙÔ¯ÈÎﬁ
∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ
22,498,549.63
0.00
(142,963.20)
22,355,586.43

À¤Ú
ÙÔ ¿ÚÙÈÔ
16,996,625.09
0.00
(108,002.16)
16,888,622.93

™‡ÓÔÏÔ
39,495,174.72
0.00
(250,965.36)
39,244,209.36

Έκδοση Νέων Μετοχών
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών
ÀﬁÏÔÈ· 30/6/2006

0
0
30,624,091

0.00
0.00
22,355,586.43

0.00
0.00
16,888,622.93

0.00
0.00
39,244,209.36

Η μετοχή της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συμμετέχει
στους εξής δείκτες: Δείκτης Τροφίμων και Ποτών και Δείκτης FTSE/ΧΑ MED Cap 40.
Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών
σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.
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Δ·ÎÙÈÎﬁ ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ
¶·Á›ˆÓ
7,122,875.90
0.00
174,004.40
48,838,914.31
7,296,880.30
48,838,914.31
154,981.84
0.00
7,451,862.14
48,838,914.31

Δ·ÎÙÈÎﬁ ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
·ÔıÂÌ·ÙÈÎﬁ
¶·Á›ˆÓ
7,122,875.90
0.00
174,004.40
48,838,914.31
7,296,880.30
48,838,914.31
154,981.84
0.00
7,451,862.14
48,838,914.31

ÀﬁÏÔÈÔ ÛÙÈ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
ÀﬁÏÔÈÔ ÛÙÈ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
ÀﬁÏÔÈÔ ÛÙÈ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

ÀﬁÏÔÈÔ ÛÙÈ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
ÀﬁÏÔÈÔ ÛÙÈ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης
ÀﬁÏÔÈÔ ÛÙÈ˜ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

12.13.2 §ÔÈ¿ ∞ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿
Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

∞ÊÔÚÔÏﬁÁËÙ·
·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿
43,783,409.09
2,743,309.12
46,526,718.21
1,223,778.79
47,750,497.00

∏ ∂Δ∞πƒπ∞

∞ÊÔÚÔÏﬁÁËÙ·
·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿
43,783,409.09
2,743,309.12
46,526,718.21
1,223,778.79
47,750,497.00

√ √ªπ§√™

ºÔÚÔÏÔÁËı¤ÓÙ·
ÙÚﬁÔ
Î·Ù¿ ÂÈ‰ÈÎﬁ
3,039,766.25
0.00
3,039,766.25
0.00
3,039,766.25

ºÔÚÔÏÔÁËı¤ÓÙ·
ÙÚﬁÔ
Î·Ù¿ ÂÈ‰ÈÎﬁ
3,039,766.25
0.00
3,039,766.25
0.00
3,039,766.25

§ÔÈ¿
·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿
30,888,045.57
250,965.36
31,139,010.93
3,337,977.58
34,476,988.51

§ÔÈ¿
·ÔıÂÌ·ÙÈÎ¿
32,667,147.12
3,738,153.91
36,405,301.03
-258,719.70
36,146,581.33

™‡ÓÔÏÔ
84,834,096.81
52,007,193.19
136,841,290.00
4,716,738.21
141,558,028.21

™‡ÓÔÏÔ
86,613,198.36
55,494,381.74
142,107,580.10
1,120,040.93
143,227,621.03
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12.14 ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·ÚÔ¯ÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÏﬁÁˆ ÂÍﬁ‰Ô˘ ·ﬁ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές ο Όμιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής
δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί
λόγω συνταξιοδότησης. Με βάση τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, το έξοδο αποζημίωσης λόγω
συνταξιοδότησης αναγνωρίζονταν με βάση τις ισχύουσες σχετικές φορολογικές διατάξεις σε ότι
αφορά την εταιρία και σε ταμειακή βάση σε ότι αφορά τις θυγατρικές του ομίλου.
Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης. Συγκεκριμένα, σχετική μελέτη
αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις
προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 19) και είναι υποχρεωτικό να
καταχωρηθούν στον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης.
Για τον υπολογισμό της αντίστοιχης υποχρέωσης της 30ης/6/05 χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες
αναλογιστικές υποθέσεις - παραδοχές.
Η σχετική υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:
√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές
™‡ÓÔÏÔ

10,584,048.27 16,480,477.68
10,584,048.27 16,480,477.68

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
10,300,603.26
10,300,603.26

30/6/2005

15,966,465.63
15,966,465.63

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς
είναι οι εξής:
ª¤ÛÔ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˜ Ú˘ıÌﬁ˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ·˜
ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡

2% βάσει του στόχου της στρατηγικής της αύξησης
Λισσαβόνας (2000)

ª¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶

3% (σύμφωνα με το πρόγραμμα σύγκλισης του
υπουργείου οικονομικών με τις οικονομίες των
υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής ζώνης)

ª¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚﬁÓÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘
ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘ﬁ„Ë ÁÈ· ÙËÓ
·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ¡.2112

4,52% = Πληθωρισμός + 2,52% ( = e0,0249-1)
σε σταθερές τιμές. Το ανωτέρω ποσοστό 2,52%
( = e0,0249 - 1 ) προέκυψε από στατιστική
επεξεργασία, μέσω εκθετικής παλινδρόμησης
(ποσοστό προσαρμογής R2 = 94,16%), μισθολογικών
δεδομένων.

¶ÚÔÂÍÔÊÏËÙÈÎﬁ ∂ÈÙﬁÎÈÔ
∞ﬁ‰ÔÛË ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ

4,32%
Θα ισούται σε κάθε περίπτωση με το προεξοφλητικό
επιτόκιο

¶ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË
Μηδέν (0)
ÙÔ˘ ¡.2112/20 Î·Ù¿ ÙËÓ 31/12/2003 Î·È 31/12/2004
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⁄„Ô˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜

Η εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του 2112/20,
καθώς και των σχετικών ομαδικών ασφαλιστηρίων
συμβολαίων που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία
της αποτίμησης.

°ÂÓÈÎ‹ ·Ú¯‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ
·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ

Την αρχή της συνεχιζόμενης επιχειρηματικής
δραστηριότητας σύμφωνα με το πλαίσιο των ΔΛΠ
(βλ. ΔΛΠ 1. § 23)

∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Προβεβλημένης
Πιστούμενης Μονάδος (Projected Unit Credit Method)
(βλ. ΔΛΠ 19)

12.15 §ÔÈ¤˜ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Διάφορες εισφορές προς
οργανισμούς - επιμελητήρια
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005

74,179.23
74,179.23

74,179.23
74,179.23

165,929.12
165,929.12

165,929.12
165,929.12

12.16 ¶ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και
της Εταιρίας έχει ως εξής:

Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
25,150,855.23 17,740,991.78
211,277.88
275,265.67
25,362,133.11 18,016,257.45

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
13,091,776.20 12,990,925.74
0.00
67,790.37
13,091,776.20 13,058,716.11

12.17 ΔÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Υποχρέωση Φόρου εισοδήματος
Υποχρεώσεις λοιπών Φόρων
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
0.00
860,836.78
3,836,037.94
4,045,548.48
3,836,037.94
4,906,385.26

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
0.00
860,836.78
2,771,857.65 3,589,117.75
2,771,857.65 4,449,954.53

Οι λοιποί φόροι αφορούν κυρίως Φ.Π.Α. και φόρους-τέλη προσωπικού και αμοιβών τρίτων.
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12.18 ¢·ÓÂÈ·Î¤˜ ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
ª·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌﬁ˜
Τραπεζικός δανεισμός
12,420,944.85 13,719,288.34
™‡ÓÔÏÔ Ì·ÎÚÔÚﬁıÂÛÌˆÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ
12,420,944.85 13,719,288.34
μÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌ· ‰¿ÓÂÈ·
Τραπεζικός δανεισμός
107,934,240.18 77,828,126.83
™‡ÓÔÏÔ ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌˆÓ ‰·ÓÂ›ˆÓ 107,934,240.18 77,828,126.83
™‡ÓÔÏÔ ‰·ÓÂ›ˆÓ
120,355,185.03 91,547,415.17

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
8,200,000.01 10,933,333.34
8,200,000.01 10,933,333.34
97,353,334.33 65,733,334.32
97,353,334.33 65,733,334.32
105,553,334.34 76,666,667.66

12.19 §ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:

Δεδουλευμένα έξοδα
Έσοδα επόμενης χρήσεως
Αγορές ύπο τακτοποίηση
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών
Οφειλόμενοι φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
6,850,028.49 3,818,052.89
2,259,545.45 3,978,664.53
83,477.75 2,039,975.94
991,927.12 1,015,556.71
963,481.68
641,860.39
140,000.00
280,000.00
0.00
32,909.62
2,574,031.46 1,157,337.54
13,862,491.95 12,964,357.62

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006
30/6/2005
6,711,065.97 2,780,791.45
2,060,261.21 3,978,664.53
83,477.75 2,039,975.94
864,685.39
920,353.54
64,362.32
54,142.76
140,000.00
280,000.00
0.00
32,909.62
1,498,658.82 1,136,358.04
11,422,511.46 11,223,195.88

12.20 μÚ·¯˘ÚﬁıÂÛÌÂ˜ ¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜
Οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις αναλύονται ως εξής:

30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006
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∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ›
Î›Ó‰˘ÓÔÈ
214,728.87
36,808.17
0.00
251,537.04
91,471.19
0.00
343,008.23

√ √ªπ§√™
∞Ó¤ÏÂÁÎÙÂ˜
§ÔÈ¤˜
¯Ú‹ÛÂÈ˜
¤ÎÙ·ÎÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ
3,000,000.00
1,474,902.34 4,689,631.21
500,000.00
83,169.15
619,977.32
0.00
0.00
0.00
3,500,000.00
1,558,071.49 5,309,608.53
500,000.00
1,442,820.75 2,034,291.94
-1,500,000.00
0.00 -1,500,000.00
2,500,000.00
3,000,892.24 5,843,900.47

30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2004
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2005
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου
30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2006

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
∂Í·ÈÚÂÙÈÎÔ›
∞Ó¤ÏÂÁÎÙÂ˜
Î›Ó‰˘ÓÔÈ
¯Ú‹ÛÂÈ˜
214,728.87
3,000,000.00
36,808.17
500,000.00
0.00
0.00
251,537.04
3,500,000.00
91,471.19
500,000.00
0.00 (1,500,000.00)
343,008.23
2,500,000.00

§ÔÈ¤˜
¤ÎÙ·ÎÙÂ˜
™‡ÓÔÏÔ
1,474,902.34 4,689,631.21
83,169.15
619,977.32
0.00
0.00
1,558,071.49 5,309,608.53
747,298.62 1,338,769.81
0.00 (1,500,000.00)
2,305,370.11 5,148,378.34

12.21 ¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜

Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες

√ √ªπ§√™
∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
- 30/6/2006
- 30/6/2005
313,702,731.61 235,425,735.21 294,731,345.23 196,715,835.97
15,550,824.91
21,637,915.07
2,686,686.82
4,973,949.82
8,731,683.03
7,116,150.63
7,243,371.66
7,116,150.63
337,985,239.55 264,179,800.91 304,661,403.71 208,805,936.42

12.22 ∫ﬁÛÙÔ˜ ˆÏËı¤ÓÙˆÓ
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Συνταξιοδοτικές παροχές
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Έξοδα επιδιόρθρωσης
και συντήρησης παγίων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
3,587,626.51
585,352.00
41,488,541.97
56,081,921.08

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
3,587,626.51
585,352.00
39,514,663.51 39,926,352.75

201,061,555.51
955,505.62
25,268,324.13

117,633,814.82 194,856,798.73 108,619,973.07
884,124.48
897,285.50
803,122.69
12,259,824.23
24,954,111.42 11,915,949.11

1,020,970.64
213,673.64
17,297,651.70
3,292,141.58
294,185,991.31

738,085.19
868,424.54
14,138,061.74
2,853,335.13
206,042,943.21

1,020,970.64
738,085.19
119,462.63
747,285.52
16,015,739.02 12,280,837.79
2,440,114.36
1,941,445.66
283,406,772.32 177,558,403.78
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12.23 ŒÍÔ‰· ‰È¿ıÂÛË˜
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής:
√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
633,881.47
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 1,432,118.43
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
4,423,277.02
Παροχές τρίτων
1,154,021.44
Έξοδα επιδιόρθρωσης
και συντήρησης παγίων
52,093.84
Φόροι και τέλη
24,603.62
Λοιπά διάφορα έξοδα
10,444,852.61
™‡ÓÔÏÔ
18,164,848.42

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005

280,207.18
3,552,841.89
2,331,028.87
1,094,808.18

216,685.59
4,758.67
4,423,277.02
1,086,774.95

188,626.35
5,073.66
2,331,028.87
785,560.71

96,500.70
126,441.29
5,416,851.12
12,898,679.23

44,464.23
20,990.06
9,690,523.16
15,487,473.68

48,658.38
103,595.26
5,138,655.56
8,601,198.79

12.24 ŒÍÔ‰· ‰ÈÔ›ÎËÛË˜
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής:
√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
Συνταξιοδοτικές παροχές
936,145.48
851,384.78
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 15,368,971.39
13,531,720.02
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
1,230,385.80
643,951.81
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
851,399.12
606,906.73
Λοιπές παροχές τρίτων
899,557.07
1,680,967.31
Έξοδα επιδιόρθρωσης
και συντήρησης παγίων
59,052.44
108,557.80
Φόροι και τέλη
438,629.75
2,304,124.58
Λοιπά διάφορα έξοδα
977,328.28
1,499,994.71
Αποσβέσεις
172,263.06
240,947.62
20,933,732.39
21,468,555.36
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∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
936,145.48
851,384.78
13,904,491.77 12,643,216.82
412,230.82
773,603.43
888,962.41

476,567.84
561,678.87
1,679,712.42

36,370.94
370,163.58
639,975.51
127,963.68
18,089,907.62

104,042.98
2,271,305.12
1,346,796.67
164,615.81
20,099,321.31

12.25 ŒÍÔ‰· ŒÚÂ˘Ó·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αναλύονται ως εξής:

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Λοιπές παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις

√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
4,167.72
6,132.20
10,630.00
19,160.00
7,107.20
16,487.92
2,913.99
3,990.16
0.00
0.00
21,060.79
25,118.77
45,879.70
70,889.06

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
4,167.72
6,132.20
10,630.00
19,160.00
7,107.20
16,487.92
2,913.99
3,990.16
0.00
0.00
21,060.79
25,118.77
45,879.70
70,889.06

12.26 §ÔÈ¿ ¤ÛÔ‰· / ¤ÍÔ‰· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής:

§ÔÈ¿ ¤ÛÔ‰· ÂÎÌÂÙ¿ÏÂ˘ÛË˜
Έσοδα από Επιδοτήσεις
Έσοδα από Ενοίκια
Έσοδα από παροχή
υπηρεσιών σε τρίτους
Λοιπά
Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
Εισπραττόμενα έξοδα
αποστολής αγαθών
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα από αχρησιμοποίητες
Προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
™‡ÓÔÏÔ
§ÔÈ¿ ¤ÍÔ‰· ÂÎÌÂÙ¿ÏÂ˘ÛË˜
Προβλέψεις φόρου
ανέλεγκτων χρήσεων
Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις για εξαιρετικούς
κινδύνους & εκτακτα έξοδα
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες
™‡ÓÔÏÔ

√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
2,724,981.80
2,836,663.98
28,775.52
35,594.29

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
2,724,981.80
2,836,663.98
28,775.52
35,594.29

1,184,575.94
1,099,511.01
32,624.77

1,255,113.42
504,956.04
168,220.17

28,693.18
1,099,511.01
32,624.77

35,440.09
0.00
50,687.94

1,207,859.49
0.00

0.00
122,110.90

1,207,859.49
0.00

0.00
398.90

57,557.48
3,239,423.31
9,575,309.32

0.00
4,005,051.38
8,927,710.18

57,557.48
1,207,317.18
6,387,320.43

0.00
1,144,195.88
4,102,981.08

500,000.00
40,630.99

500,000.00
267,790.52

500,000.00
40,630.99

500,000.00
99,893.41

91,471.19
3,353,171.95
934,451.53
4,919,725.66

130,196.72
9,654,928.99
3,554,728.58
14,107,644.81

91,471.19
512,392.07
1.99
1,144,496.24

71,196.72
495,946.42
180,994.36
1,348,030.91
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12.27 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ŒÛÔ‰·
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:
Χρηματοοικονομικό έσοδο - καθαρό
√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
Έσοδα από:
Έσοδα χρεογράφων
Κέρδη από πώληση
συμμ/χών &χρεογράφων
Μερίσματα θυγατρικών
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005

13,888.45

113,447.37

13,888.45

113,447.37

0.00
0.00
200,103.10
4,544.25
218,535.80

582,895.86
0.00
97,328.90
876,041.46
1,669,713.59

0.00
0.00
92,843.47
4,544.25
111,276.17

582,895.86
1,275,179.81
78,589.36
876,041.46
2,926,153.86

12.28 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ŒÍÔ‰·
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
Έξοδα τόκων από:
Τόκοι και έξοδα λοιπών
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
545,204.03
Τόκοι και έξοδα λοιπών
βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων
7,048,057.25
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
189,575.43
Λοιπά συναφή με τις
χρηματοδοτήσεις έξοδα
874,715.39
8,657,552.10
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∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005

635,601.29

545,204.03

635,601.29

4,891,674.36
66,344.73

5,751,259.62
189,575.43

2,367,213.28
66,344.73

251,086.06
5,844,706.44

158,165.81
6,644,204.89

130,136.18
3,199,295.48

12.29 ºﬁÚÔ˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής:
√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
Τρέχων Φόρος Εισοδήματος
604,111.54
1,642,475.07
Φόρος εισοδήματος προηγ. χρήσεων 748,605.00
0.00
Αναβαλλόμενη Φορολογία
485,304.27
1,399,808.85
1,838,020.81
3,042,283.92

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
0.00
860,836.78
748,605.00
0.00
371,207.75
1,451,888.39
1,119,812.75
2,312,725.17

√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
871,355.09
14,343,806.57

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
(13,658,734.14)
4,957,932.04

∞Ó¿Ï˘ÛË ΔÚ¤¯ÔÓÙÔ˜
ºﬁÚÔ˘ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜
∫¤Ú‰Ô˜/ (∑ËÌÈ¿) ¢§¶ ÚÔ ÊﬁÚÔ˘
Φόρος υπολογιζόμενος βάσει του
θεσπισμένου φορολογικού
συντελεστή που ισχύει στην έδρα
της Μητρικής (32%,35%)
Λογιστικές διαφορές
Αφορολόγητα έσοδα
Επίδραση προσωρινών - μόνιμων
διαφορών (ΕΛΠ-ΔΛΠ) και
διαφορετικών φορολογικών
συντελεστών στις αλλοδαπές
θυγατρικές
Λοιπά
¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎ‹ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË

278,833.63
863,693.35
(13,888.45)

5,020,332.30
311,674.78
(5,578,954.63)

0.00
415,406.97
(13,888.45)

1,735,276.21
49,624.11
(2,592,630.86)

(525,518.02)
991.04
604,111.54

1,888,492.11
930.51
1,642,475.07

(1,781,177.40)
991.04
0.00

1,667,636.81
930.51
860,836.78

13. √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·Ù¿ ÙÔÌ¤·
Τομέας ή τμήμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική
δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προ της φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με
βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας).
Τα κριτήρια για τον καθορισμό τομέων του Ομίλου έχουν ως εξής:
Για τους ∂È¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ΔÔÌÂ›˜ λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
• Η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών
• Η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας
• Ο τύπος της αγοράς στην οποία τα προϊόντα ή υπηρεσίες πωλούνται ή παρέχονται
• Τις κατηγορίες των πελατών στους οποίους τα προϊόντα ή υπηρεσίες πωλούνται ή παρέχονται
• Τα κανάλια διανομής των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
• Το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, όπως το τραπεζικό, ασφαλιστικό, κατασκευαστικό κ.λ.π.
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Για τους °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ΔÔÌÂ›˜ λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
• Εγγύτητα λειτουργιών
• Ομοιότητα οικονομικών και πολιτικών συνθηκών
• Σχέσεις μεταξύ εργασιών σε διάφορους οικονομικούς χώρους
• Ειδικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με τις λειτουργίες σε συγκεκριμένες περιοχές
• Ρυθμιστικοί κανόνες συναλλαγματικού ελέγχου
• Επικρατούντες συναλλαγματικοί κίνδυνοι
Ο Όμιλος ασχολείται κυρίως στην επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγωγής και εμπορίας ζάχαρης
και δευτερευόντως στη παραγωγή και εμπορία ορισμένων παραπροιόντων της κύριας δραστηριότητας.
Συνεκτιμώντας τους επιχειρηματικούς κινδύνους και γενικά, το οικονομικό περιβάλλον της κάθε
γεωγραφικής περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος, η γεωγραφική κατάτμηση της
δραστηριότητας του Ομίλου γίνεται στην εξής βάση: α) Ελλάδα, β) Σερβία.

13.1 ¶ÚˆÙÂ‡ˆÓ ÙÔÌ¤·˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ - ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÙÔÌÂ›˜
Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα και η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού
και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς αναλύεται ως εξής
Πρωτεύων τύπος απεικόνισης- επιχειρησιακοί τομείς
Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα έως 30 Ιουνίου 2005 ήταν τα παρακάτω:
1/7/2004 - 30/6/2005

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις
∫·ı·Ú¤˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
Φόρος εισοδήματος
∫·ı·Úﬁ Î¤Ú‰Ô˜
∞Ó·ÏÔÁ›· ÌÂÈÔ„ËÊÂ›·˜
∫¤Ú‰Ô˜ √Ì›ÏÔ˘
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¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È
∂ÌÔÚ›· ∑¿¯·ÚË˜
281,205,898.79
44,425,380.85
236,780,517.94

§ÔÈ¿
28,754,065.70
1,354,782.73
27,399,282.97

™‡ÓÔÏÔ
309,959,964.49
45,780,163.58
264,179,800.91

16,800,865.38
(3,787,691.16)
13,013,174.22

1,717,934.04
(387,301.69)
1,330,632.35

18,518,799.42
(4,174,992.85)
14,343,806.57
(3,042,283.92)
11,301,522.65
740,732.13
10,560,790.52

Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα έως 30 Ιουνίου 2006 ήταν τα παρακάτω:
1/7/2005-30/6/2006

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις
∫·ı·Ú¤˜ ˆÏ‹ÛÂÈ˜

¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È
∂ÌÔÚ›· ∑¿¯·ÚË˜
329,962,360.08
25,099,621.12
304,862,738.96

§ÔÈ¿
33,739,546.08
617,045.49
33,122,500.59

™‡ÓÔÏÔ
363,701,906.16
25,716,666.61
337,985,239.55

8,446,675.88
(7,656,153.81)
790,522.07

863,695.51
(782,862.49)
80,833.02

9,310,371.39
(8,439,016.30)
871,355.09
(1,838,020.81)
(966,665.72)
1,790,595.58
(2,757,261.30)

¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È
∂ÌÔÚ›· ∑¿¯·ÚË˜
367,728,845.65
179,704,010.34
4,581,961.57
5,782,546.00

§ÔÈ¿
37,601,271.64
18,375,222.36
468,518.00
571,900.15

™‡ÓÔÏÔ
405,330,117.29
198,079,232.70
5,050,479.57
6,354,446.15

¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È
∂ÌÔÚ›· ∑¿¯·ÚË˜
334,114,129.27
147,495,073.16
6,266,594.60
9,063,044.19

§ÔÈ¿
40,857,470.52
18,064,479.79
619,773.09
896,345.03

™‡ÓÔÏÔ
374,971,599.79
165,559,552.95
6,886,367.69
9,959,389.22

Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
∑ËÌ›Â˜ ÚÔ ÊﬁÚˆÓ
Φόρος εισοδήματος
∫·ı·Ú¤˜ ∑ËÌ›Â˜
∞Ó·ÏÔÁ›· ÌÂÈÔ„ËÊÂ›·˜
∑ËÌ›Â˜ √Ì›ÏÔ˘

13.2 §ÔÈ¿ ™ÙÔÈ¯Â›· ·Ó¿ ÙÔÌ¤·
Λοιπά στοιχεία ανά τομέα είναι τα ακόλουθα:
30/6/2006

Ενεργητικό Τομέα
Υποχρεώσεις Τομέα
Αποσβέσεις παγίων
Επενδύσεις σε πάγια
30/6/2005

Ενεργητικό Τομέα
Υποχρεώσεις Τομέα
Αποσβέσεις παγίων
Επενδύσεις σε πάγια
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13.3 ¢Â˘ÙÂÚÂ‡ˆÓ ÙÔÌ¤·˜ ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ - ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÔ› ÙÔÌÂ›˜
Η έδρα του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές
δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα και η Σερβία.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής:

Ελλάδα
Eυρωζώνη
Σερβία
™‡ÓÔÏÔ

1/7/2005 - 30/6/2006
209,921,976.43
94,914,976.85
33,148,286.27
337,985,239.55

1/7/2004 - 30/6/2005
204,164,630.22
5,658,552.84
54,356,617.85
264,179,800.91

1/7/2005 - 30/6/2006
313,702,731.61
15,550,824.91
8,731,683.03
337,985,239.55

1/7/2004 - 30/6/2005
235,425,735.21
21,637,915.07
7,116,150.63
264,179,800.91

∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ Î·ÙËÁÔÚ›·

Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες
™‡ÓÔÏÔ

14. μ·ÛÈÎ¿ ∫¤Ú‰Ë ·Ó¿ ªÂÙÔ¯‹
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής:
√ √ªπ§√™
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005
∫¤Ú‰Ë/˙ËÌÈ¤˜ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙﬁ¯Ô˘˜ ÙË˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜
Σταθμισμένος μέσος όρος του
αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή
(Ευρώ ανά μετοχή)

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005
1/7/2004
- 30/6/2006
- 30/6/2005

(2,757,261.30)

10,560,790.52

(14,778,546.89) 2,645,206.86

30,624,091.00

30,624,091.00

30,624,091.00 30,624,091.00

(0.09)

0.34

(0.48)

0.09

15. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ÚÒÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ¢¶Ã¶
Οι παρακάτω συμφωνίες παρέχουν μια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΠ.
Η πρώτη συμφωνία παρέχει μια σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την μετάβαση την
30η/6/2005. Η δεύτερη συμφωνία παρέχει μια σύνοψη της επίδραση στα αποτελέσματα την 30/6/2005
(1/7/2004-30/6/2005).

56

15.1 ¶›Ó·Î·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÈ˜ 30/6/2005 ÌÂÙ·Í‡ ∂.§.¶. Î·È ¢.§.¶. Î·È ¢.¶.Ã.¶.

™‡ÓÔÏÔ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ, ﬁˆ˜ Â›¯·Ó ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·
·ÂÈÎÔÓÈÛıÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ∂§¶
¶Ú·Û·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜
¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
Επίδραση αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αναστροφή της επίδρασης αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων
ακινητοποιήσεων (γήπεδα- οικόπεδα) επειδή αυτή
αναγνωρίστηκε στην παρούσα περίοδο στις οικονομικές
καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση τα ΕΛΠ
Επίδραση λόγω επιλογής διαφορετικής ωφέλιμης ζωής των
ενσώματων παγίων
Επίδραση αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Επίδραση αναγνώρισης χρηματοδοτικών μισθώσεων ως
ενσώματες ακινητοποιήσεις
Επίδραση αναγνώρισης χρηματοδοτικών μισθώσεων ως υποχρεώσεις
Επίδραση της μεταφοράς των εξόδων πολυετούς απόσβεσης
στα αποτελέσματα
Επίδραση της διαγραφής αποθεματικού ιδίων μετοχών
(με ισόποση διαγραφή της αξίας των ιδίων μετοχών)
Μερίσματα χρήσης που είχαν επιβαρύνει την καθαρή θέση
Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήματος
Αναστροφή της επίδρασης αναπροσαρμογής αξίας ενσώματων
περιουσιακών στοιχείων επειδή αυτή αναγνωρίστηκε στην
παρούσα περίοδο στις οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν
με βάση τα ΕΛΠ
Αναστροφή της διαγραφής αποθεματικού ιδίων μετοχών επειδή
αυτή αναγνωρίστηκε στην παρούσα περίοδο στις οικονομικές
καταστάσεις που συντάχθηκαν με βάση τα ΕΛΠ
Επίδραση της αναταξινόμησης των κρατικών επιχορηγήσεων
από τα ίδια κεφάλαια στις λοιπές υποχρεώσεις
Επίδραση της σχηματισθείσας πρόβλεψης φόρου εισοδήματος
ανέλεγκτων χρήσεων
Επίδραση της αναγνώρισης επισφαλών απαιτήσεων
Επίδραση της αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας
Επίδραση της αναγνώρισης δεδουλευμένων παροχών προσωπικού
λογω συνταξιοδότησης
Επίδραση της προσαρμογής αξίας μετοχών χαρτοφυλακίου στην
εύλογη αξία
Επίδραση λόγω αναγνώρισης θετικής υπεραξίας θυγατρικής εταιρίας
™‡ÓÔÏÔ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ
™‡ÓÔÏÔ π‰›ˆÓ ∫ÂÊ·Ï·›ˆÓ ‚¿ÛÂÈ ¢§¶ & ¢¶Ã¶

√ √ªπ§√™
30/06/2005

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/06/2005

204,430,934.25

184,150,817.46

49,355,367.29

48,836,914.31

(48,836,914.31)

(48,836,914.31)

43,404,558.93

42,551,745.87

(57,811.77)

(57,811.77)

456,701.15
0.00

456,701.15
0.00

(285,559.35)

(285,559.35)

(1,710,204.20)
1,531,204.55
0.00

(1,710,204.20)
1,531,204.55
0.00

0.00

0.00

1,710,204.20

1,710,204.20

(2,107,032.10)

(2,107,032.10)

(3,500,000.00)
(14,022,850.84)
(9,820,321.07)

(3,500,000.00)
(13,613,850.84)
(9,734,595.68)

(13,424,669.40)

(12,910,657.35)

(285,848.00)
2,574,287.51
4,981,112.59
209,412,046.84

0.00
0.00
2,330,144.48
186,480,961.94
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15.2 ¶›Ó·Î·˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ 30/06/2005 (1/7/2004-30/6/2005).

™‡ÓÔÏÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ﬁˆ˜ Â›¯·Ó ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·
·ÂÈÎÔÓÈÛıÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ∂§¶
¶Ú·Û·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¢ÈÂıÓÒÓ ¶ÚÔÙ‡ˆÓ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜
Μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώματες ακινητοποιήσεις
Επίδραση στις αποσβέσεις των ενσώματων παγίων στοιχείων , από την
διαφοροποίηση της ωφέλημης ζωής τους.
Επίδραση από την αποτίμηση χρημ/μικών στοιχείων στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Αναγνώριση επισφαλειών
Αναγνώριση χρηματοδοτικών μισθώσεων ως ενσώματες ακινητοποιήσεις
και υποχρεώσεις
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας
Αναλογούν τρέχον φόρος εισοδήματος
Πρόβλεψη φόρου εισοδήματος ανέλεγκτων χρήσεων
Προσαρμογή αξίας μετοχών χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία
Επίδραση αντιλογισμού υπεραξίας επιχείρησης η οποία είχε υπολογιστεί
σύμφωνα με τα ΕΛΠ και είχε αποσβεστεί 100%σε βάρος των
αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία είχε προκύψει
Λοιπές προσαρμογές
™‡ÓÔÏÔ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ ¢§¶ & ¢¶Ã¶
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√ √ªπ§√™
1/7/04-30/6/05

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/04-30/6/05

10,105,249.31

6,247,942.76

275,643.62

275,643.62

1,940,725.30

1,087,912.24

(388,349.03)
3,412,180.95
(6,294,850.84)

(388,349.03)
2,807,105.94
(6,235,850.84)

802,690.57
(1,597,677.19)
0.00
(500,000.00)
80,221.00

802,690.57
(1,451,888.40)
0.00
(500,000.00)
0.00

2,515,940.14
949,748.82
1,196,273.34
11,301,522.65

0.00
0.00
(3,602,735.90)
2,645,206.86
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Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

SAJKASKA
CVRENKA
™À¡√§∞

∂§μπ∑

∞°ƒ√Δπ∫∏
∞™º∞§π™Δπ∫∏
ƒ√¢√¶∏

∂.μ.∑. ∞.∂.
∞Δ∂

™À¡√§∞

∂.μ.∑. ∞.∂.
∞Δ∂
∞°ƒ√Δπ∫∏
∞™º∞§π™Δπ∫∏
¢ø¢ø¡∏

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ

16,802.57
-

30,022.32
-

5,899,649.85

967,030.67

9,141,568.98
16,235,420.63
32,273,409.11

7,888.95
30,022.32

-

16,802.57

-

-

-

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

-

198,981.57

-

198,981.57
-

40,083.66

-

-

-

40,083.66
-

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

∂§μπ∑

∞°√ƒ∞™Δ∏™

ΜΗΤΡΙΚΗ

21,850.03

∂§μπ∑
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

1,197,190.74

-

1,197,190.74
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

SAJKASKA

367,174.88

-

-

-

367,174.88
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

SAJKASKA

¶ø§∏™∂π™ - ∞°√ƒ∂™ 1/7/2005 - 30/6/2006

0.00

-

∞°ƒ√Δπ∫∏
∞™º∞§π™Δπ∫∏

4.16
1,974,960.69

137,048.91

0.00
-

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΜΗΤΡΙΚΗ

1,974,960.69
94,620,001.00

∞°ƒ√Δπ∫∏
∞™º∞§π™Δπ∫∏

.
∞Δ∂

À¶√Ãƒ∂ø™∏

∞¶∞πΔ∏™∂π™ - À¶√Ãƒ∂ø™∂π™ 30/6/2006

.
∞Δ∂

∂.μ.∑.∞.∂

94,757,054.07

∂.μ.∑.∞.∂

16. ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· Ì¤ÚË :

43,323.90

-

-

-

43,323.90
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

CVRENKA

2,662,626.70

-

2,662,626.70
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

CVRENKA

141,577.00

-

-

-

141,577.00
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

CYPRUS

37,792.00

-

37,792.00
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

CYPRUS

198,100.00

-

-

-

198,100.00
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

μ∞§∫∞¡π∫∏

0.00

-

0.00
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

μ∞§∫∞¡π∫∏

9,141,568.98
16,235,420.63
33,110,493.44

7,888.95

21,850.03

967,030.67

837,084.33
5,899,649.85

™À¡√§∞

4.16
100,828,605.77

137,048.91

6,071,551.70
94,620,001.00

™À¡√§∞
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Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

SAJKASKA
CVRENKA
™À¡√§∞

∂§μπ∑

∂.μ.∑. ∞.∂.
∞Δ∂
∞°ƒ√Δπ∫∏
∞™º∞§π™Δπ∫∏
ƒ√¢√¶∏

∂.μ.∑. ∞.∂.
∞Δ∂
∞°ƒ√Δπ∫∏
∞™º∞§π™Δπ∫∏
™À¡√§∞

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ

298,510.48
63,298,510.48

63,000,000.00

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜΗΤΡΙΚΗ

∂.μ.∑. ∞.∂.

29.81
24,280,289.46
21,152,734.12
49,306,555.82

20,513.68

1,310,702.58

2,542,286.17

∂.μ.∑. ∞.∂.

1,534.02

1,534.02
-

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

¢ø¢ø¡∏

49,083.12
-

33,314.88
-

33,314.88

-

49,083.12

-

-

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

-

ƒ√¢√¶∏

∞Δ∂
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

∞°√ƒ∞™Δ∏™
∂§μπ∑

5,540,630.05

5,540,630.05
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

CVRENKA

167,931.57

-

-

167,931.57
-

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

5,912,213.10

5,912,213.10
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

SAJKASKA

¶ø§∏™∂π™ - ∞°√ƒ∂™ 1/7/2004 - 30/6/2005

111,795.98

111,795.98
-

6,473,654.83
6,473,654.83

∂§μπ∑
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΑΤΕ

∞Δ∂
ΜΗΤΡΙΚΗ

À¶√Ãƒ∂ø™∏

∞¶∞πΔ∏™∂π™ - À¶√Ãƒ∂ø™∂π™ 30/6/2005

CYPRUS

54,187.86

-

-

54,187.86
-

ΕΤΑΙΡΙΑ

¢ø¢ø¡∏

37,792.00

37,792.00
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

347,140.00

-

-

347,140.00
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

SAJKASKA

60,621.33

60,621.33
-

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

μ∞§∫∞¡π∫∏

29.81
24,280,289.46
21,152,734.12
49,958,213.25

20,513.68

1,310,702.58

651,657.43
2,542,286.17

™À¡√§∞

298,510.48
81,436,751.79

18,138,241.31
63,000,000.00

™À¡√§∞
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17. ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ Ì¤ÏË ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της
μητρικής ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ούτε σε διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών
εταιριών της μητρικής (ΑΤΕ) .
Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε στα
Διοικητικά Συμβούλια των Θυγατρικών εταιριών της έχει ως κατωτέρω :
™Àªª∂Δ√Ã∏ Δø¡ ª∂§ø¡ Δ√À ¢.™. Δ∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ μπ√ª∏Ã∞¡π∞™ ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂ ™∂ ¢.™. ∞§§ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡
√¡√ª∞Δ∂¶ø¡Àª√
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΟΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΣΟΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

∂Δ∞πƒπ∞
AD FABRIKA SECERA CRVENKA-CRVENKA
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA-ZABALJ
ΕΒΖ CYPRUS ltd
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA-ZABALJ
AD FABRIKA SECERA CRVENKA-CRVENKA
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA-ZABALJ
AD FABRIKA SECERA CRVENKA-CRVENKA
ΕΒΖ CYPRUS ltd

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

π¢π√Δ∏Δ∞
∞•πøª∞
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ
ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ
ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ
ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ
ΜΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ ANTIΠPOEΔPOΣ
ΤΗΣ ΕΒΖ ΑΕ
ΜΕΛΟΣ

Οι αμοιβές των μελών της διοίκησης έχουν ως εξής :

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

30.6.2006
341,410.11
38,100.00
379,510.11

30.6.2005
320,804.03
38,400.00
359,204.03

18. ™ËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Î·È ·Ú·‰Ô¯¤˜
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στην επόμενη χρήση έχουν
ως εξής:
α) Απαιτείται κρίση από τον Όμιλο για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος.
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου
είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά
θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
β) Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία
του Ομίλου.
γ) Ο Όμιλος αναγνωρίζει προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες του, οι οποίες
υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων
του παρελθόντος.
δ) Ο Όμιλος αναγνωρίζει προβλέψεις για την απομείωση των συμμετοχών λαμβάνοντας υπόψη τα
μελλοντικά οφέλη που θα εισρεύσουν από αυτές.
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19. §ÔÈ¤˜ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ˜
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιριών του Ομίλου έχουν ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” - ZABALJ
AD FABRIKA SECERA “CRVENKA” - CRVENKA
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ - KYΠPOΣ Ltd

1/7/2001
1/1/2004
1/1/2004
1/9/2003

-

30/6/2006
30/6/2006
30/6/2006
30/6/2006

Η κύρια παραγωγική δραστηριότητα του Ομίλου λαμβάνει χώρα στο πρώτο εξάμηνο κάθε χρήσης. Τα
κυριότερα κόστη συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού των εργοστασίων πραγματοποιούνται στο
δεύτερο εξάμηνο της χρήσης. Λόγω της εποχικότητάς τους, τα κόστη παραγωγής και συντήρησης
κατανέμονται ομαλά, με κατάλληλες λογιστικές εγγραφές προβλέψεων και καταλογισμού σε όλη τη
διάρκεια της χρήσης.
Δεν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή
ταμειακών ροών, τα οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους.
Δεν εκδόθηκαν ούτε επαναγοράστηκαν, ούτε εξοφλήθηκαν ομολογίες ή μετοχές.
Τα μερίσματα που πληρώθηκαν από την εταιρία είναι:
Για τη χρήση 2004/2005: 1.224.963,64
Για τη χρήση 2005/2006: 1.531.204,54
Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού „ 92.660
χιλ. για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων.
Υφίσταται εκκρεμής επίδικη διαφορά της εταιρίας με το Ελληνικό Δημόσιο η οποία αφορά απαίτησή της
ποσού „ 11.098.478,05 και προέρχεται από διαφορά τιμής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης
παλαιοτέρων χρήσεων (πριν την 30 Ιουνίου 1991). Έναντι της παραπάνω επίδικης απαίτησης η εταιρία
έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης. Εκτός
της παραπάνω περίπτωσης, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση (θετική ή αρνητική) στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρίας ή του
Ομίλου.
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Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από τις εταιρίες του Ομίλου έχουν ως εξής:
∫·ÙËÁÔÚ›· ∂ÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÌÚ¿ÁÌ·ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ
Εγγυητικές επιστολές προς πελάτες καλής εκτέλεσης συμβάσεων
Εγγυητικές επιστολές προς το Σέρβικο Δημόσιο για εξασφάλιση καλής
εκτέλεσης όρων σύμβασης επενδύσεων στις θυγατρικές στη Σερβία
Συμβάσεις εγγυήσεων προς τις θυγατρικές της Σερβίας για εξασφάλιση
καλής εκτέλεσης όρων συμβάσεων επενδύσεων σε αυτές.
Μείον: το εκτελεσμένο μέρος
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο
Εγγυήσεις σε τράπεζες για χορηγηθέντα δάνεια στις θυγατρικές της Σερβίας
Εγγυητικές επιστολές σε προμηθευτές θυγατρικών Σερβίας

¶ÔÛﬁ
46.063.925,71

2.140.000,00
19.496.699,35
(16.502.382,97)
2.994.316,38
41.558.000,00
2.774.107,34

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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B. Συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιημένη και μη βάση

E§§∏¡π∫∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞.∂.
™À¡√¶Δπ∫∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ Δ∏™ Ãƒ∏™∏™
από 1 Ιουλίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» και του
Ομίλου της. 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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών
λογιστών. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω
στοιχεία.

Διεύθυνση έδρας εταιρίας:
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
Αρμόδια Νομαρχία:

™TOIXEIA TH™ E¶IXEIPH™H™
Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη
8246/06/Β/86/11
Υπουργείο Ανάπτυξης

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας:
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘:
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5 Σεπτεμβρίου 2006
Κωνσταντίνος Βενέτης, Δημήτριος Ντζανάτος
Grant Thornton ΑΕ
Με σύμφωνη γνώμη - με ένα θέμα έμφασης για διόρθωση
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
www.ebz.gr

Πρόεδρος - Αθανάσιος Καίσης, Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος - Λεωνίδας Τσολέκας, Εκτελεστικό μέλος
Αναπληρωτής Διευθ.Σύμβουλος - Δημήτριος Δαρνάκας, Εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Πεζίκογλου, Εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικά Μέλη - Αναστάσιος Γάτσιος, Βάιος Αντωνίου, Πρόδρομος
Κιρτικίδης, Παναγιώτης Κιουτσίκης, Νικόλαος Κέζος
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη - Κωνσταντίνος Παπαθεμελής, Κοσμάς
Μπαλτατζής

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε „
O √ªπ§√™
30/6/2006
∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√À
¶∞£∏Δπ∫√
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Μετόχων Εταιρίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων εταιρίας (β)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)
™À¡√§√ ¶∞£∏Δπ∫√À (Â) = (·) + (‰)

30/6/2005

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006

30/6/2005

153,878,769.08
118,586,234.18
93,993,605.53
38,871,508.50
405,330,117.29

152,558,945.82
140,466,381.05
42,293,897.18
39,652,375.74
374,971,599.79

120,545,570.51
104,960,241.87
67,475,466.32
43,391,115.74
336,372,394.44

121,289,897.12
134,314,644.64
29,193,217.27
44,490,794.76
329,288,553.79

41,240,429.26
107,934,240.17
48,904,563.27
198,079,232.70
22,355,586.43

46,534,817.26
77,828,126.83
41,196,608.86
165,559,552.95
22,355,586.43

36,413,325.96
97,353,334.32
32,434,523.65
166,201,183.93
22,355,586.43

43,032,782.48
65,733,334.32
34,041,475.05
142,807,591.85
22,355,586.43

176,312,107.51
198,667,693.94
8,583,190.65
207,250,884.59
405,330,117.29

180,341,442.86
202,697,029.29
6,715,017.55
209,412,046.84
374,971,599.79

147,815,624.08
170,171,210.51
0.00
170,171,210.51
336,372,394.44

164,125,375.51
186,480,961.94
0.00
186,480,961.94
329,288,553.79

1.2. ™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δø¡ Ãƒ∏™∏™
Ποσά εκφρασμένα σε „
O √ªπ§√™
1/7/2005-30/6/2006
1/7/2004-30/6/2005

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005-30/6/2006 1/7/2004-30/6/2005

337,985,239.55
43,799,248.24

264,179,800.91
58,136,857.70

304,661,403.71
21,254,631.39

208,805,936.42
31,247,532.64

12,795,836.82

21,638,200.94

(4,536,666.59)

7,362,253.89

9,310,371.39
871,355.09
(1,838,020.81)
(966,665.72)

18,518,799.42
14,343,806.57
(3,042,283.92)
11,301,522.65

(7,125,805.42)
(13,658,734.14)
(1,119,812.75)
(14,778,546.89)

5,231,073.65
4,957,932.03
(2,312,725.17)
2,645,206.86

(2,757,261.30)
1,790,595.58

10,560,790.52
740,732.13

(14,778,546.89)
0.00

2,645,206.86
0.00

(0.09)
-

0.34
-

(0.48)
-

0.09
0.05

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο
Μείον φόροι
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους
ανά Μετοχή - βασικά (σε „)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά Μετοχή - (σε „)
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1.3. ™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ª∂Δ∞μ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ Ãƒ∏™∏™
Ποσά εκφρασμένα σε „
O √ªπ§√™
30/6/2006
30/6/2005
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(01.07.2005 και 01.07.2004 αντίστοιχα)
209,412,046.84
198,215,189.54
Κέρδη / (ζημιές) της χρήσεως μετά
από φόρους
(966,665.72)
11,301,522.65
208,445,381.12
209,516,712.19
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
0.00
0.00
Διανεμηθέντα Μερίσματα [κέρδη]
(1,531,204.54)
(1,224,963.64)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένo
απ' ευθείας στην καθαρή θέση
336,708.01
1,120,298.29
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
0.00
0.00
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(30.06.2006 και 30.06.2005 αντίστοιχα)
207,250,884.59
209,412,046.84

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
30/6/2006

30/6/2005

186,480,961.94

184,075,420.42

(14,778,546.89)
171,702,415.05
0.00
(1,531,204.54)

2,645,206.86
186,720,627.28
0.00
(1,224,963.64)

0.00
0.00

985,298.30
0.00

170,171,210.51

186,480,961.94

1.4. ™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Δ∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ Ãƒ∏™∏™
Ποσά εκφρασμένα σε „
1η Εναλλακτική: Άμεση μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών / εκροών από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)

O √ªπ§√™
1/7/2005-30/6/2006
1/7/2004-30/6/2005
282,844,598.22
259,691,160.74
152,300,156.53
(302,037,834.02)
(224,189,938.33)
(542,173.04)
0.00
(8,265,806.00)
(5,167,764.26)

∏ ∂Δ∞πƒπ∞
1/7/2005-30/6/2006
1/7/2004-30/6/2005
189,005,849.22
(283,372,838.22)
61,938.50
(6,252,458.79)

(220,824,131.10)
0.00
(3,105,249.16)

(28,001,214.84)

(40,351,853.37)

(29,872,197.77)

(71,629,223.73)

(6,100,109.37)

(10,384,437.26)

(3,008,286.98)

(1,700,682.55)

(6,100,109.37)

(10,384,437.26)

(3,008,286.98)

(1,700,682.55)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια
173,390,713.01
Εξοφλήσεις δανείων
(141,137,738.46)
Μερίσματα πληρωθέντα
(2,425,468.89)

91,072,092.10
(53,232,300.52)
(1,224,988.78)

154,882,459.65
(124,520,085.34)
(1,526,349.53)

88,286,137.10
(25,830,389.70)
(1,220,270.46)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων
και άϋλων παγίων
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών/εκροών από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

29,827,505.66

36,614,802.80

28,836,024.78

61,235,476.94

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

(4,273,818.55)

(14,121,487.83)

(4,044,459.97)

(12,094,429.34)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου

9,344,924.63

23,466,412.46

8,475,725.31

20,570,154.65

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

5,071,106.08

9,344,924.63

4,431,265.34

8,475,725.31
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Δομή του Ομίλου - Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής, που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι:
Ισοδύναμο %
Συμμετοχής
Μητρική
92,09%(1)
76,96%(1)
100,00%(1)

Εταιρία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, Δήμος Θεσ/νίκης
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” - ZABALJ, Δήμος Zabalj - Σερβία
AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”, Δήμος Kula - Σερβία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ ltd, Λευκωσία - Κύπρος
Σημείωση:
(1) Άμεση Συμμετοχή - Πλήρης Ενοποίηση

2.Σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, δεν έχει ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΗ Α.Ε. διότι τέθηκε σε οριστική εκκαθάριση τον Ιούνιο του 2006. Η εν λόγω θυγατρική είχε στην τρέχουσα
και στην προηγούμενη χρήση μηδενική συμμετοχή στον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του Ομίλου.

3.Σημειώνεται ότι υφίσταται εκκρεμής επίδικη διαφορά της εταιρίας με το Ελληνικό Δημόσιο η οποία αφορά απαίτησή της
ποσού „ 11.098.478,05 και προέρχεται από διαφορά τιμής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιοτέρων χρήσεων
(πριν την 30 Ιουνίου 1991). Έναντι της παραπάνω επίδικης απαίτησης η εταιρία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη σε βάρος
των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης. Εκτός της παραπάνω περίπτωσης, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό
διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων διαφορές, ούτε αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται
να έχουν σημαντική επίπτωση (θετική ή αρνητική) στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρίας ή του Ομίλου.

4.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιριών του Ομίλου είναι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
1/7/2001-30/6/2006
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA” - ZABALJ
1/1/2004-30/6/2006
AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”
1/1/2004-30/6/2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ - ΚΥΠΡΟΣ Ltd
1/9/2003-30/6/2006
Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των άνωθι εταιριών δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανωτέρω χρήσεις.

5.Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού „ 92.660 χιλ. για την
εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων χρηματοδoτήσεων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων των υπολοίπων εταιριών
του Ομίλου.

6.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρία είναι:
Ο Όμιλος
30-Iουνίου-06
30-Iουνίου-05
Μόνιμο προσωπικό
1,481
1,627
Εποχιακό προσωπικό
466
739
Σύνολο προσωπικού
1,947
2,366

Η Εταιρία
30-Iουνίου-06
30-Iουνίου-05
852
962
355
668
1,207
1,630
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7.Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της μητρικής εταιρίας αλλά και του Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
(όλες οι συναλλαγές του Ομίλου αφορoύν αυτές της Μητρικής) από και προς τις συνδεδεμένες εταιρίες (κατά την έννοια του
ΔΛΠ 24), προερχόμενα σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των „ 32.273 χιλ. και „ 837
χιλ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχεώσεων της μητρικής εταιρίας, που αποτελούν παράλληλα και όλου του
Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., έναντι των συνδεδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) στη λήξη
της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε „ 6.072 χιλ. και „ 94.757 χιλ.αντίστοιχα.

8.Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών στο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών.

9.Επενδύσεις 1 Ιουλίου 2005 - 30 Ιουνίου 2006: Όμιλος „ 6.354 χιλ., Εταιρία „ 3.008 χιλ.

10.Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις που εφάρμοσε η εταιρία κατά την χρήση
1 Ιουλίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006 σε σχέση με την αντίστοιχη συγκρίσιμη χρήση.

11.Ο Όμιλος εφάρμοσε το ΔΛΠ 8 ''Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη'' προκειμένου να
αντιμετωπίσει λάθη ορισμένων κονδυλίων των δημοσιευμένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/07/2005 30/06/2006 (και των αντίστοιχων συγκριτικών της προηγούμενης χρήσης) του Ομίλου. Λεπτομερής αναφορά στα εν λόγω λάθη
καθώς και στις επιπτώσεις στον κύκλο εργασιών, στα συνολικά αποτελέσματα μετά τους φόρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας
και στην καθαρή θέση του Ομίλου γίνεται στην παρ.11 των επεξηγηματικών σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων.

12.Το θέμα έμφασης ελέγχου του Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αναφέρεται στην υπ. αριθμ.11 παραπάνω σημείωσή μας.
13.Οι οικονομικές καταστάσεις τou Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που έχει έδρα την Αθήνα-Ελλάδα και κατέχει
ποσοστό συμμετοχής 82,35% επί του Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

14.Δεν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονομικής χρήσης της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη 5 Σεπτεμβρίου 2006
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.ΚΑΙΣΗΣ
A.Δ.Τ. Ε 052342/1962

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ.ΔΑΡΝΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ 250189/2002

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΔΟΒΡΟΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Λ 659568/1982

Γ. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε
ενοποιημένη και μη βάση
∂∫£∂™∏ Δ√À ¢π√π∫∏Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À
Δ∏™ ∞∂ ∂§§∏¡π∫∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∑∞Ã∞ƒ∏™
∂¶π Δø¡ ∂¡√¶√π∏ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞Δ∞™Δ∞™∂ø¡ ∫∞π Δ∏™ ª∏Δƒπ∫∏™ ∂Δ∞πƒπ∞™
°π∞ Δ∏¡ Ãƒ∏™∏ 01.07.2005 - 30.06.2006
Κύριοι Μέτοχοι
Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις επισυναπτόμενες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του
Ομίλου αλλά και αυτές της Μητρικής, κατά την οικονομική χρήση 01.07.2005 έως 30.06.2006 που
διέρρευσε, έλαβαν χώρα γεγονότα, που σφράγισαν την προοπτική της πορείας του Ομίλου και
οδήγησαν στην υιοθέτηση νέας στρατηγικής για την επιβίωσή του.
Από τον Νοέμβριο του 2005 μέχρι τον Ιούνιο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην ριζική
αναμόρφωση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ζάχαρης ( Κ.Ο.Α Ζάχαρης), ψηφίζοντας τους τρεις νέους
Κανονισμούς (Κ 318,319,320)/2006, οι οποίοι οδήγησαν σε αναγκαίες αναδιαρθρώσεις στην
Ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης και ιδιαίτερα στις Ζαχαροβιομηχανίες των Μεσογειακών χωρών .
Αποτέλεσμα ήταν, η συμπίεση της τιμής της ζάχαρης κατά 10% και πλέον ,γεγονός που επηρέασε
όπως ήταν φυσικό και την Ελληνική Αγορά .
Η προοπτική αυτή μεσοπρόθεσμα οδήγησε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών ζάχαρης, στην
απόφαση για απόσυρση ποσοστώσεων με υπαγωγή στις ρυθμίσεις του καθεστώτος αναδιάρθρωσης του
κανονισμού 320/2006. Ήδη μέσα στους πρώτους μήνες από Ιούλιο του 2006 και μέχρι σήμερα
αποσύρθηκαν ποσοστώσεις ύψους 1.400.000 τόνων ζάχαρης που αφορούν μόνο το πρώτο Εμπορικό
έτος 2006/2007 και υπολογίζουμε ότι θα αποσυρθεί μεγαλύτερη ποσόστωση κατά την περίοδο
2007/2008.
Με την από 24/11/2005 απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. θεσπίζεται νέο καθεστώς
της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.) Ζάχαρης που θα ισχύσει από το ζαχαρικό έτος 2006/2007.

1.1. ¡¤· ∫ÔÈÓ‹ √ÚÁ¿ÓˆÛË ∞ÁÔÚ¿˜
Οι τιμές που θα ισχύσουν με τη νέα ΚΟΑ καθώς και η σχετική μεταβατική περίοδος φαίνονται στο
συνημμένο πίνακα.
Δπª∂™

-

2006/7

2007/8

Τιμή αναφοράς (σε επίπεδο καταναλωτή)
(„/τ)
Τιμή αναφοράς σε επίπεδο παραγωγού
(καθαρή από το ποσό αναδιάρθρωσης)
(„/τ)
Συνολική μείωση της τιμής αναφοράς σε επίπεδο καταναλωτή
%
Συνολική μείωση της τιμής αναφοράς σε επίπεδο παραγωγού
%
Ελάχιστη τιμή ζαχαρότευτλων
(„/τ)

631,9

631,9

∞ﬁ
20/10/11
404,4

505,5
0%
20%
32,9

458,1
0%
27,5%
29,8

404,4
36%
36%
-
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• Το καθεστώς παρέμβασης διατηρείται καθ' όλη τη μεταβατική περίοδο με ποσοτικό όριο 600.000
τόνων για όλη την Κοινότητα και με τιμή στο 80% της τιμής αναφοράς του επομένου έτους.
• Οι ποσοστώσεις Α και Β συγχωνεύονται σε μία ενιαία ποσόστωση στην οποία θα επιβάλλεται ένα
τέλος παραγωγής 12 ευρώ ανά τόνο αρχής γενομένης από το ζαχαρικό έτος 2007/2008.
• Εκτός του καθεστώτος παρέμβασης μπορεί να λειτουργεί και μέτρο ιδιωτικής αποθεματοποίησης όταν
οι συνθήκες της αγοράς το απαιτούν.
• Σχετικά με το εισαγωγικό καθεστώς θα εφαρμοστούν κανόνες καταγωγής προκειμένου να
περιοριστούν οι ανεξέλεγκτες εισαγωγές.

1.2. ∫·ıÂÛÙÒ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ
Με τη ληφθείσα απόφαση αντισταθμίζεται με αποσυνδεδεμένη ενίσχυση το 64,2% της απώλειας
εισοδήματος των τευτλοπαραγωγών που θα προκύψει κατά το τελικό στάδιο.

1.3. ª¤ÙÚ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ ÙË˜ ‚ÈÔÌË¯·Ó›·˜
• Οι βιομηχανίες που θα σταματήσουν την παραγωγή ζάχαρης αποσύροντας μέρος της ποσόστωσης
τους και αντίστοιχης δυναμικότητας παραγωγικές εγκαταστάσεις θα λάβουν κατά την περίοδο
αναδιάρθρωσης τα ποσά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

2006/07
730

ªÔÓ·‰È·›· ·Í›· ÙË˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ „/Ù
2007/08
2008/09
2009/10
730
625
520

2010/2011
0

• Σε περίπτωση απόσυρσης ποσόστωσης με μετατροπή του αντικειμένου παραγωγής κάποιου
εργοστασίου (π.χ. μετατροπή σε μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης) η μοναδιαία αξία της ενίσχυσης
αναδιάρθρωσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

2006/07
547,5

2007/08
547,5

„/Ù)
¶ÔÛﬁ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ („
2008/09
468,75

2009/10
390

2010/2011
0,0

Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ταμείο αναδιάρθρωσης στο οποίο συνεισφέρουν οι βιομηχανίες που
θα συνεχίσουν την παραγωγή τους με τα παρακάτω ποσά:

2006/07
126,4

2007/08
173,8

„/Ù)
¶ÔÛﬁ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ („
2008/09
113,3

2009/10
0,0

2010/2011
0,0

• Η Εταιρία έχοντας υπόψη ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν αναμόρφωση των λειτουργιών της, έχει
θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αναδιάρθρωσης του κόστους παραγωγής και λειτουργίας προκειμένου να
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί. Επίσης, έχοντας υπόψη
την προοπτική μίας τέτοιας εξέλιξης, από τον Ιούλιο του 2004, προχώρησε και έλαβε μέτρα που
συμβάλουν τόσο σε μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και σε βελτίωση της ανταγωνιστικής της
θέσης στην ελληνική αγορά και στην αγορά των Βαλκανίων. Συγκεκριμένα και επειδή ο κύριος στόχος
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μας είναι η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής η Εταιρία μας σύναψε συμβάσεις καλλιέργειας
με τους παραγωγούς στις τιμές που προβλέπει η νέα Κ.Ο.Α για την χρήση 2006-2007
• Σχεδιάζει δε να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του μονίμου προσωπικού της και αναδιοργανώνει
την παραγωγή της με βάση σχετική μελέτη (τριετές επιχειρηματικό σχέδιο) που ανέθεσε σε τρίτους
ειδικούς.
• Επιπλέον, με προγράμματα όπως εθελούσια έξοδος προσωπικού, αναδιάρθρωση της στρατηγικής των
πωλήσεων, ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού των εργοστασίων της στην
Σερβία, αναμένει να βελτιώσει έτι περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά της στα δύο επόμενα χρόνια.
Μέσα σ αυτό το κανονιστικό πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 5η Σεπτεμβρίου 2006
έλαβε δύο αποφάσεις που στοχεύουν αφενός στην κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων
του προσωρινού Ταμείου Αναδιάρθρωσης προς όφελος των παραγωγών και της Βιομηχανίας μας ,
αφετέρου στην συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στον Ελλαδικό χώρο στηρίζοντας την
περιφερειακή ανάπτυξη όπως το πράττει εδώ και 46 χρόνια. Αποφάσισε :
∞) την απόσυρση του 50%+ της Ελληνικής ποσόστωσης ζάχαρης. Η συνολική Ελληνική ποσόστωση
ζάχαρης ανέρχεται σε 317.501,8 τόνους , επομένως θα αποσυρθεί ποσόστωση περίπου 158.750 τόνων
ζάχαρης.
Ο φάκελος της σχετικής αίτησης απόσυρσης θα κατατεθεί μέχρι 31.01.2007 προβλεπόμενη προθεσμία
από τους Κανονισμούς της Ε.Ε.
μ) Την μετατροπή εκ του ανωτέρω γεγονότος της λειτουργίας των Ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης
σε εργοστάσια παραγωγής Βιοαιθανόλης με την κατεργασία Τεύτλων, Μελάσσας Σιτηρών κλπ
Παράλληλα να προχωρήσει σε άμεση κατάθεση φακέλου του Επενδυτικού Σχεδίου προκειμένου να
υπαχθεί η επένδυση αυτή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και να δικαιωθεί της
προβλεπόμενης επιδότησης. Το ύψος της συνολικής επένδυσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα
180.000.000 „.
Οι παραπάνω αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση Γενικής συνέλευσης.
Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα που απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις :
Ο Όμιλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ, παρουσιάζει την εξής εικόνα:
• Αύξηση 27,94% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση
και ανήλθε σε 337.985 χιλ. ευρώ έναντι 264.180 χιλ. ευρώ της προηγούμενης
• Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε μείωση 41,12% (12,96% έναντι 22,01% της προηγούμενης)
γεγονός που αντανακλά την συρρίκνωση της μέσης τιμής πώλησης του κύριου προϊόντος του Ομίλου
που είναι η ζάχαρη.
• Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) μειώθηκαν κατά 40,86% σε σχέση
με την προηγούμενη περίοδο (12.796 χιλ. ευρώ έναντι 21.638 χιλ. ευρώ της προηγούμενης)
• Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων, παρουσίασαν κέρδη 871 χιλ. ευρώ, έναντι
κερδών 14.344 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης χρήσης.
• Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων, μετά την αφαίρεση των
δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν ζημίες 2.757 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 10.561 χιλ. ευρώ της
περσινής αντίστοιχης χρήσης
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√ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜
Για την χρήση 1/7/2005-30/6/2006 οι βασικοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:
• Αύξηση 45,91% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση
και ανήλθε σε 304.661 χιλ. ευρώ έναντι 208.806 χιλ. ευρώ της προηγούμενης. Η αύξηση αυτή οφείλεται
στις πρωτοφανείς εξαγωγές της Εταιρίας κατά πρώτο λόγο προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και
δευτερευόντως προς Βουλγαρία - Ρουμανία.
• Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε μείωση 53,34% (6,98% έναντι 14,96% της προηγούμενης)
λόγω της αύξησης του βιομηχανικού κόστους της παραχθείσας ζάχαρης κατά 5,7% - υπήρξε σοβαρή
επιβάρυνση του κόστους καυσίμων - και της μείωσης της τιμής πώλησης κατά 11,84%
• Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) διαμορφώθηκαν σε
ζημίες (4.537) χιλ. ευρώ έναντι κερδών 7.362 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης
• Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες (13.659) χιλ. ευρώ έναντι κερδών
4.958 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης
• Τέλος, τα συνολικά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες (14.779) χιλ. ευρώ έναντι
κερδών 2.645 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης
§ÔÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¿ ÁÂÁÔÓﬁÙ· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜
• Η εταιρία στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και εκμεταλλευόμενη
τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αγορές των βαλκανικών χωρών, προέβη σε
δύο στρατηγικής σημασίας εξαγορές ζαχαρουργείων στη Σερβία το έτος 2002 και 2003: την AΕ
FABRIKA SECERA “SAJKASKA” - ZABALJ, με ποσοστό συμμετοχής 69,146% με τις αλλεπάλληλες
αυξήσεις κεφαλαίου την 30.06.2006 το ποσοστό συμμετοχής της ΕΒΖ ΑΕ ανήλθε σε 92,09% και την AΕ
FABRIKA SECERA “CRVENKA” - CRVENKA με ποσοστό συμμετοχής 69,17% με τις αλλεπάλληλες
αυξήσεις κεφαλαίου την 30.06.2006 το ποσοστό συμμετοχής της ΕΒΖ ΑΕ ανήλθε σε 76,96%. Με τον
έλεγχο των δύο ζαχαρουργείων στη Σερβία η εταιρία ελέγχει το 30% περίπου του συνόλου της
παραγωγής ζάχαρης στη γειτονική χώρα.
• Κατά την χρήση που έκλεισε την 30.06.2006 η Εταιρία μας πραγματοποίησε εξαγωγές ζάχαρης
197.800 τόνων έναντι 3.280 τόνων της προηγούμενης οικονομικής χρήσης μελάσα 61.574 τόνους
έναντι 39.150 τόνων της προηγούμενης οικονομικής χρήσης και Ξηρό πολτό (ζωοτροφές) 26.850
τόνους έναντι 2.910 της προηγούμενης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ισόρροπη διατήρηση των
διαθεσίμων αποθεμάτων της εταιρίας μας για την νέα οικονομική χρήση περιορίζοντας δραστικά το
κόστος αποθεματοποίησης.
• Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής Εταιρίας ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΕ μετοχικού Κεφαλαίου 60.000
„ στην οποία η Εταιρία μας συμμετείχε με ποσοστό 99,9 %.
• Σύμφωνα με τα άρθρα 20 έως 27 του Νόμου 2065/1992 η Εταιρία μας την 31.12.2004 προέβη σε
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της (γηπέδων και κτιρίων). Εκ του γεγονότος αυτού προέκυψε
υπεραξία 2.857.277,99„ ποσό που βρίσκεται πιστωμένο σε λογαριασμό ειδικών αποθεματικών των
βιβλίων της εταιρίας μας και είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αύξηση του Μετοχικού της κεφαλαίου
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εντός διετίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πέραν του ανωτέρω ποσού, προτείνει την κεφαλαιοποίηση
επιπλέον ποσού 1.613.839,30„ εκ των φορολογημένων αποθεματικών της. Στην περίπτωση αυτή
προτείνεται να κεφαλαιοποιηθεί ποσό 4.471.117,29„ και να εκδοθούν 6.124.818 νέες ανώνυμες
μετοχές που θα διανεμηθούν δωρεάν στους κατόχους παλαιών, κατά την ημερομηνία που θα
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση σε αναλογία 2 νέες Μετοχές για κάθε 10 παλαιές .
¶ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ÙË˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ÂÚÈﬁ‰Ô˘ 2006/2007
Η τρέχουσα παραγωγική περίοδος είναι μία από τις δυσκολότερες στην Ιστορία της Ελληνικής
Ζαχαροβιομηχανίας . Η συγκυρία των αλλαγών της αγοράς ζάχαρης στην Ευρώπη και τα δυσμενέστατα
καιρικά φαινόμενα κατά την περίοδο σποράς Φεβρουάριο - Μάρτιο 2006, έδωσαν τελικά μειωμένες
εκτάσεις καλλιέργειας τεύτλων με αποτέλεσμα η παραγωγή ζάχαρης προβλέπεται να ανέλθει στις
180.000 έως 185.000 τόνους σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία των αγρών πιλότων που η Εταιρία
χειρίζεται. Η Εταιρία έχει εξασφαλίσει τις αναγκαίες ποσότητες ζάχαρης για την κάλυψη των αναγκών
της Ελληνικής αγοράς τόσο με την Ελληνική παραγωγή όσο και με την παραγωγή των εργοστασίων
της στην Σερβία και τα υπάρχοντα αποθέματά της.

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι
Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί συντονισμένα στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων που
ετέθησαν από το επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρίας.
Από τα στοιχεία που εκθέσαμε παραπάνω, τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύσαμε και την
έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών έχετε στην διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για
να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα τόσο για την Μητρική Εταιρία όσο και για τον όμιλο της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζάχαρης. Το Διοικητικό συμβούλιο, σας προτείνει να εγκρίνεται τις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση 01.07.2005 - 30.06.2006 καθώς και τα υπόλοιπα
θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Θεσσαλονίκη 1 Σεπτεμβρίου 2006
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αθανάσιος Καίσης
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Δ. Έκθεση συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3016/2002
Κατά τη χρήση 2006 οι συναλλαγές της εταιρείας με τις ανωτέρω επιχειρήσεις είχαν όπως παρακάτω
αναλυτικά αναφέρεται:
∂¡¢√∂Δ∞πƒπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∂ƒπ√¢√À 01.07.2005 - 30.06.2006
ποσά σε ευρώ
ΠΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠO
.
BA§∫∞¡π∫∏
∂.μ.∑. ∞.∂
SAJKASKA
CVRENKA ∑∞Ã∞ƒ∏ ∞.∂.
∂.μ.∑. ∞.∂.
141.577,00
198.100,00
SAJKASKA
9.141.568,98
CVRENKA
16.235.420.63
BA§∫∞¡π∫∏ ∑∞Ã∞ƒ∏ ∞.∂.
∂.μ.∑. CYPRUS LTD
™À¡√§√
25.376.989.61
141.577,00
198.100,00
0,00

∂.μ.∑.
CYPRUS LTD
0,00

∞Ó¿Ï˘ÛË ÂÓ‰ÔÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
Οι παραπάνω διεταιρικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρίες αναλύονται ως ακολούθως:
ποσά σε ευρώ

Πωλήσεις από Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
προς Sajkaska
Πωλήσεις από Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
προς Cvrenka
Πωλήσεις από Sajkaska
προς Cvrenka
Πωλήσεις από Sajkaska
προς Ε.Β.Ζ.
Πωλήσεις από Crvenka
προς Ε.Β.Ζ.
Πωλήσεις από Ε.Β.Ζ. Α.Ε.
προς Ε.Β.Ζ. Cyprus Ltd
™‡ÓÔÏÔ

ŒÛÔ‰· ·ﬁ
ˆÏ‹ÛÂÈ˜
ÚÔ˚ﬁÓÙˆÓ
-

ŒÛÔ‰· ·ﬁ
·ÚÔ¯‹
˘ËÚÂÛÈÒÓ
-

¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜
·Á›ˆÓ
(¤ÎÙ·ÎÙ·)
141.577,00

™‡ÓÔÏÔ
141.577,00

-

-

198.100,00

198.100,00

0,00

-

-

0,00

9.141.568,98

-

-

9.141.568,98

16.235.420.63

-

- 16.235.420.63

-

-

-

25.376.989.61

0,00

0,00

339.677,00 25.716.666,61

Τέλος στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Ε.Β.Ζ.Α.Ε. όπως αυτές
διαμορφώθηκαν στις 30.06.2006, προς τις δύο σέρβικες θυγατρικές και οι οποίες απορρέουν από τις
συμβάσεις εξαγοράς και αφορούν καταβολές βάσει συμβατικής υποχρέωσης.
Y¶√Ãƒ∂ø™∂π™ 30.06.2006
Ποσά σε ευρώ
SAJKASKA
Καταβολή βάσει συμβατικής υποχρέωσης
759.190,74
(Επενδυτικό Πρόγραμμα)
Καταβολή βάσει συμβατικής υποχρέωσης
438.000,00
(Κοινωνικό Πρόγραμμα)
™À¡√§√
1.197.190,74
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CRVENKA
2.662.626,70

™À¡√§√
3.421.817,44

-

438.000,00

2.662.626,70

3.859.817,44

E. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005

Οι παρακάτω Ανακοινώσεις - Γνωστοποιήσεις έχουν σταλεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και βρίσκονται
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας
www.ebz.gr

26/8/2005

Πρόγραμμα Σκοπούμενων πράξεων

26/8/2005

Ανακοίνωση περί σχολιασμού λογιστικών καταστάσεων δωδεκαμήνου 2004/05

12/9/2005

Έγκριση Δωδεκάμηνων οικονομικών καταστάσεων 2004/05

25/10/2005

Σχολιασμός ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2004/05

27/10/2005

Δημοσίευση Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

2/11/2005

Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

25/11/2005

Διάθεση ετήσιου δελτίου χρήσης 2004/05

30/11/2005

Ανακοίνωση για χρήση της παράτασης για τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων
περιόδου 01.07.2005 - 30.09.2005

9/12/2005

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

12/12/2005

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος χρήσης 2004

28/12/2005

Δημοσίευση περιοδικών οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.07.2005 - 30.09.2005

12/1/2006

Δελτίο τύπου

13/1/2006

Σχολιασμός - διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων

13/1/2006

Γνωστοποίηση για διορθώσεις - διευκρινήσεις επί των δημοσιευμένων Στοιχείων &
πληροφοριών περιόδου 01.07.2005 - 30.09.2005

16/1/2006

Σχολιασμός - διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων

26/1/2006

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

9/2/2006

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

23/2/2006

Παραίτηση μέλους Δ.Σ.

27/2/2006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

31/03/2006

Δημοσίευση περιοδικών οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.07.2005 - 31.12.2005

19/4/2006

Σχολιασμός - διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων

9/5/2006

Σχολιασμός - διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων

19/5/2006

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

26/05/2006

Δημοσίευση περιοδικών οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01.07.2005 - 31.03.2006

30/5/2006

Σχολιασμός - διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων

14/6/2006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

14/6/2006

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

30/5/2006

Σχολιασμός - διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων
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Στ. Διαθεσιμότητα Οικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σε ενοποιημένη και μη βάση, η έκθεση Ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και η Εκθέση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενοποιημένη και
μη βάση είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ebz.gr
Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας, www.ebz.gr, βρίσκονται αναρτημένες οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι εκθέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Τέλος, οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις
για την Εταιρεία μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Εταιρεία,
(Μητροπόλεως 34, Τ.Κ. 54 110, Θεσσαλονίκη) E-mail: dovrolis@ebz.gr (Υπεύθυνος: κ. Δόβρολης
Δημήτρης, τηλ. 2310 296 546). Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.ebz.gr υπάρχει σε
ηλεκτρονική μορφή το παρόν Ετήσιο Δελτίο καθώς και εκείνα των προηγούμενων χρήσεων αλλά και
άλλες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία.
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