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Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου

Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συμβουλίου
(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007)
Εξ όσων γνωρίζουμε δηλώνουμε ότι: α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, για τη
χρήση από 1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ (η Εταιρεία), καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2010
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Από 1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010
Σημαντικά Γεγονότα
Κύριοι Μέτοχοι,
Η «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», από την έναρξη της φετινής παραγωγικής περιόδου, είχε το δικαίωμα να
παράγει στα πλαίσια της δυναμικότητάς της το σύνολο της ποσόστωσής της, που ανέρχεται σε 158.702 τόνους,
έναντι της ποσόστωσης που ίσχυε μέχρι την χρήση 2006/2007 των 317.501,80 τόνων. Η νέα ποσόστωση
καθορίσθηκε μετά την απόφαση της Εταιρίας να αποποιηθεί έναντι αποζημιώσεως το 50,01% της ποσόστωσης και
την έγκριση του σχετικού προγράμματος αναδιάρθρωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο Όμιλος της ΕΒΖ προς υλοποίηση της αποποίησης της παραγωγής κατά 50,01% ανέστειλε από την χρήση
2007/2008 την λειτουργία δύο εργοστασίων του στην Ελλάδα (Ξάνθης και Λάρισας), προκειμένου αυτά να
μετατραπούν σε μονάδες παραγωγής προϊόντων μη υπαγόμενων στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τη ζάχαρη.
Έτσι για την παραγωγή ζάχαρης διαθέτει 3 εργοστάσια στην Ελλάδα (Πλατύ Ημαθίας, Σέρρες, Ορεστιάδα) και δύο
στη Σερβία (Sajkaska, Crvenka), συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας κατεργασίας 31.000 τόνων τεύτλων.
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 ανταγωνιστικότητά
της στο νέο διαμορφωμένο περιβάλλον. Επίσης, έχοντας υπόψη την προοπτική μίας τέτοιας εξέλιξης 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 της
εταιρίας είναι η δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, η Εταιρία μας σύναψε συμβάσεις καλλιέργειας με τους
παραγωγούς στις βασικές τιμές που ορίζει ο Κανονισμός 318/2006, ενώ παράλληλα επιδοτεί με οικονομικά μέτρα
τους Έλληνες παραγωγούς (ποιοτική επιβράβευση) στην προσπάθεια να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες ποσότητες
πρώτης ύλης.
Η αυξημένη τιμή ανά τόνο τεύτλων που καταβλήθηκε στους τευτλοπαραγωγούς στις προηγούμενες χρήσεις σε
συνδυασμό με την ομαλοποίηση των τιμών των άλλων γεωργικών προϊόντων βοήθησαν την εταιρία να
υπερκαλύψει τον στόχο της εθνικής ποσόστωσης, δηλαδή τους 158.702 τόνους ζάχαρης κατά τη φετινή παραγωγική
περίοδο 2009/2010 και να παράξει 171.786 τόνους ζάχαρης έναντι 100.382 της προηγούμενης περιόδου. Το
γεγονός αυτό οδήγησε στην σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής κατά 16,38% (από 734,23 €/τόνο την
παραγωγική περίοδο 2008/2009 σε 613,93 €/τόνο). Η συνολική καλλιεργηθείσα έκταση ανήλθε σε 234.120
στρέμματα έναντι 138.479 στρεμμάτων της προηγούμενης περιόδου. Για την παραγωγή της παραπάνω ποσότητας,
η Εταιρία μας συνεργάστηκε με 7.165 τευτλοπαραγωγούς από την Κεντρική Ελλάδα μέχρι την Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη, έναντι 5.015 της προηγούμενης περιόδου. Η εταιρία στήριξε την βασική τιμή του τεύτλου,
επιβαρύνοντας το κοστολόγιό της κατά 82,2 €/τόνο ζάχαρης ή 13.650.382 € και αυτό κατέστησε δυνατή τη
συγκέντρωση του συνόλου των στρεμμάτων για την παραγωγή της συνολικής ποσόστωσης.
Η μεταρρύθμιση του τομέα της ζάχαρης που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2006 και ολοκληρώθηκε την 1η
Οκτωβρίου 2009, είχε σαν αποτέλεσμα την αποποίηση 5,8 εκατ. τόνων ζάχαρης στην ΕΕ και στην Ελλάδα 158.800
τόνων και την παύση λειτουργίας των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης .Οι σημαντικές αλλαγές που προέβλεπε ο
Κανονισμός 318/2006 ήταν η μείωση της τιμής της ζάχαρης κατά 36% σε διάστημα 4 ετών και η μείωση της τιμής
των τεύτλων κατά 40% ώστε στην περίοδο εμπορίας 2009/10 η τιμή αναφοράς της ζάχαρης σε επίπεδο
ζαχαροβιομηχανίας να είναι 404,4 €/τ και η ελάχιστη τιμή ζαχαροτεύτλου 26,29 €/τ με περιεκτικότητα 16% σε
ζάχαρη. Από την 1η Οκτωβρίου 2009 μηδενίσθηκαν οι δασμοί της ζάχαρης εισαγωγής των χωρών ΑΚΕ και ΛΑΧ
και αναμένονταν σταδιακά 3,3 εκ. τόνοι ζάχαρης προερχόμενη από τις χώρες αυτές να αντικαταστήσουν σταδιακά
τη μείωση που προήλθε στην ΕΕ βάσει του Κανονισμού. Η μειωμένη παραγωγή ζάχαρης στην Ινδία και Βραζιλία
το 2009 είχε σαν αποτέλεσμα η τιμή τόσο της λευκής ζάχαρης όσο και της ακατέργαστης στη διεθνή αγορά να
αυξηθεί 40% με αποτέλεσμα ενώ προβλέπονταν 1.700.000 τόνοι να εισαχθούν από τις χώρες ΑΚΕ και ΛΑΧ μέχρι

τις αρχές Σεπτεμβρίου 2010, έγινε εισαγωγή 1.300.000 τόνων. Η μέση τιμή της ζάχαρης στην ΕΕ από 555 €/τόνο
που ήταν τον Σεπτέμβρη 2009 μειώθηκε στα 499 €/τόνο τον Οκτώβρη 2009 και από τον Ιανουάριο του 2010
κυμαίνεται μεταξύ 475-480 €/τόνο. Το πρώτο εξάμηνο της νέας ζαχαρικής χρονιάς που ξεκινά 1/10/2010
προβλέπεται να υπάρχει σημαντική έλλειψη ακατέργαστης ζάχαρης και η ζήτηση θα συνεχίσει να παραμένει
μεγάλη εντός και εκτός ΕΕ.
Η απόφαση της ΕΕ να παραμείνει η καλλιέργεια του τεύτλου μόνο στις ανταγωνιστικές χώρες έχει σαν συνέπεια οι
χώρες Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία να διατηρήσουν ποσόστωση πάνω από την κατανάλωσή τους με σκοπό
να καλύψουν με αυτή τη ζάχαρη τον ελλειμματικό ευρωπαϊκό νότο.
Αυτό έχει σαν συνέπεια τον έντονο ανταγωνισμό και καθιστά επιτακτική ανάγκη την περαιτέρω μείωση του
κόστους παραγωγής έτσι ώστε να μπορέσει η εταιρία να είναι ανταγωνιστική θεωρώντας ότι οι τιμές έχουν φθάσει
στα κατώτερα επίπεδα.
Στην Ελλάδα η μέση τιμή πώλησης της ελληνικής ζάχαρης, στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η εταιρία για
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, μειώθηκε από τον Οκτώβρη 2010 κατά 7,17% και κυμάνθηκε στα 608,3
€/τόνο έναντι 655,3 €/τόνο της περσινής, η μέση τιμή πώλησης της ζάχαρης φασόν μειώθηκε κατά 1,42% στα 596,4
€/τόνο έναντι 605 €/τόνο της περσινής, η μέση τιμή πώλησης της ζάχαρης από τα εργοστάσια της Σερβίας
μειώθηκε κατά 7,41% στα 565 €/τόνο έναντι 610,2 €/τόνο της περσινής ενώ η μέση τιμή πώλησης της εισαγόμενης
ζάχαρης μειώθηκε κατά 6,56% και κυμάνθηκε στα 579,6 €/τόνο από τα 620 €/τόνο. Η μείωση της μέσης τιμής
πώλησης συνολικά της ζάχαρης (ελληνικής + εισαγωγής) κατά 5,02% σε 596,7 €/τόνο σε σχέση με την αντίστοιχη
περσινή περίοδο, των 628,2 €/τόνο λήφθηκε ως μέτρο για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.
Οι νέες συμμαχίες που δημιουργούνται (εξαγορές-συγχωνεύσεις εταιριών) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η γειτνίαση
πλέον της Ελλάδος με ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία - Ρουμανία), έκαναν επιτακτική την ανάγκη για την
διερεύνηση από πλευράς ΕΒΖ ΑΕ της δυνατότητας σύναψης στρατηγικών συμμαχιών. Η πείρα των προηγουμένων
ετών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τόσο στην αγορά της Ελλάδος όσο και σε αυτήν των Βαλκανίων χρειάζεται
ευρύτερη στρατηγική συνεργασία της ΕΒΖ ΑΕ, η οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί και το πλεονέκτημα της
εγκατάστασης των δύο ιδιόκτητων εργοστασίων στην Σερβία κοντά στις αγορές της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και
των ελληνικών εργοστασίων στην Βόρεια Ελλάδα, που μέρος της παραγωγής αυτών θα μπορούσε να καταναλωθεί
στις πλησιέστερες Βουλγαρικές αγορές.
Κινούμενοι σε αυτήν την κατεύθυνση η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. υπέγραψε με την ED & F MΑΝ
συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Η Ε.Β.Ζ. έχει θέσει ως στόχο την ανάκτηση του απολεσθέντος μεριδίου της
εγχώριας αγοράς ζάχαρης, καθώς και την διείσδυση στις αγορές της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης. Η ΕD
& F MAN είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες του χώρου, διακινεί περίπου 11 εκατομ. τόνους
ετησίως (το 25% του παγκόσμιου εμπορίου ζάχαρης) και διαθέτει τα δύο μοναδικά πλοία (ΒΙΒΟ) που μεταφέρουν
αποκλειστικά ζάχαρη στη λεκάνη της Μεσογείου. Η συνεργασία της Ε.Β.Ζ. με την ED & F MAN αναμένεται να
συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της Ε.Β.Ζ.
Η παραγωγή στις δύο μονάδες των εργοστασίων Σερβίας του Ομίλου, που κατέχουν το 33-35% περίπου της
εγχώριας αγοράς (παράχθηκαν στην καμπάνια του 2009, ζάχαρη 149.606 τόνων), ήταν μία από τις καλύτερες
επιδόσεις όλων των ετών.
Ανάλυση Οικονομικών μεγεθών
Οι πωλήσεις της χρήσης του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 28,76%. Παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων
παραγωγής θεωρούνται ανελαστικά και επηρεάζουν άμεσα την διαμόρφωση του μικτού κέρδους.
Ειδικότερα σε επίπεδο ομίλου σημειώνονται τα εξής:
1) Αύξηση 28,76% του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2009/2010 σε σχέση με την αντίστοιχη
προηγούμενη χρήση.
2) Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε μείωση κατά 3,12% (9,94% έναντι 10,26% της προηγούμενης χρήσης).

3) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
διαμορφώθηκαν σε ζημίες (6.523) χιλ. ευρώ έναντι ζημιών (35.712) χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
4) Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν ζημίες (25.824) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών
(38.346) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης χρήσης.
5) Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων
μειοψηφίας παρουσίασαν ζημίες (27.136) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (42.921) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης
χρήσης.
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
α) Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργαζομένων - Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της εταιρίας
Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης, της εξυγίανσης και της μείωσης του κόστους παραγωγής της εταιρίας,
ενσωματώθηκε στις διατάξεις του Ν.3660/2008 η δυνατότητα μεταφοράς ή μετάταξης του πλεονάζοντος
προσωπικού της στις Περιφέρειες.
Το τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούσε κατά τη
δημοσίευση του νόμου 3660/2007 (ΦΕΚ 78/7.5.2008) στα εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ και το οποίο πλεονάζει,
σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρίας, δύναται να μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας
αποκλειστικά στις Περιφέρειες, κατόπιν αιτήσεώς του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3660/7.5.2008
καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της ανωτέρω μεταφοράς και διευκρινίστηκε ότι προτεραιότητα έχουν οι
εργαζόμενοι στα εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ στη Λάρισα και Ξάνθη, τα οποία αλλάζουν χρήση. Το προσωπικό αυτό
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 άτομα. Σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 3660/2008 και της σχετικής με αριθ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β21/33/οικ.19903/17.7.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
υποβλήθηκαν από εργαζόμενους της ΕΒΖ αιτήσεις μεταφοράς στις Περιφέρειες.
Μετά από την διαδικασία που ακολουθήθηκε, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Διοίκησης) εξέδωσε
τις σχετικές αποφάσεις μεταφοράς στις περιφέρειες πενήντα εργαζομένων της ΕΒΖ Α.Ε. προερχομένων από τα
Εργοστάσια Λάρισας και Ξάνθης, στα οποία η παραγωγή ζάχαρης έχει σταματήσει. Μετά την ολοκλήρωση της
μεταφοράς των 50 υπαλλήλων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30.6.2010, η εταιρεία επιδιώκει πλέον την συνέχιση
της διαδικασίας μεταφοράς και για τον υπολειπόμενο αριθμό (30 άτομα) των δικαιουμένων μετατάξεων από τις
υπόλοιπες μονάδες της εταιρείας.
Με το άρθρο 33 του Ν.3762/2009 που αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3660/2008 και με την με αριθ.
2510/815/4.8.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας θεσμοθετήθηκε ένα πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης ανεργίας, στο οποίο θα μπορούσαν να
ενταχθούν έως 150 εργαζόμενοι της ΕΒΖ Α.Ε. που επρόκειτο να συμπληρώσουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
εντός της επόμενης πενταετίας. Κυρίως λόγω των στενότατων χρονικών προθεσμιών που προέβλεπε το ανωτέρω
πλαίσιο δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση του προγράμματος. Εξετάζεται η πιθανότητα θέσπισης νέων χρονικών
προθεσμιών.
β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η ΕΒΖ και οι θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις:
Φορολογική
αρχή
ΕΒΖ ΑΕ
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA”
AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”
ΕΒΖ Κύπρος LTD

Ελλάδα
Σερβία
Σερβία
Κύπρος

Από 1/7/2001 έως 30/6/2010
Από 1/1/2004 έως 30/6/2010
Από 1/1/2004 έως 30/6/2010
Από 1/9/2003 έως 30/6/2010

Στην Ελλάδα τα φορολογητέα αποτελέσματα θεωρούνται προσωρινά μέχρι οι φορολογικές αρχές να ελέγξουν τα
βιβλία και στοιχεία των εταιριών και τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Ως εκ τούτου οι εταιρείες παραμένουν
ενδεχόμενα υπόχρεες σε πρόσθετους φόρους και ποινές που μπορεί να επιβληθούν μετά από έναν τέτοιο έλεγχο. Ο
Όμιλος έναντι της ανωτέρω ενδεχόμενης υποχρέωσης, βάσει ιστορικών δεδομένων από προηγούμενους
φορολογικούς ελέγχους, έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου διενεργείται από εταιρίες επεξεργασίας ζάχαρης στο εξωτερικό (Σερβία)
των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι το Δηνάριο. Η πιθανή μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/δηναρίου
αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι το 50% των πωλήσεων των δύο εταιριών πραγματοποιείται εκτός
Σερβίας σε ευρώ. Κατά την ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων των δύο εταιριών στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου γίνεται μετατροπή αυτών στο λειτουργικό νόμισμα της ΕΒΖ ΑΕ που είναι το
ευρώ. Οι προκύπτουσες από την μετατροπή αυτή συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται, όπως ορίζεται από τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απ’ ευθείας στην καθαρή θέση της εταιρίας.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που έχουν προκύψει σωρευτικά μέχρι την 30 Ιουνίου 2010 ανέρχονται σε ευρώ 22
εκατ. περίπου και αντιπροσωπεύουν ζημία από την μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/δηναρίου από την ημερομηνία
απόκτησης των συμμετοχών αυτών.
δ) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για τον Όμιλο, σε περίπτωση που ένας πελάτης ή
ένας τρίτος αντισυμβαλλόμενος σε χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που
προέρχονται κυρίως από απαιτήσεις πελατών και επενδύσεις σε χρεόγραφα
Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.
Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης
πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν
λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς δεν παρατηρείται συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει της πιστωτικής πολιτικής που έχει θέσει, εξετάζει κάθε νέο πελάτη σε ατομική
βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι όροι και οι συνθήκες πληρωμών και παραδόσεων
του Ομίλου. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο Όμιλος περιλαμβάνει και την εξέταση των
πελατών και από τραπεζικές πηγές.
Η μέγιστη έκθεση του ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο για τις εμπορικές απαιτήσεις κατά την 30/6/2010 είναι:
(Ποσά σε Ευρώ)

Ενήμερα

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009
31 738 992

52 063 395

50 842 580

34 471 339

Καθυστερημένα έως 90 ημέρες

5 433 386

5 346 394

563 071

476 079

Καθυστερημένα από 91 έως 180 ημέρες

1 421 003

863 258

796 611

238 866

1 179 800

3 304 866

856 878

2 981 944

Καθυστερημένα πάνω από 360 ημέρες

Καθυστερημένα από 181 έως 360 ημέρες

18 730 434

15 624 768

18 704 280

15 598 614

Σύνολο

78 828 018

75 981 866

55 392 179

51 034 495

Έναντι των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση πέραν των 360 ημερών, καθώς και απαιτήσεων που είναι σε
καθυστέρηση μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά είναι προβληματικής είσπραξης, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για
τον Όμιλο ποσό ευρώ 20,72 εκατ. περίπου και για την εταιρία ποσό ευρώ 18,65 εκατ. περίπου. Περαιτέρω ανάλυση
για την Έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο παρέχεται στη Σημείωση 7 των Ετήσιων Οικονομικών
καταστάσεων.
στ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές
του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η προσέγγιση του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση ρευστότητας είναι να
διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
εμπρόθεσμα, τόσο κάτω από κανονικές αλλά και κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να πραγματοποιούνται μη
αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη του Ομίλου.
Βάσει των συμβατικών λήξεων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ο όμιλος και η εταιρία έχουν το παρακάτω
πρόγραμμα αποπληρωμής αυτών:

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Μέχρι
6 μήνες

Από 6 μήνες
έως 1 έτος

Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Από 2 έως
5 έτη

Πάνω
από 5
έτη
-

139 292 373

-

660 681

31 507 673

31 507 673

-

-

-

-

4 171 763

952 457

1 521 863

1 539 195

158 248

-

1 539 195

818 929

-

Από 1 έως
2 έτη

Από 2 έως
5 έτη

175 632 490

-

171 752 503

1 521 863

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια

Από 1 έως
2 έτη

Αξία
Ισολογισμού
30.6.2010
139 953 054

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μέχρι
6 μήνες

Από 6 μήνες
έως 1 έτος

Αξία
Ισολογισμού
30.6.2010
133 956 548

133 956 548

-

29 073 294

29 073 294

-

2 765 432

952 457

1 521 863

165 795 274

163 982 299

1 521 863

-

-

Πάνω
από 5
έτη
-

-

-

132 864

158 248

-

132 864

158 248

-

Το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων αφορούν αλληλόχρεο λογαριασμό για κεφάλαιο κίνησης με την
μητρική εταιρία ΑΤΕ Bank, που συνήθως ανανεώνεται για ένα έτος κατά τη λήξη του. Περαιτέρω ανάλυση για τον
κίνδυνο ρευστότητας και ανάλυση ευαισθησίας ταμειακών ροών παρέχεται στη Σημείωση 7 των Ετήσιων
Οικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της εταιρίας και του ομίλου.
Η Εταιρία συνεχίζει την προσπάθεια αναδιοργάνωσής της. Ο μεγάλος στόχος είναι η μείωση του κόστους
παραγωγής μέσω του τρίπτυχου α) βελτίωση βιομηχανικής απόδοσης, β) επίτευξη παραγωγής σύμφωνα με τη
συνολική ποσόστωση με στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας και γ) μείωση του κόστους μισθοδοσίας με την υπαγωγή
του προσωπικού της στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3660/2008, καθώς και των λοιπών συντελεστών του κόστους.

Παράλληλα έχει θέσει ως στόχο την ανάκτηση του απολεσθέντος μεριδίου της εγχώριας αγοράς ζάχαρης, καθώς
και την διείσδυση στις αγορές της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης.
Το αυξημένο γεωργικό εισόδημα των τευτλοπαραγωγών της τρέχουσας χρήσης, σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση
των τιμών των άλλων γεωργικών προϊόντων καθώς και τα συμβόλαια που υπεγράφησαν με τους τευτλοπαραγωγούς
έδιναν την βάσιμη ελπίδα για την νέα παραγωγική περίοδο 2010/2011 ότι η παραγωγή θα καλύψει τον στόχο της
εθνικής ποσόστωσης, δηλαδή τους 158.702 τόνους ζάχαρης. Οι έντονες βροχοπτώσεις όμως οδήγησαν στην
υπερχείλιση των ποταμών Έβρου και Στρυμόνα με αποτέλεσμα να σπαρθούν τελικά μόνο 140 χιλ. στρέμματα
έναντι των ζητούμενων 220 χιλ. Κατόπιν τούτου η παραγωγή θα κυμανθεί περίπου στους 90 χιλ.τόνους ζάχαρης.
Για την κάλυψη του δικαιώματος παραγωγής της υπόλοιπης ποσότητας των περίπου 65 χιλ.τόνων ζάχαρης, η ΕΒΖ
ΑΕ (βάσει του κανονισμού της Ε.Ε. 952/2006) βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης δυνατοτήτων
συνεργασίας με μεγάλους οίκους της ευρωπαϊκής αγοράς για την παραγωγή ζάχαρης ελληνικής ποσόστωσης από
χώρες της Ε.Ε. (φασόν).
Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια διατήρησης του ποσοστού κάλυψης της εσωτερικής αγοράς με την εισαγωγή
50.000 τόνων ζάχαρης περίπου από τις θυγατρικές εταιρίες στη Σερβία. Αναφορικά με τις θυγατρικές αναμένεται
παραγωγή περίπου 140.000 τόνων ζάχαρης και συνέχιση της κερδοφορίας τους.
Σημαντικές συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων
Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, όπως αναφέρονται στη Σημείωση 1 των
οικονομικών καταστάσεων και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επειδή ο Όμιλος περιλαμβάνεται
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΤΕ), θεωρούνται συνδεδεμένα
μέρη η ΑΤΕ και οι εταιρείες του Ομίλου της ΑΤΕ. Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς εμπορικούς όρους και πρόκειται να διευθετηθούν με μετρητά εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος. Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές εταιρίες) έχουν απαλειφθεί κατά
την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρίας με θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες και τα σχετικά με τις
συναλλαγές αυτές αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Μητρική
ATE LEASING Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ATE RENT Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
EΛΒΙΖ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΡΟΔΟΠΗ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Θυγατρικη
AD FABRIKA SECERA CVRENKA Θυγατρικη
EBZ CYPRUS LTD Θυγατρικη

30/6/2010
Πωλήσεις αγαθών και Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
υπηρεσιών
2.842
8.745.269
0
0
0
0
0
1.051.530
37.773
0
0
2.884
0
0
306.900
13.751.833
125.800
13.110.169
0
0

473.315

36.661.685

Απαιτήσεις
573.511
0
0
0
283.476
0
0
780.386
2.851.015
0

Υποχρεώσεις
133.956.548
59.412
38.329
441.108
0
272
0
4.831.514
14.278.234
0

4.488.388

153.605.417

Οι πωλήσεις που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν πωλήσεις σπόρων της εταιρίας προς τις θυγατρικές
της, και οι αγορές αφορούν αγορές ζάχαρης από τις θυγατρικές της Σερβίας και χρεωστικούς τόκους από την
μητρική ΑΤΕ. Οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως δανειακή σύμβαση με την ΑΤΕ και υποχρεώσεις από αγορές
ζάχαρης από τις θυγατρικές της Σερβίας. Οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως απαιτήσεις από πωλήσεις σπόρων, από
πωλήσεις μηχανολογικού εξοπλισμού και από μερίσματα των θυγατρικών.

Οι αντίστοιχες ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Μητρική
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
EΛΒΙΖ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΡΟΔΟΠΗ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Θυγατρικη
AD FABRIKA SECERA CVRENKA Θυγατρικη
EBZ CYPRUS LTD Θυγατρικη

30/6/2009
Πωλήσεις αγαθών και Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
υπηρεσιών
7.665
7.887.788
27.902
536.111
18.092
0
0
4.112
0
0
63.736
14.551.500
80.770
10.252.442
0
0
198.165

33.231.953

Απαιτήσεις
607.930
0
346.648
0
0
5.644.707
1.664.521
0

Υποχρεώσεις
106.466.242
70.783
0
281
0
1.367.489
5.680.485
0

8.263.806

113.585.280

Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών
καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επεξηγηματική Έκθεση του άρθρου 4 παρ.7 του Ν.3556/2007
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της περιέχει πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παραγράφου 7 και 8 του άρθρου 4
του Ν.3556/2007.
α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ (€) 26.826.703,57, διαιρούμενο σε 36.748.909 κοινές
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας λεπτά του ευρώ (0,73) η κάθε μία. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες
προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρίας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του
κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που
προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της και ειδικότερα :
· το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. Ποσοστό
35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού. Η χορήγηση πρόσθετου
μερίσματος αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος
αναφέρεται στο τηρούμενο από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ μητρώο μετόχων κατά την
ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο
εντός (2) μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης
του μερίσματος παραγράφεται και αντίστοιχο ποσό περιέχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών
από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.
· Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης κεφαλαίου που
αντιστοιχεί στην μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση.
· Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την
ανάληψη νέων μετοχών.
· Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών
και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας,
· Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα
νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας
διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
· Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της
εκκαθάρισης.
Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρίας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίσταται εκ του καταστατικού της
περιορισμοί στην μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του Ν.3556/2007
Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του
συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

ΠΟΣΟΣΤΟ
82,33%

δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
στ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις
μετοχές της.
ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από
τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920.
η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του, για την έκδοση νέων μετοχών ή την
αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920
Δεν υπάρχει αρμοδιότητα στα μέλη του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών χωρίς την
προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον
έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
ι. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες
να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2010
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΟΥΚΗΣ
A.Δ.Τ. ΑΒ 281294/2006

Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Προς τους Μετόχους της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη
κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της
ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 30η Ιουνίου
2010, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με
τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα
43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2010
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Δημήτρης Ντζανάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 11521

Κων/νος Βενέτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 12891

Δ. Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
για τη χρήση από 1η Ιουλίου 2009 έως 30η Ιουνίου 2010
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Στις 30 Ιουνίου 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

17
17
18
20

98 145 881
28 700 000
7 892 796
96 947
3 097 950
137 933 574

104 558 178
32 580 000
7 892 796
108 286
3 847 594
148 986 854

79 504 379
28 700 000
20 771 085
653 284
129 628 748

83 083 275
32 580 000
20 771 085
640 778
137 075 138

21
22
23

74 884 638
78 828 018
22 103 223
189 197
3 500 975
179 506 051

104 036 358
75 981 866
20 027 512
255 635
1 659 869
201 961 240

60 189 822
55 392 179
12 013 482
189 197
1 392 391
129 177 071

74 436 192
51 034 495
11 559 345
255 635
1 304 415
138 590 082

317 439 625

350 948 094

258 805 819

275 665 220

26 826 703
16 888 623
138 756 504
1 586 463
(71 914 535)

26 826 703
16 888 623
138 756 504
1 426 838
(39 034 653)

26 826 703
16 888 623
137 086 911
1 586 463
(108 119 357)

26 826 703
16 888 623
137 086 911
1 426 838
(75 075 278)

112 143 758

144 864 015

74 269 343

107 153 797

9 430 615

9 557 561

-

-

121 574 373

154 421 576

74 269 343

107 153 797

660 681
10 387 604
6 605 021
1 697 443

11 795 284
8 964 988
2 290 529

9 872 767
6 174 811
291 112

11 030 588
8 605 154
54 877

19 350 749

23 050 801

16 338 690

19 690 619

31 507 673
730 802
139 292 373
2 509 335
2 474 320

39 554 444
2 397 184
116 452 033
4 205 399
10 866 657

29 073 294
505 511
133 956 548
2 188 113
2 474 320

23 479 553
1 140 895
109 199 575
4 134 124
10 866 657

176 514 503

173 475 717

168 197 786

148 820 804

Σύνολο Υποχρεώσεων

195 865 252

196 526 518

184 536 476

168 511 423

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

317 439 625

350 948 094

258 805 819

275 665 220

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

24

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποθεματικά Επανεκτίμησης
Αποτελέσματα σε νέο

25
25
26
26

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

28
20
29

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων

30
28
31
32

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
των οικονομικών καταστάσεων.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Κατάσταση αποτελεσμάτων
Για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

25 573 376
10
11, 12
11, 12
13

14
15

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

1/7/2009 30/6/2010

1/7/2008 30/6/2009

16

Ζημίες μετά από φόρους

20 503 095

3 414 665

(2 967 627)

13 976 343
5 299 818
11 418 612
(12 456 601) (7 186 689) (6 670 973)
(19 609 944) (14 697 872) (15 351 465)
(12 742 577) (15 761 596) (10 454 301)
(17 980 937)

- (17 980 937)

(17 378 719)

(28 310 621) (28 931 674) (42 006 691)

(13 148 719)

(35 711 860) (24 701 674) (49 407 930)

(6 523 006)

(30 241 815) (21 068 288) (45 761 061)

2 756 127
(11 201 142)

2 418 126
(12 453 090)

3 543 650
(8 794 452)

2 575 523
(8 160 926)

(8 445 015)

(10 034 964)

(5 250 802)

(5 585 403)

(25 823 734)

Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

7 987 926
(12 119 550)
(18 494 550)
(20 325 916)
-

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

1/7/2008 30/6/2009

9
257 352 758 199 868 600 182 843 949 147 676 201
11, 12 (231 779 382) (179 365 505) (179 429 284) (150 643 828)

Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα Διάθεσης
Έξοδα Διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Εισφορά σε Ταμείο αναδιάρθρωσης και έξoδα
αναδιάρθρωσης
Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες

1/7/2009 30/6/2010

458 435

(38 345 585) (34 182 476) (47 592 094)
(2 750 894)

1 138 397

(1 944 706)

(25 365 299)

(41 096 479) (33 044 079) (49 536 800)

(27 136 491)
1 771 192
(0,7384)

(42 921 008) (33 044 079) (49 536 800)
1 824 529
(1,1680)
(0,8992)
(1,3480)

Αποδιδόμενες σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

27

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
1/7/2009 30/6/2010
Ζημίες μετά από φόρους
Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή των
Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του εξωτερικού
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αποθεματικό Αναγνώρισης Επενδυτικών Παγίων
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών
εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
αποδιδόμενα σε:
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

(25 365 299)

1/7/2008 30/6/2009

1/7/2009 30/6/2010

1/7/2008 30/6/2009

(41 096 479) (33 044 079) (49 536 800)

(6 843 535)

(8 470 810)

-

-

(797 994)
185 000

(475 096)
1 867 778

185 000

1 867 778

(25 375)

(440 940)

(25 375)

(440 940)

(7 481 904)

(7 519 068)

159 625

1 426 838

(32 847 203)

(48 615 547) (32 884 454) (48 109 962)

(32 720 257)
(126 946)
(32 847 203)

(48 743 341) (32 884 454) (48 109 962)
127 794
(48 615 547) (32 884 454) (48 109 962)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
των οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010
(Ποσά σε Ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
Αποτελέσμα
Αποθεματικά
υπέρ το άρτιο
τα σε νέο

26 826 703

16 888 623

Ζημίες χρήσεως 1/7/2008 – 30/6/2009

-

-

Αποθεματικό αναγνώρισης επενδυτικών παγίων

-

-

1 426 838

-

1 426 838

-

1 426 838

Διανεμηθέντα μερίσματα

-

-

-

-

-

(475 096)

(475 096)

Συναλλαγματικές Διαφορές Μετατροπής Οικονομικών
Καταστάσεων

-

-

-

(7 249 171)

(7 249 171)

(1 221 639)

(8 470 810)

Υπόλοιπα 1 Ιουλίου 2008

Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά χρήσης
Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2009

11 135 526

193 607 356

- (42 921 008) (42 921 008)

203 037 123

1 824 529 (41 096 479)

-

16 888 623

-

-

-

-

-

19 025

-

-

-

-

140 600

-

140 600

-

140 600

-

-

-

(5 743 391)

(5 743 391)

(1 100 144)

(6 843 535)

(126 946)

(32 847 203)

9 430 615

121 574 373

Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας από 25% σε
24%
Ζημίες χρήσεως 1/7/2009 – 30/6/2010
Σχηματισμός αποθεματικών επανεκτίμησης
επενδυτικών παγίων
Συναλλαγματικές Διαφορές Μετατροπής Οικονομικών
Καταστάσεων
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά χρήσης

-

-

26 826 703

16 888 623

1 426 838 (50 170 179) (48 743 341)

9 429 767

26 826 703

Διανεμηθέντα μερίσματα

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2010

138 756 504

Δικαιώματα Σύνολο ιδίων
μειοψηφίας Κεφαλαίων

Σύνολο

127 794

(48 615 547)

144 864 015

9 557 561

154 421 576

-

-

(797 994)

(797 994)

-

19 025

-

19 025

140 183 342 (39 034 653)

- (27 136 491) (27 136 491)

159 626 (32 879 882) (32 720 257)
140 342 967 (71 914 535)

112 143 758

1 771 192 (25 365 299)

Εταιρική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010
(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ
το άρτιο

Αποτελέσματα
σε νεό

Αποθεματικά

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

26 826 703

16 888 623

137 086 911

(25 538 478)

Αποθεματικό αναγνώρισης επενδυτικών παγίων

-

-

1 426 838

-

1 426 838

Ζημίες χρήσεως 1/7/2008 – 30/6/2009

-

-

-

(49 536 800)

(49 536 800)

Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά χρήσης
Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2009
Προσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας από 25% σε
24%
Αποθεματικό αναγνώρισης επενδυτικών παγίων
Ζημίες χρήσεως 1/7/2009 – 30/6/2010
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά χρήσης
Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2010

155 263 759

-

-

1 426 838

(49 536 800)

(48 109 962)

26 826 703

16 888 623

138 513 749

(75 075 278)

107 153 797

-

-

19 025

-

19 025

-

-

140 600

-

140 600

-

-

-

(33 044 079)

(33 044 079)

-

-

159 625

(33 044 079)

(32 884 454)

26 826 703

16 888 623

138 673 374

(108 119 357)

74 269 343

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010
(Ποσά σε Ευρώ)
1/7/2009 30/6/2010

1/7/2008 30/6/2009

1/7/2009 30/6/2010

1/7/2008 30/6/2009

223 804 284
(227 752 815)
(31 361)
(8 650 586)
(12 630 478)

213 220 951
(233 933 139)
(615 737)
(8 110 318)
(29 438 243)

174 909 858
(195 764 520)
(7 122 652)
(27 977 314)

181 455 867
(199 647 825)
(7 027 389)
(25 219 347)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων

(2 288 402)
304 725

(1 363 860)
1 091 579

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

(1 983 677)

(272 281)

(595 256)
3 903 572
3 308 316

(511 568)
3 904 969
3 393 401

152 300 474
(131 796 129)
(4 049 084)

172 513 627
(142 156 053)
(2 134 885)

152 300 474
(127 543 500)
-

164 300 734
(142 156 053)
-

16 455 261

28 222 689

24 756 974

22 144 681

(1 841 106)

(1 487 835)

87 976

318 735

1 659 869

3 147 704

1 304 415

985 680

3 500 975

1 659 869

1 392 391

1 304 415

Σημ.
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές για αγορές, δαπάνες επιχ/σης
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
Ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
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1.

Πληροφορίες για την εταιρία
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 μέτοχος της είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Σερβία 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, μετά την απόκτηση δύο εταιρειών επεξεργασίας ζάχαρης στη Σερβία, αποτελεί μια
από τις σημαντικότερες βιομηχανίες ζάχαρης από άποψη παραγωγικής δυναμικότητας. Σήμερα, το
μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται από την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.
Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 34. Η εταιρεία είναι εισηγμένη
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και οι μετοχές της περιλαμβάνονται στο FTSE 40 (Δείκτης μετοχών
μεσαίας κεφαλαιοποίησης).
Ο Όμιλος στις 30.6.2010 απασχολεί 1 424 άτομα (2009: 1 584), εκ των οποίων 876 (2009: 1 063)
εργάζονται στην Ελλάδα.
Η μητρική εταιρεία του Ομίλου βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης της παραγωγικής της
δραστηριότητας, ακολουθώντας την σχετική απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θεσπίζεται νέο καθεστώς της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) Ζάχαρης
που ισχύει από το έτος 2006/2007.
Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με την αναδιάρθρωση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας
παρέχεται στη Σημείωση 6.
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας της 30 Ιουνίου 2010 περιλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις της ΕΒΖ και των θυγατρικών της που αναφέρονται παρακάτω:
Ποσοστό συμμετοχής
Επωνυμία θυγατρικής εταιρίας

Δραστηριότητα

2009/2010

2008/2009

AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA”

Ζαχαρουργείο

92,32%

92,32%

AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”

Ζαχαρουργείο

80,80%

80,80%

Εμπορία

100%

100%

Σερβία

Κύπρος
ΕΒΖ Κύπρος LTD.

Όλες οι ανωτέρω θυγατρικές εταιρείες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με
την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της ΕΒΖ ΑΕ περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της
πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που έχει έδρα την Αθήνα-Ελλάδα και κατέχει ποσοστό
συμμετοχής 82,33% επί του Ομίλου της ΕΒΖ ΑΕ.
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2.

Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων

2.1 Δήλωση συμμόρφωσης
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 και
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ebz.gr.

2.2 Βάση επιμέτρησης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από
ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που παρουσιάζονται στην εύλογη αξία, όπως τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και τα επενδυτικά ακίνητα.

2.3 Λειτουργικό νόμισμα
Το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου είναι το Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις.

2.4 Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων
και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων. Οι
εκτιμήσεις και οι παραδοχές έχουν βασιστεί σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες που
θεωρούνται ως λογικοί υπό τις παρούσες συνθήκες, τα αποτελέσματα των οποίων αποτελούν τη βάση
για τη διαμόρφωση γνώμης για τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
που δεν είναι άμεσα εμφανή από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποκλίσεις
των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται, εφόσον
αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και στις μελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις
επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους.
Εκτιμήσεις που γίνονται από την Διοίκηση κατά την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. που έχουν σημαντική
επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις και εκτιμήσεις που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για
ουσιώδεις προσαρμογές στην επόμενη χρήση αναφέρονται στη Σημείωση 5.

3.

Σημαντικές λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των
συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.,
αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό
αναφορά:

3.1 Βάση ενοποίησης
(α) Θυγατρικές εταιρείες
Θυγατρικές είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο. Έλεγχος υπάρχει όταν ο Όμιλος
ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την επιχειρηματική και οικονομική πολιτική της εταιρείας. Η ύπαρξη τυχόν
δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Στις ενοποιημένες οικονομικές
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καταστάσεις οι θυγατρικές εταιρείες περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την
ημερομηνία που αποκτήθηκε ο έλεγχος αυτών.
(β) Απαλοιφή διεταιρικών συναλλαγών
Τα διεταιρικά υπόλοιπα καθώς και τα κέρδη ή ζημίες, έσοδα ή έξοδα από ενδοεταιρικές συναλλαγές
απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι ζημίες απαλείφονται
με τον ίδιο τρόπο όπως και τα κέρδη με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη για απομείωση.

3.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα των εταιρειών, με βάση τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα
εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία
εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία εκείνη. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εκφράζονται στο ιστορικό τους κόστος, μετατρέπονται στο
λειτουργικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ημερομηνία του
προσδιορισμού της εύλογης αξίας. Οι συναλλαγματικές διαφορές των μη νομισματικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες προκύπτουν από την αποτίμηση τους στο τέλος της χρήσεως,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως, εκτός των διαφορών οι οποίες προκύπτουν από
αποτίμηση νομισματικών στοιχείων που αποτελούν μέρος επένδυσης σε θυγατρική εταιρεία σε άλλη
χώρα και των χρηματοοικονομικών στοιχείων αντιστάθμισης ταμιακών ροών που αναγνωρίζονται
απευθείας στην καθαρή θέση.

3.3 Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό
Οι Ισολογισμοί των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (Σερβία) και περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας
κλεισίματος του Ισολογισμού. Τα έσοδα και τα έξοδα των ανωτέρω εταιρειών μετατρέπονται σε Ευρώ
με βάση τη μέση τιμή του ξένου νομίσματος κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Η μετατροπή των
ισολογισμών των θυγατρικών εταιριών στο λειτουργικό νόμισμα της μητρικής εταιρίας έγινε με βάση
την ισοτιμία Ευρώ/Δηνάριο της 30.6.2010. Το καθαρό ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν από την ανωτέρω μετατροπή ανέρχεται σε Ευρώ 6.843.535 και, όπως προβλέπεται από το
ΔΛΠ 21, καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου.

3.4 Χρηματοοικονομικά μέσα
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.
3.4.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
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.
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτιμώνται
στην εύλογη αξία και τα/οι τυχόν κέρδη ή ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσης.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων που κατέχει
ο Όμιλος περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισμού, στα κονδύλια
«Λοιπές Επενδύσεις» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα».
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που
είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο
κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και καταθέσεις
προθεσμίας.
3.4.2. Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους.
Ο Όμιλος δεν κατείχε και δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου
χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της κατηγορίας.
3.4.3. Δάνεια και απαιτήσεις
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:
· Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών
στοιχείων.
· Το ποσό των προκαταβολών για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή
υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή
άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.
· Το ποσό των προπληρωθέντων εξόδων που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη
ή παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού.
· Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις.
· Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά
από το κράτος.
· Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου
του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος.
Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
του Ισολογισμού, στα κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές Απαιτήσεις».
3.4.4. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται
σε αυτή την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους. Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες απομείωσης και συναλλαγματικά
κέρδη και ζημίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σε
αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό κέρδος ή η σωρευτική ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί
στα λοιπά συνολικά έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογή
από ανακατάταξη. Οι τυχόν ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος.
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Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ισολογισμού,
στο κονδύλι «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση».
3.4.5. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για:
· Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη
επιχείρηση.
· Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς.
· Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο
της επιχείρησης και είναι: (α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη
ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ίδίων συμμετοχικών τίτλων της
επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την
ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με
ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης.
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
πλέον (μείον) τα έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως
εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή εισροή από την έκδοση του μέσου ή η εύλογη
αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δημιουργία της υποχρέωσης.
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω
αποτελεσμάτων), στις οποίες δεν εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου, οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
του ισολογισμού στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», «Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις» και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ισολογισμού στα κονδύλια «Προμηθευτές
και λοιπές υποχρεώσεις», «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις».

3.5 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στην καθαρή θέση.
Τα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση των 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).

3.6 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής :
· Τα οικόπεδα στην αναπροσαρμοσμένη εύλογη αξία τους (Deemed Cost όπως προσδιορίσθηκε κατά
την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π) μειωμένη με τυχόν απαξιώσεις.
· 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.
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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

40 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός

25 έτη

Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

8 έτη
3-20 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.
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.

3.7 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Επενδύσεις σε ακίνητα, είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτήρια ή μέρη κτηρίων ή και τα δύο) που κατέχονται
για να κερδίζονται μισθώματα ή για κεφαλαιακούς σκοπούς ή και για τα δύο παρά για:
·
χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς ή
·
πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης.
Γη που κατέχεται για μελλοντική χρήση που είναι απροσδιόριστη επί του παρόντος αποτελεί
επενδυτικό ακίνητο (αν η εταιρία δεν έχει προσδιορίσει ότι θα χρησιμοποιήσει τη γη είτε ως
ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο είτε για βραχυπρόθεσμη πώληση κατά τη συνήθη πορεία της
επιχείρησης, η γη θεωρείται ότι κατέχεται για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων). Χρειάζεται κρίση για
να προσδιοριστεί αν το ακίνητο έχει τις ιδιότητες μιας επένδυσης σε ακίνητα. Η εταιρία αναπτύσσει
κριτήρια ούτως ώστε να μπορεί να ασκήσει αυτήν την κρίση με συνέπεια και σύμφωνα με τον ορισμό
της επένδυσης σε ακίνητα.
Η επένδυση σε ακίνητα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν:
·
είναι πιθανόν ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με την επένδυση σε
ακίνητα θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και
·
το κόστος της επένδυσης σε ακίνητα μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Μετά την αρχική αναγνώριση, η εταιρία επιμετρά ολόκληρη την επένδυσή της σε ακίνητα στην εύλογη
αξία. Η εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα είναι το ποσό για το οποίο αυτό το ακίνητο θα
μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με πλήρη γνώση των
συνθηκών της αγοράς, σε μια συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική βάση. Η εύλογη αξία της
επένδυσης σε ακίνητα θα απεικονίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Κέρδος ή ζημία που ανακύπτει από μια μεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα θα
συμπεριλαμβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζημία για την περίοδο στην οποία προκύπτει.. Στην
περίπτωση όμως που κάποια ακίνητα εμφανίζονταν ως ιδιοχρησιμοποιούμενα και αποφασίζεται η
αλλαγή της χρήσης τους σε επενδυτικά, η διαφορά της μεταβολής στην εύλογη αξία αποτυπώνεται στην
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Καθαρή Θέση (Ίδια Κεφάλαια) της εταιρίας. Σε μεταγενέστερη διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα, τα
πλεονάσματα αναπροσαρμογής που περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση μπορεί να μεταφέρονται στα
κέρδη εις νέον. Οι μεταφορές από τα πλεονάσματα αναπροσαρμογής στα κέρδη εις νέον δεν γίνονται
μέσω των κερδών ή των ζημιών. Οι διαφορές αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων
μεταφέρονται άμεσα στα αποτελέσματα.
Μεταφορές προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να γίνονται όταν και μόνον όταν υπάρχει μια
μεταβολή στη χρήση, που αποδεικνύεται από το πέρας της ιδιόχρησης από την εταιρία, προκειμένου
για μια μεταφορά από ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο στις επενδύσεις σε ακίνητα

3.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος έχει εντάξει την υπεραξία από εξαγορές επιχειρήσεων καθώς επίσης και
τα προγράμματα λογισμικού, τα οποία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες
αποσβέσεις τους.
(α) Υπεραξία εξαγοράς επιχειρήσεων (Goodwill)
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της αναλογούσης εύλογης
αξίας κατά την ημερομηνία της εξαγοράς θυγατρικής ή συνδεδεμένης εταιρείας, των καθαρών
αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν.
Η θετική υπεραξία είναι ένα μη αποσβέσιμο άϋλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας του σε κάθε περίοδο σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Η αρνητική υπεραξία
καταχωρείται ως κέρδος στα αποτελέσματα όταν προκύπτει.
Η υπεραξία πρέπει να κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών κατά την ημέρα
απόκτησης. Σε περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των
περιουσιακών στοιχείων η κατανομή αυτή μπορεί να αναβάλλεται, όχι όμως πέραν του τέλους της
πρώτης ετήσιας περιόδου που ξεκίνησε μετά την ημερομηνία της απόκτησης.
(β) Λογισμικά προγράμματα
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των λογισμικών
προγραμμάτων, την οποία ο Όμιλος έχει καθορίσει στα 3 έτη.
Έξοδα που αφορούν στη συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων της χρήσεως που πραγματοποιούνται. Αντίθετα, οι δαπάνες που βελτιώνουν ή
επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέραν των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών
ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού ενσωματώνονται στο κόστος κτήσεως με απαραίτητη
προϋπόθεση να μπορούν να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.

3.9 Μισθώσεις
(α) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Όταν ο Όμιλος είναι μισθωτής παγίων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα μισθωμένα αυτά πάγια
αναγνωρίζονται ως ενσώματα πάγια και η αντίστοιχη υποχρέωση για καταβολή των μισθωμάτων ως
στοιχείο του παθητικού. Τα ενσώματα μισθωμένα πάγια αρχικά καταχωρούνται στη μικρότερη αξία
μεταξύ της εύλογης αξίας του μισθωμένου παγίου και της παρούσας αξίας των μελλοντικών
μισθωμάτων. Τα μισθωμένα πάγια αποσβένονται στην ωφέλιμη ζωή του παγίου, εάν είναι μεγαλύτερη
από τη διάρκεια της μίσθωσης, μόνο στην περίπτωση όπου εκτιμάται ότι τα μισθωμένα πάγια θα
έρθουν στην κυριότητα του Ομίλου στο τέλος της μίσθωσης. Κάθε πληρωμή μισθώματος διαχωρίζεται
σε κεφάλαιο και τόκο. Το ποσό του μισθώματος που αφορά κεφάλαιο μειώνει την υποχρέωση, ενώ ο
τόκος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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(β) Λειτουργικές μισθώσεις
Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσεως ενός στοιχείου του ενεργητικού για
μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές
της ιδιοκτησίας του πάγιου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Σε αυτήν την
περίπτωση ο Όμιλος δεν καταχωρεί το μισθωμένο ακίνητο ως στοιχείο ενεργητικού. Οι πληρωμές οι
οποίες γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (μισθώματα τα οποία αντιστοιχούν στη χρήση του
μισθωμένου παγίου, καθαρά από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή)
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

3.10 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεώς τους ή κόστους παραγωγής
τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η αξία κτήσεως των αγορασθέντων αποθεμάτων
προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την
απόκτηση τους και τη μεταφορά τους.
Το κόστος παραγωγής των παραγόμενων αποθεμάτων περιλαμβάνει επίσης και τα γενικά βιομηχανικά
έξοδα που αναλογούν υπό κανονικές συνθήκες παραγωγικής λειτουργίας.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης αυτών κάτω
από κανονικές συνθήκες επιχειρηματικής δραστηριότητας μείον τα εκτιμώμενα έξοδα πωλήσεων.

3.11 Παροχές σε εργαζόμενους
(α) Παροχές καθορισμένων εισφορών
Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδα στο
λογαριασμό των αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
(β) Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών Ομίλου αφορούν στη νομική υποχρέωσή του για καταβολή
στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζόμενου 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 υπόψη το χρονοδιάγραμμα καταβολής των παροχών.

3.12 Προβλέψεις
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
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.
Μια εκροή πόρων ή άλλο γεγονός θεωρείται ως πιθανή, αν το γεγονός είναι περισσότερο αληθοφανές
να συμβεί από το να μην συμβεί, δηλαδή η πιθανότητα ότι αυτό το γεγονός θα συμβεί είναι
μεγαλύτερη από την πιθανότητα ότι δεν θα συμβεί. Όταν δεν είναι πιθανό ότι μια παρούσα δέσμευση
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υπάρχει, τότε το γεγονός αυτό γνωστοποιείται ως ενδεχόμενη υποχρέωση, εκτός αν η πιθανότητα μιας
εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι απομακρυσμένη.
Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία συνήθως προκύπτουν από απρογραμμάτιστα ή άλλα μη
αναμενόμενα γεγονότα, που δημιουργούν την πιθανότητα μιας εισροής οικονομικών ωφελειών στην
οικονομική οντότητα. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται σε οικονομικές
καταστάσεις δεδομένου ότι αυτό μπορεί να καταλήξει στην αναγνώριση εσόδων που μπορεί να μην
πραγματοποιηθούν ποτέ. Όμως, όταν η πραγματοποίηση εσόδων είναι κατ’ ουσίαν βέβαιη, τότε το
σχετικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενδεχόμενο περιουσιακό στοιχείο και η αναγνώριση του είναι
σωστή.
Πρόβλεψη για αναδιάρθρωση αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος έχει εγκρίνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης και η αναδιάρθρωση έχει ήδη ξεκινήσει ή ανακοινώθηκε δημοσίως. Μελλοντικά
λειτουργικά κόστη δεν αναγνωρίζονται για δημιουργία πρόβλεψης.

3.13 Έσοδα
α) Πωλήσεις προϊόντων: Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εμπορευμάτων περιλαμβάνουν την
εύλογη αξία πώλησης αυτών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 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.
β) Παροχή υπηρεσιών: 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.
γ) Έσοδα από τόκους: 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.

3.14 Επιχορηγήσεις
Επιχορήγηση είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το Κράτος με τη μορφή μεταβίβασης πόρων σε μία
επιχείρηση, σε ανταπόδοση του ότι αυτή έχει τηρήσει ή πρόκειται να τηρήσει ορισμένους πόρους που
σχετίζονται με τη 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.
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 σε 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.

3.15 Καταβολές ενοικίων
Οι καταβολές λειτουργικών μισθώσεων κατανέμονται ως δαπάνη στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
βάσει της άμεσης μεθόδου στη διάρκεια της μίσθωσης. Οι εισπραγμένες επιχορηγήσεις μισθώσεων
καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως αναπόσπαστο μέρος της δαπάνης μίσθωσης.
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Οι ελάχιστες καταβολές των χρηματοδοτικών μισθώσεων επιμερίζονται μεταξύ χρηματοοικονομικών
δαπανών και μείωσης της σχετικής υποχρέωσης. Η χρηματοοικονομική δαπάνη κατανέμεται σε κάθε
περίοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί
της εναπομείνασας υποχρέωσης.

3.16 Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα
Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες αποτελούνται από τους χρεωστικούς τόκους επί δανεισμών
που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, τους πιστωτικούς τόκους από
επενδυθέντα διαθέσιμα, τα έσοδα από μερίσματα, τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες και τα κέρδη
και ζημιές από μέσα αντιστάθμισης τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
Οι δεδουλευμένοι πιστωτικοί τόκοι καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα από μερίσματα καταχωρούνται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων την ημερομηνία έγκρισης διανομής των μερισμάτων.

3.17 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης αποτελείται από το φόρο της τρέχουσας χρήσης και
από τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης, εκτός
και αν σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση, οπότε και
αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση. Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης είναι η αναμενόμενη φορολογική
υποχρέωση επί του φορολογητέου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τους ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή που αφορά σε φορολογική υποχρέωση παρελθουσών
χρήσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τη μέθοδο του ισολογισμού, βάσει των προσωρινών
διαφορών οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που
αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές
δεν υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος: υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές που δεν εκπίπτει για
φορολογικούς σκοπούς, η αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που δεν
επηρεάζουν είτε τα λογιστικά είτε τα φορολογικά κέρδη και διαφορές σχετιζόμενες με επενδύσεις σε
θυγατρικές στην έκταση που αυτές δεν θα αναστραφούν στο άμεσο μέλλον. Για τον προσδιορισμό
της αναβαλλόμενης φορολογίας χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι
φορολογικοί συντελεστές που έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και
έχουν εφαρμογή σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο στη περίπτωση που είναι πιθανόν τα
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για το συμψηφισμό των προσωρινών διαφορών. Η
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειώνεται σε περίπτωση που είναι πιθανόν να μην
πραγματοποιηθεί το φορολογικό όφελος.

3.18 Κέρδη ανά μετοχή
Ο Όμιλος παρουσιάζει στις οικονομικές καταστάσεις τα στοιχεία για τα βασικά και μειωμένα κέρδη
ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές του. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το
καθαρό κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί σε κάθε μετοχή με το σταθμισμένο μέσο όρο των κοινών
μετοχών. Τα μειωμένα κέρδη καθορίζονται προσαρμόζοντας το καθαρό κέρδος ή τη ζημία που
αναλογεί σε κάθε μετοχή και το σταθμισμένο μέσο όρο των κοινών μετοχών που αντιπροσωπεύουν
τις δυνητικώς εκδοθησόμενες κοινές μετοχές, οι οποίες αποτελούνται από μετατρέψιμα ομόλογα και
δικαιώματα μετοχών που έχουν εκχωρηθεί στους υπαλλήλους.
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3.19 Πληροφόρηση ανά τομέα
Τομέας είναι ένα διακριτό μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου και αφορά είτε συγκεκριμένες
παρεχόμενες υπηρεσίες ή την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων (επιχειρηματικός τομέας) ή
παρέχει υπηρεσίες σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας) του οποίου το
αντικείμενο, οι κίνδυνοι και τα οφέλη διαφέρουν από τους άλλους τομείς δραστηριότητας του
Ομίλου. Η πληροφόρηση που παρέχεται στις οικονομικές καταστάσεις ανά τομέα βασίζεται στο
γεγονός ότι ο γεωγραφικός τομέας είναι ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου.

4.

Σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων,
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις
γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις
συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των
διαθέσιμων πληροφοριών

4.1 Εύλογη αξία
Για την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες
χρησιμοποιήθηκαν οι τρέχουσες τιμές της αγοράς για κάθε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο. Για όσα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του Ομίλου οι τρέχουσες αγοραίες τιμές δεν είναι διαθέσιμες, οι
αξίες προέκυψαν βάσει μεθόδων εκτίμησης και δεν διαφέρουν σημαντικά από τις αξίες με τις οποίες
εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα:
·
·
·

Επενδύσεις που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματαγορές αποτιμώνται στην εύλογη αξία
τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία την ημέρα κλεισίματος
των οικονομικών καταστάσεων.
Επενδύσεις σε μη εισηγμένους τίτλους αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους μείον την τυχόν
υπάρχουσα απαξίωσή τους.
Επενδύσεις σε ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους που είναι το ποσό για το οποίο αυτό το
ακίνητο θα μπορούσε να ανταλλαγεί μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με
πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, σε μια συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εμπορική
βάση. Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα απεικονίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.

Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις
συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική
δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός
λειτουργικού τομέα. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης
μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Κατά
την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, ο Όμιλος βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες, στους
οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια,
οικονομικές προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η μέτρηση της
απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή περιουσιακό
στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών, η οποία
αναφέρεται παραπάνω, από ανεξάρτητους εκτιμητές όταν κρίνεται κατάλληλο.
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4.2 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει
υπ’ όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή που πραγματοποιείται η
εκτίμηση.

4.3 Απομείωση απαιτήσεων
Ο Όμιλος σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες
ενδείξεις ότι μια απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομέιωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν
τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και
σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι εκτιμήσεις, οι παραδοχές και η μεθοδολογία που
χρησιμοποιείται εξετάζονται τακτικά, προκειμένου οι αποκλίσεις από τις εκτιμώμενες απομειώσεις και
τις πραγματικές ζημίες από την αδυναμία είσπραξης των χορηγήσεων να μην είναι σημαντικές.

4.4 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Ο Όμιλος εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο
αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η
διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων.

4.5 Φόρος εισοδήματος
Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία στην
Ελλάδα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου θα θεωρηθούν ως οριστικές, μόνο μετά τη
διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές.
Λόγω της μεθόδου βάσει της οποίας οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται στην Ελλάδα, ο
Όμιλος παραμένει ενδεχόμενα υπόχρεος σε πρόσθετους φόρους και ποινές για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις. Ο Όμιλος έχει διενεργήσει βάσει ιστορικών στοιχείων σχετική πρόβλεψη. Οι
διαφορές που πιθανόν να προκύψουν από το φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων θα
λογιστικοποιηθούν στη χρήση που θα προκύψουν.

4.6 Κρατικές επιχορηγήσεις
Για τη λογιστικοποίηση της κρατικής επιχορήγησης για την αναδιάρθρωση της παραγωγής της
ζάχαρης, η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει τη θέση ότι:
(α) υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η μητρική εταιρεία είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τους όρους
και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
(β) Η επιχορήγηση θα εισπραχθεί.

5.

Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργαζομένων - Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της
εταιρίας
Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης, της εξυγίανσης και της μείωσης του κόστους παραγωγής της
εταιρίας, ενσωματώθηκε στις διατάξεις του Ν.3660/2008 η δυνατότητα ένταξης του προσωπικού της
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ΕΒΖ, που πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργαζομένων και η
δυνατότητα μεταφοράς ή μετάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού της στις Περιφέρειες.
Το τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούσε κατά
τη δημοσίευση του νόμου 3660/2007 (ΦΕΚ 78/7.5.2008) στα εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ και το οποίο
πλεονάζει, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της εταιρίας, δύναται να μεταφέρεται με την
ίδια σχέση εργασίας αποκλειστικά στις Περιφέρειες, κατόπιν αιτήσεώς του. Με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 9 του Ν.3660/7.5.2008 καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο της ανωτέρω μεταφοράς και
διευκρινίστηκε ότι προτεραιότητα έχουν οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ στη Λάρισα και
Ξάνθη, τα οποία αλλάζουν χρήση. Το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 άτομα. Σε
εφαρμογή
του
άρθρου
9
του
Ν.
3660/2008
και
της
σχετικής
με
αριθ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β21/33/οικ.19903/17.7.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Ανάπτυξης υποβλήθηκαν από εργαζόμενους της ΕΒΖ αιτήσεις μεταφοράς στις Περιφέρειες.
Μετά από την διαδικασία που ακολουθήθηκε, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης,
Διεύθυνση Διοίκησης) εξέδωσε τις σχετικές αποφάσεις μεταφοράς στις περιφέρειες πενήντα
εργαζομένων της ΕΒΖ Α.Ε. προερχομένων από τα Εργοστάσια Λάρισας και Ξάνθης, στα οποία η
παραγωγή ζάχαρης έχει σταματήσει. Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των 50 υπαλλήλων η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 30.6.2010, η εταιρεία επιδιώκει πλέον την συνέχιση της διαδικασίας μεταφοράς
και για τον υπολειπόμενο αριθμό (30 άτομα) των δικαιουμένων μετατάξεων από τις υπόλοιπες μονάδες
της.
Με το άρθρο 33 του Ν.3762/2009 που αντικατέστησε το άρθρο 8 του Ν. 3660/2008 και με την με αριθ.
2510/815/4.8.2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θεσμοθετήθηκε ένα πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης
ανεργίας, στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν έως 150 εργαζόμενοι της ΕΒΖ Α.Ε. που επρόκειτο να
συμπληρώσουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης εντός της επόμενης πενταετίας. Κυρίως λόγω των
στενότατων χρονικών προθεσμιών που προέβλεπε το ανωτέρω πλαίσιο δεν κατέστη δυνατή η
υλοποίηση του προγράμματος. Εξετάζεται η πιθανότητα θέσπισης νέων χρονικών προθεσμιών.

6.

Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες
Ο Όμιλος εφάρμοσε κατά την περίοδο αναφοράς νέα ή τροποποιημένα πρότυπα ή διερμηνείες όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την IASB. Η παράθεση των
εν λόγω νέων ή τροποποιημένων προτύπων ή διερμηνειών γίνεται βάσει των εκδοθέντων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικών κανονισμών.

6.1 Νέα πρότυπα και διερμηνείες που ισχύουν στην περίοδο αναφοράς
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (αντικατάσταση)
(Κανονισμός ΕΕ 1274/2008)
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 τροποποιεί ορισμένες από τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων και απαιτεί επίσης ορισμένες συμπληρωματικές πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται στη ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών των ιδίων
κεφαλαίων που προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες (μετόχους) με την ιδιότητα αυτών ως
ιδιοκτήτες (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κ.α.) από τις λοιπές μεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων. Επιπλέον η αναθεώρηση του προτύπου επέφερε αλλαγές στην χρησιμοποιούμενη ορολογία
καθώς και στην παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων. Προστέθηκαν νέες απαιτήσεις
αναφορικά με την παρουσίαση εσόδων και εξόδων των ενδιάμεσων περιόδων.
Σύμφωνα με αυτές ο Όμιλος θα πρέπει να παρουσιάζει όλα τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίστηκαν στην περίοδο αναφοράς :
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(α) είτε σε μία ενιαία κατάσταση
(β) είτε σε δύο καταστάσεις: μία κατάσταση που θα παρουσιάζει τα στοιχεία των κερδών ή ζημιών της
περιόδου (ξεχωριστή κατάσταση αποτελεσμάτων ) και μία δεύτερη κατάσταση η οποία θα ξεκινά από
το αποτέλεσμα της περιόδου και θα συνεχίζει παρουσιάζοντας τα στοιχεία των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων (Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων).
Ο Όμιλος επέλεξε τον (β) τρόπο παρουσίασης των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν στην
λογιστική χρήση (σε δύο καταστάσεις).
ΔΠΧΑ 8. Λειτουργικοί τομείς (Κανονισμός ΕΕ 1358/2007)
Αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Σκοπός του νέου προτύπου είναι η
παροχή οδηγιών αναφορικά με τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους λειτουργικούς τομείς
μιας επιχείρησης, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της, τους γεωγραφικούς τομείς δραστηριότητας και τους
σημαντικούς πελάτες της. Το πρότυπο υιοθετεί την «προσέγγιση της Διοίκησης», απαιτώντας από τις
επιχειρήσεις οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις να είναι αυτές που
χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την εκτίμηση της απόδοσης κατά τομέα επιμερισμού των
πόρων της επιχείρησης στους λειτουργικούς τομείς της.
Ένας λειτουργικός τομέας αποτελεί συστατικό μέρος της επιχείρησης: (α) που αναλαμβάνει
επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις οποίες μπορεί να αποκομίζει έσοδα και να πραγματοποιεί
έξοδα (β) του οποίου τα λειτουργικά αποτελέσματα αξιολογούνται από τον επικεφαλής λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποφασίζει για την
κατανομή των πόρων της επιχείρησης στους διάφορους τομείς και να εκτιμά την απόδοσή τους (γ) για
τα οποία είναι διαθέσιμη ξεχωριστή χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Οι τομείς που αξιολογούνται από τους επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων του Ομίλου σε
τακτά χρονικά διαστήματα (μηναία βάση), προκειμένου να αποφασίζεται η κατανομή των πόρων του
Ομίλου στους διάφορους τομείς και να εκτιμά την απόδοσή τους δεν διαφέρουν σημαντικά από τους
τομείς των δραστηριοτήτων που διέκρινε ο Όμιλος στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενων
χρήσεων (επιχειρηματικοί και γεωγραφικοί τομείς).
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32. Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (Κανονισμός ΕΕ 1293/2009)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 διευκρινίζει πώς αντιμετωπίζονται λογιστικά ορισμένα δικαιώματα όταν
τα εκδοθέντα μέσα εκφράζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας
του εκδότη. Εάν τα εν λόγω μέσα διανέμονται κατ’ αναλογία στους υφιστάμενους μετόχους του εκδότη
έναντι συγκεκριμένου ποσού μετρητών, πρέπει να ταξινομούνται ως μετοχικό κεφάλαιο, ακόμα και αν
η τιμή άσκησής τους εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα επιχειρηματικής λειτουργίας
του εκδότη. Η εν λόγω τροποποίηση δεν είχε εφαρμογή στον Όμιλο.
Τροποποίηση στο ΕΔΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39. Επανεκτίμηση ενσωματωμένων παραγώγων Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση (Κανονισμός ΕΕ 1171/2009)
Με τις τροποποιήσεις της διερμηνείας ΕΔΔΧΠΑ 9 και του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζεται ο χειρισμός των
παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που είναι ενσωματωμένα σε άλλα συμβόλαια, σε περίπτωση
επαναταξινόμησης υβριδικού περιουσιακού στοιχείου από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των
αποτελεσμάτων. Η διερμηνεία και οι εν λόγω τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 δεν είχαν εφαρμογή στον
Όμιλο.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 7. Ασφαλιστήρια συμβόλαια - Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις (Κανονισμός ΕΕ 1165/2009)
Σκοπός των τροποποιήσεων στο ΔΧΠΑ 4 και στο ΔΧΠΑ 7 είναι η απαίτηση ενισχυμένων
γνωστοποιήσεων σχετικά με τις μετρήσεις της εύλογης αξίας και του κινδύνου ρευστότητας που
συνδέεται με χρηματοοικονομικά μέσα.
Αφορούν κυρίως εταιρίες του πιστωτικού συστήματος, όπου τα ζητήματα προσδιορισμού των κινδύνων
ρευστότητας είναι πολύ πιο σύνθετα από τις άλλες εταιρίες.
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Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7. Επαναταξινόμηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων - ημερομηνία έναρξης ισχύος και μετάβαση (Κανονισμός ΕΕ 824/2009)
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και το ΔΠΧΑ 7 αφορούν κυρίως τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
με τον κανονισμό 1004/2008 για την ανακατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων. Με τις διορθώσεις
που γίνονται, δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής των ρυθμίσεων για τις ανακατατάξεις, αναδρομικά από
1.7.2008 για όλους, ανεξάρτητα αν θα κάνουν τις ανακατατάξεις μετά το πέρας του 9μήνου του 2008.
Κατ΄ εφαρμογή των τροποποιήσεων που όριζε ο κανονισμός 1004/2008, δεν είχαν συντρέξει λόγοι
επαναταξινόμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ομίλου, και ως εκ τούτου οι ανωτέρω
τροποποιήσεις (Κανονισμών 824/2009 και 1004/2008) δεν επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις του
Ομίλου.
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27. «Κόστος επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη
οικονομική οντότητα ή συγγενή Επιχείρηση (Κανονισμός ΕΕ 69/2009)
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει στον υιοθετούντα για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί στις
ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του ως τεκμαρτό κόστος μιας επένδυσης σε θυγατρική, από
κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση είτε την εύλογη αξία κατά την
ημερομηνία μετάβασης της οικονομικής οντότητας στα ΔΠΧΑ είτε τη λογιστική αξία της επένδυσης
βάσει των εθνικών λογιστικών προτύπων κατά την ημερομηνία αυτή.
Ο ορισμός της «μεθόδου κόστους» διαγράφεται από το ΔΛΠ 27 και επιβάλλεται συνεπώς στον
επενδυτή να αναγνωρίζει ως εισόδημα στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του όλα τα μερίσματα
που λαμβάνονται από μια θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή
επιχείρηση, ακόμα κι αν το μέρισμα πληρώνεται από τα αποθεματικά που υπήρχαν πριν από την
απόκτηση. Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 αποσαφηνίζουν επίσης το πώς καθορίζεται το κόστος μιας
επένδυσης βάσει του ΔΛΠ 27 όταν μια μητρική εταιρεία αναδιοργανώνει τη λειτουργική δομή του
ομίλου της τοποθετώντας μια νέα οικονομική οντότητα ως μητρική της με τρόπο που η νέα μητρική να
αποκτά τον έλεγχο της αρχικής μητρικής εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους εις αντάλλαγμα των
υπαρχόντων συμμετοχικών τίτλων της αρχικής μητρικής.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1. Χρηματοοικονομικά Μέσα με δικαίωμα αποπληρωμής και
Δεσμεύσεις που Ανακύπτουν κατά την Εκκαθάριση (Κανονισμός ΕΕ 53/2009)
Βάσει των τροποποιήσεων αυτών, ορισμένοι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρείες και κατατάσσονται
επί του παρόντος ως υποχρεώσεις, παρόλο που έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των συνήθων
μετοχών, πρέπει να κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. Επίσης, απαιτούνται επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις για τα μέσα αυτά και πρέπει να εφαρμοστούν νέοι κανόνες για την ανακατάταξή τους.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν εφαρμογή στον Όμιλο.
Τροποποίηση στο ΔΛΠ 23. Κόστη δανεισμού (αντικατάσταση) (Κανονισμός ΕΕ 1260/2008)
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί τη δυνατότητα, που περιλαμβάνεται στο ΔΛΠ 23, να
αναγνωρίζεται το κόστος δανεισμού άμεσα ως έξοδο στο βαθμό που μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την
αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις. Όλα αυτά
τα κόστη δανεισμού κεφαλαιοποιούνται και αποτελούν τμήμα του κόστους του περιουσιακού
στοιχείου. Τα λοιπά κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδα. Ο Όμιλος εφάρμοσε την εν λόγω
τροποποίηση χωρίς να προκύψει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του.
Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου
ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε
θυγατρικές»
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της
αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά
αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την
απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου
τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην
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καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες
που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής.
Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές
αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών.
Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση συνενώσεων
επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις
πραγματοποιηθούν.
ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39
για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον
πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.
Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Το ΣΔΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τις συνθήκες επένδυσης
του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράμματα πληρωμών
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση
εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δεν θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου.
Διερμηνεία 16 - Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα του
εξωτερικού
Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται άμεσα από μία
μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Διερμηνείας 16 είναι η παροχή
καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί
στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το
ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές
ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού.
Η Διερμηνεία 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο
που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και
επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η
παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης,
όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών.
Η διερμηνεία αυτή δεν έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
Διερμηνεία 17 - Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει
στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση
για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα.
Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να
αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να
λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που
διανέμονται και της λογιστική αξίας των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα
μερίσματα πληρωτέα.
Διερμηνεία 18 - Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες
Η Διερμηνεία εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Η Διερμηνεία 18
αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση
λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή
εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει
μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή
υπηρεσιών όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού.
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη
διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή
υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
πληρείται ο ορισμός του ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους.
Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη
παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης
του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.
Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

6.2 Νέα πρότυπα και διερμηνείες που θα ισχύουν μετά την περίοδο αναφοράς
Επιπλέον, η ΣΔΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και
διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα
οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από
την ΕΕ.
ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Το ΣΔΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση
και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές
περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο στάδιο του συνολικού
σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:
- 1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση
- 2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης
- 3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των
χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η
οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο
κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού, και
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων).
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται
μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να
υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλο που θα
διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν
έχει εγκριθεί από την ΕΕ.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1. «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη
Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα
ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά
Η τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
από το ΔΠΧΑ 7 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για
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ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την
ΕΕ. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται
μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου.
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις
λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι
μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των
δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση
αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1
Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 12: «Διακανονισμοί για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας»
Η ΕΔΔΠΧΑ 12 αναφέρεται σε παραχωρήσεις που γίνονται από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.
Καλύπτει τα ζητήματα λογιστικής αντιμετώπισης αυτών των συμβάσεων από την πλευρά του
διαχειριστή, δηλαδή του ιδιώτη. Δεν προέκυψε επίδραση από την εφαρμογή της εν λόγω διερμηνείας.
ΕΔΔΠΧΑ 14: (Τροποποίηση) «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»
Η τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα
στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα
πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου
2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
ΕΔΔΠΧΑ 19: «Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων»
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η
οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως ανταλλαγές
«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Ετήσιες Βελτιώσεις 2010
Κατά το 2010 το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2010 –μια
σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα
Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι
ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.
Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα.
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση
δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις
της εταιρίας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν
εφαρμόσιμα.
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7.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Γενικά
Ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών του μέσων:
· Πιστωτικός κίνδυνος
· Κίνδυνος ρευστότητας
· Κίνδυνος της αγοράς
Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται πληροφορίες για την έκθεση του Ομίλου σε κάθε έναν από
τους ανωτέρω κινδύνους, τους στόχους του Ομίλου, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για
την επιμέτρηση και τη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου του Ομίλου.
Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνου του Ομίλου.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, να τίθενται σημεία ελέγχου και όρια ανάληψης
κινδύνων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να
εμφανίζονται οι αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του Ομίλου.
Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σχετικά με την
εφαρμογή των σημείων ελέγχου και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, τα πορίσματα των οποίων
γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στην αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου
μέρους να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω
κίνδυνος εστιάζεται περισσότερο στο κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης από τον Όμιλο των απαιτήσεων
του προς πελάτες του αλλά και στις επενδύσεις σε χρεόγραφα.
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
κάθε πελάτη. Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου
του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία
λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς δεν παρατηρείται
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει της πιστωτικής πολιτικής που έχει θέσει εξετάζει κάθε νέο πελάτη σε
ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα, πριν του προταθούν οι όροι και οι συνθήκες
πληρωμών και παραδόσεων του Ομίλου. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί ο
Όμιλος περιλαμβάνει και την εξέταση των πελατών και από τραπεζικές πηγές.
Για κάθε πελάτη ορίζονται πιστωτικά όρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ανοιχτό υπόλοιπο
που μπορεί να έχει ένας πελάτης χωρίς να απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα
οποία επανεξετάζονται κάθε τρίμηνο. Οι πελάτες που δεν τηρούν το μέσο όρο των κριτηρίων
πιστοληπτικής ικανότητας του Ομίλου μπορούν να συναλλάσσονται με τον Όμιλο μόνο βάσει
προπληρωμών ή εγγυητικών επιστολών.
Οι περισσότεροι από τους πελάτες του Ομίλου συναλλάσσονται με τον Όμιλο για πάνω από τέσσερα
χρόνια και δεν έχουν συμβεί ζημίες. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι
πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, περιλαμβανομένων του αν
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αν είναι πελάτες χονδρικής, λιανικής, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή τους, την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, τα χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των
απαιτήσεων τους και την ύπαρξη προηγούμενων οικονομικών δυσχερειών. Οι εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις περιλαμβάνουν κυρίως τους πελάτες χονδρικής του Ομίλου. Οι πελάτες που
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χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» κατατάσσονται σε ειδική κατάσταση πελατών και οι
μελλοντικές πωλήσεις γίνονται με προπληρωμές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Όμιλος δεν απαιτεί εγγυήσεις για τις πωλήσεις από εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, εκτός της
περίπτωσης των εξαγωγών που απαιτεί εγγυητικές επιστολές.
Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή του για ζημίες που έχει
υποστεί σχετικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και επενδύσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται
από την ειδική πρόβλεψη που αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης σε κίνδυνο και μια γενική
πρόβλεψη για κατηγορίες ομοειδών απαιτήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμα
γίνει γνωστές. Η γενική πρόβλεψη προσδιορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων πληρωμών για παρόμοιες
απαιτήσεις.
Επενδύσεις
Οι επενδύσεις ταξινομούνται από τον Όμιλο με βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η
Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησής της και
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει
φαινόμενο αθέτησης πληρωμών για τις επενδύσεις αυτές.
Εγγυήσεις
Πολιτική του Ομίλου είναι η παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων μόνο σε θυγατρικές που
κατέχεται ο έλεγχος. Κατά την 30 Ιουνίου 2010, εκκρεμεί εγγύηση σε τράπεζες για το δανεισμό των
θυγατρικών εταιριών ποσού € 42 εκατ. περίπου (2009: € 42 εκατ. περίπου).
Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς
ήταν:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω των Αποτελεσμάτων
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

96 947

108 286

-

-

189 197
100 931 241
3 500 975

255 635
96 009 378
1 659 869

189 197
67 405 661
1 392 391

255 635
62 593 840
1 304 415

Σύνολο

104 718 360

98 033 168

68 987 249

64 153 890

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για τις εμπορικές απαιτήσεις κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού ανά γεωγραφική περιοχή ήταν:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2010

30/6/2009

Λοιπές περιοχές

51 842 031
17 873 392
3 683 213
5 429 382

Σύνολο

78 828 018

Εσωτερικού
Σερβία
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2010

30/6/2009

44 951 234
27 046 029
3 984 603
-

51 842 031
350 720
3 199 428
-

44 951 234
2 840 656
3 242 605
-

75 981 866

55 392 179

51 034 495
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Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο για τις εμπορικές απαιτήσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς
ανά τύπο πελάτη ήταν:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

Πελάτες χονδρικής
Πελάτες λιανικής

78 828 018
-

75 981 866
-

55 392 179
-

51 034 495
-

Σύνολο

78 828 018

75 981 866

55 392 179

51 034 495

Ζημίες απομείωσης
Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

Καθυστερημένα πάνω από 360 ημέρες

52 063 395
5 433 386
1 421 003
1 179 800
18 730 434

50 842 580
5 346 394
863 258
3 304 866
15 624 768

34 471 339
563 071
796 611
856 878
18 704 280

31 738 992
476 079
238 866
2 981 944
15 598 614

Σύνολο

78 828 018

75 981 866

55 392 179

51 034 495

Ενήμερα
Καθυστερημένα έως 90 ημέρες
Καθυστερημένα από 91 έως 180 ημέρες
Καθυστερημένα από 181 έως 360 ημέρες

Έναντι των απαιτήσεων οι οποίες κρίνονται επισφαλείς έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης που η
κίνηση και το υπόλοιπό της έχουν ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

0/6/2009

Υπόλοιπο 1 Ιουλίου
Απομείωση χρήσης
Διαγραφές
Αντιλογισμοί

16 436 189
4 568 672
(112 943)
(173 254)

15 293 151
1 540 428
(5 534)
(391 856)

15 595 947
3 172 201
(112 943)
-

14 224 620
1 376 861
(5 534)
-

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου

20 718 664

16 436 189

18 655 205

15 595 947

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η προσέγγιση του Ομίλου της διαχείρισης
ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για
να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εμπρόθεσμα, τόσο κάτω από κανονικές αλλά και κάτω από
αντίξοες συνθήκες, χωρίς να πραγματοποιούνται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη του
Ομίλου.
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί μέθοδο κοστολόγησης ανά δραστηριότητα (activity-based costing) για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του, η οποία βοηθά στην παρακολούθηση των απαιτούμενων ταμειακών
ροών και στη μεγιστοποίηση της ταμειακής απόδοσης των επενδύσεων. Γενικά ο Όμιλος εξασφαλίζει
ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες για μια περίοδο
60 ημερών, περιλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική
αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη πιθανή επίδραση ακραίων συνθηκών που δεν μπορούν εύλογα να
προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές.
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Τα ακόλουθα είναι οι συμβατικές λήξεις
συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων:

των

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Σύνολο

Αξία Ισολογισμού
30.6.2010
139 953 054
31 507 673
4 171 763
175 632 490

Μέχρι
Από 6 μήνες Από 1 έως 2 Από 2 έως 5 Πάνω από
6 μήνες
έως 1 έτος
έτη
έτη
5 έτη
139 292 373
660 681
31 507 673
952 457
1 521 863 1 539 195
158 248
171 752 503

Σύνολο

Σύνολο

1 539 195

818 929

-

165 795 274

Μέχρι
Από 6 μήνες Από 1 έως 2 Από 2 έως Πάνω από 5
6 μήνες
έως 1 έτος
έτη
5 έτη
έτη
133 956 548
29 073 294
952 457
1 521 863
132 864
158 248
163 982 299

1 521 863

132 864

158 248

-

ΟΜΙΛΟΣ
Αξία Ισολογισμού
Μέχρι
30.6.2009
6 μήνες
116 452 033 116 452 033
39 554 444
39 554 444
13 157 186
8 003 792
169 163 663

164 010 269

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

1 521 863
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξία Ισολογισμού
30.6.2010
133 956 548
29 073 294
2 765 432

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

υποχρεώσεων,

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

χρηματοοικονομικών

Από 6 μήνες Από 1 έως 2 Από 2 έως 5 Πάνω από
έως 1 έτος
έτη
έτη
5 έτη
4 130 712
554 027
468 655
4 130 712

554 027

468 655

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία Ισολογισμού
Μέχρι
30.6.2009
6 μήνες
109 199 575 109 199 575
23 479 553
23 479 553
10 921 534
7 192 374
143 600 662

139 871 502

Από 6 μήνες Από 1 έως 2 Από 2 έως Πάνω από 5
έως 1 έτος
έτη
5 έτη
έτη
3 674 283
54 877
3 674 283

-

54 877

-

Τα τραπεζικά δάνεια που είναι πληρωτέα εντός 6 μηνών αφορούν αλληλόχρεο λογαριασμό για
κεφάλαιο κίνησης και οφείλονται κατά κύριο λόγο προς την μητρική εταιρεία ΑΤΕ ΒΑΝΚ όπου
συνήθως στη λήξη τους ανανεώνονται για ένα έτος.
Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ότι οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου ή
την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς
είναι ο έλεγχος της έκθεσης του Ομίλου στον κίνδυνο αυτό, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με
παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης διαχείρισης του κινδύνου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο στις πωλήσεις, στις αγορές και στα δάνεια σε
νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα των εταιρειών του Ομίλου, το οποίο κυρίως είναι το
Ευρώ και το Δηνάριο Σερβίας.
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Το κύρια τραπεζικά δάνεια του Ομίλου είναι σε Ευρώ και Δηνάρια, τα οποία έχουν αναληφθεί από
εταιρείες του Ομίλου που χρησιμοποιούν το Ευρώ και το Δηνάριο ως λειτουργικό νόμισμα. Οι τόκοι
δανεισμού είναι σε νόμισμα που δε διαφέρει από αυτό των ταμειακών ροών που προκύπτουν από τις
λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου, κυρίως Ευρώ και Δηνάριο Σερβίας.
Σε σχέση με άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εκφρασμένα σε ξένα
νομίσματα, ο Όμιλος εξασφαλίζει ότι η έκθεσή του σε συναλλαγματικό κίνδυνο διατηρείται σε
αποδεκτό επίπεδο, αγοράζοντας ή πωλώντας ξένα νομίσματα σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες,
όπου θεωρείται απαραίτητο, για να αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες ανισορροπίες.
Οι επενδύσεις του Ομίλου στις θυγατρικές στη Σερβία δεν αντισταθμίζονται, διότι αυτές οι
συναλλαγματικές θέσεις θεωρούνται ότι είναι μακροχρόνιας φύσης.
Έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο

Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικό κίνδυνο έχει ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
30.6.2010
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΥΡΩ

ΔΗΝΑΡΙΟ

61 305 346
13 727 501
1 076 619
(133 956 548)
(20 023 627)
(2 765 432)

17 522 672
8 375 722
2 035 840
(5 996 506)
(11 484 046)
(1 406 331)

388 516
-

78 828 018
22 103 223
3 500 975
(139 953 054)
(31 507 673)
(4 171 763)

(80 636 141)

9 047 351

388 516

(71 200 274)

(Ποσά σε Ευρώ)
30.6.2010
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΕΥΡΩ

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές

ΔΗΝΑΡΙΟ

ΔΟΛ ΗΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

55 392 179
12 013 482
1 003 875
(133 956 548)
(29 073 294)
(2 765 432)

-

388 516
-

55 392 179
12 013 482
1 392 391
(133 956 548)
(29 073 294)
(2 765 432)

(97 385 738)

-

388 516

(96 997 222)

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΥΡΩ

ΔΗΝΑΡΙΟ

56 709 761
15 784 273
1 299 383
(114 814 644)
(30 177 166)
(8 819 348)

19 272 105
4 243 239
21 493
(1 637 389)
(9 377 278)
(4 337 838)

338 993
-

75 981 866
20 027 512
1 659 869
(116 452 033)
(39 554 444)
(13 157 186)

(80 017 741)

8 184 332

338 993

(71 494 416)

(Ποσά σε Ευρώ)
30.6.2009

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
30.6.2009

ΔΟΛ ΗΠΑ

ΔΟΛ ΗΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩ
51 034 495
11 559 345
965 422
(109 199 575)
(23 479 553)

ΔΗΝΑΡΙΟ

ΔΟΛ ΗΠΑ
-

338 993
-

ΣΥΝΟΛΟ
51 034 495
11 559 345
1 304 415
(109 199 575)
(23 479 553)
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Λοιπές υποχρεώσεις

(10 921 534)

-

-

(10 921 534)

Σύνολο

(80 041 400)

-

338 993

(79 702 407)

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που ακολουθήθηκαν κατά χρήση έχουν ως εξής:
Ευρώ
Δηνάριο Σερβίας
Δολάριο ΗΠΑ

Μέση τιμή
1.7.200930.6.2010
97,48
1,39

Ισοτιμία κατά την

1.7.200830.6.2009
87,81
1,37

30.6.2010
104,65
1,23

30.6.2009
93,44
1,40

Ανάλυση ευαισθησίας

Μία ενίσχυση κατά 10% του Ευρώ έναντι των παρακάτω νομισμάτων στις 30 Ιουνίου θα αύξανε
(μείωνε) τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα κατά τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω. Η ανάλυση
αυτή υποθέτει ότι όλες οι άλλες μεταβλητές, και ιδιαίτερα τα επιτόκια, παραμένουν σταθερά.
Αποτελέσματα χρήσεως
Ίδια κεφάλαια
Όμιλος
Από Δηνάρια Σερβίας
Από Δολάρια ΗΠΑ

Εταιρεία
Από Δηνάρια Σερβίας
Από Δολάρια ΗΠΑ

1.7.200930.6.2010
(822 486)
(35 320)

1.7.200830.6.2009
(744 030)
(30 818)

Αποτελέσματα χρήσεως
1.7.200930.6.2010
(35 320)

1.7.200830.6.2009
(30 818)

30.6.2010
(822 486)
(35 320)

30.6.2009
(744 030)
(30 818)

Ίδια κεφάλαια
30.6.2010
(35 320)

30.6.2009
(30 818)

Μία μείωση κατά 10% του Ευρώ έναντι των παραπάνω νομισμάτων την 30 Ιουνίου θα είχε την
ισόποση αλλά αντίθετη επίδραση στα παραπάνω νομίσματα με τα ποσά που αναγράφονται ανωτέρω,
στη βάση ότι όλες οι άλλες μεταβλητές παραμένουν σταθερές.
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο Όμιλος χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του καθώς και τις ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης μέσω
τραπεζικού δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματά του με χρεωστικούς τόκους.
Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς ο Όμιλος θα
επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Ο Όμιλος δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών
εργαλείων (Interest Rate Swaps) για να μετριάσει τον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα έντοκα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου κατά επιτοκιακό
κίνδυνο έχουν ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

Κυμαινόμενου επιτοκίου
Στοιχεία παθητικού

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.6.2010

30.6.2009

30.6.2010

30.6.2009

139 953 054

116 452 033

133 956 548

109 199 575

139 953 054

116 452 033

133 956 548

109 199 575

Ανάλυση ευαισθησίας ταμειακών ροών για χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

Μία μεταβολή κατά 0,25% των επιτοκίων κατά την ημερομηνία αναφοράς θα αύξανε (μείωνε) τα ίδια
κεφάλαια και τα αποτελέσματα κατά τα ποσά που παρουσιάζονται παρακάτω. Η ανάλυση αυτή
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υποθέτει ότι όλες οι άλλες μεταβλητές, και ιδιαίτερα οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, παραμένουν
σταθερές.
ΟΜΙΛΟΣ
Επίδραση σε χιλιάδες Ευρώ κατά την 30.6.2010
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επίδραση σε χιλιάδες Ευρώ κατά την 30.6.2010
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

ΟΜΙΛΟΣ
Επίδραση σε χιλιάδες Ευρώ κατά την 30.6.2009
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επίδραση σε χιλιάδες Ευρώ κατά την 30.6.2009
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
349 883

Ίδια κεφάλαια

Μείωση κατά
0,25%
(349 883)

Αύξηση κατά
0,25%
349 883

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
334 891

Ίδια κεφάλαια

Μείωση κατά
0,25%
(334 891)

Αύξηση κατά
0,25%
334 891

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
291 130

Μείωση κατά
0,25%
(334 891)

Ίδια κεφάλαια

Μείωση κατά
0,25%
(291 130)

Αύξηση κατά
0,25%
291 130

Μείωση κατά
0,25%
(291 130)

Ίδια κεφάλαια

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
272 999

Μείωση κατά
0,25%
(349 883)

Μείωση κατά
0,25%
(272 999)

Αύξηση κατά
0,25%
272 999

Μείωση κατά
0,25%
(272 999)

Εύλογες αξίες έναντι λογιστικών αξιών

Οι εύλογες αξίες και οι λογιστικές αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού που εμφανίζονται στον ισολογισμό έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2010
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
Δάνεια και απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

96 947

30.6.2009
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία

96 947

108 286

189 197

189 197

255 635

255 635

100 931 241
3 500 975
(139 953 054)
(31 507 673)

100 931 241
3 500 975
(139 953 054)
(31 507 673)

96 009 378
1 659 869
(116 452 033)
(39 554 444)

96 009 378
1 659 869
(116 452 033)
(39 554 444)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2009
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία

30.6.2010
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

108 286

-

-

-

-

189 197

189 197

255 635

255 635

67 405 661
1 392 391
(133 956 548)
(29 073 294)

67 405 661
1 392 391
(133 956 548)
(29 073 294)

62 593 840
1 304 415
(109 199 575)
(23 479 553)

62 593 840
1 304 415
(109 199 575)
(23 479 553)
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Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής κεφαλαιακής βάσης,
ώστε να διατηρείται η εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στον Όμιλο και να
διασφαλίζεται η μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί
την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία ορίζεται ως η σχέση των καθαρών κερδών διαιρεμένα με το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρώντας δικαιώματα μειοψηφίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης
παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους κοινών μετοχών.
Ο Όμιλος δεν διαθέτει συγκεκριμένο πλάνο επαναγοράς μετοχών.
Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου κατά τη
διάρκεια της χρήσης. Ούτε η Εταιρεία, ούτε καμία από τις θυγατρικές της εταιρείες υπόκεινται σε
εξωτερικά επιβεβλημένες κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις.

8.

Πληροφόρηση ανά τομέα
Οι τομείς που θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα την επιχειρηματική δραστηριότητα του
Ομίλου είναι ο επιχειρηματικός, που αφορά στην παραγωγή ζάχαρης, μελάσας, ζαχαρόπιτα κλπ. και ο
γεωγραφικός τομέας, που αφορά στην παραγωγή των ανωτέρω προϊόντων σε Ελλάδα και Σερβία.

8.1 Επιχειρηματικός τομέας
(Ποσά σε Ευρώ)

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)
Ζημίες προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Ζημίες μετά από φόρους

Ζάχαρη

1/7/2009-30/6/2010
Λοιπά

Σύνολο

Ζάχαρη

1/7/2008-30/6/2009
Λοιπά
Σύνολο

218 886 182

38 466 576

257 352 758

166 680 837

33 187 763

199 868 600

(194 621 100)
24 265 082
6 793 969
(43 326 004)
(12 266 953)
(7 182 737)
(19 449 690)

(37 158 282)
1 308 294
1 193 957
(7 614 017)
(5 111 766)
(1 262 278)
(6 374 044)

(231 779 382)
25 573 376
7 987 926
(50 940 021)
17 378 719
(8 445 015)
25 823 734
458 435
25 365 299

(151 714 449)
14 966 388
11 655 600
(52 363 901)
(25 741 913)
(8 368 679)
(34 110 592)

(27 651 056)
5 536 707
2 320 743
(10 426 158)
(2 568 708)
(1 666 285)
(4 234 993)

(179 365 505)
20 503 095
13 976 343
(62 790 059)
(28 310 621)
(10 034 964)
(38 345 585)
(2 750 894)
(41 096 479)

8.2 Γεωγραφικός τομέας
(Ποσά σε Ευρώ)

Ελλάδα
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος/(ζημία)

175 886 259
(171 621 915)
(4 264 344)

Ελλάδα
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος/(ζημία)

137 317 846
(140 019 178)
(2 701 332)

1/7/2009-30/6/2010
Ευρωζώνη
Σερβία
6 956 669
(7 804 098)
(847 429)

74 509 830
(52 353 369)
22 156 461

1/7/2008-30/6/2009
Ευρωζώνη
Σερβία
10 358 356
(10 382 206)
(23 850)

52 192 398
(28 964 121)
23 228 277

Σύνολο
257 352 758
(231 779 382)
25 573 376

Σύνολο
199 868 600
(179 365 505)
20 503 095
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9.

Πωλήσεις

(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

218 886 182
33 982 072
4 484 504
257 352 758

166 680 837
30 603 236
2 584 527
199 868 600

161 580 696
16 778 749
4 484 504
182 843 949

129 131 475
15 960 199
2 584 527
147 676 201

10. Λοιπά έσοδα
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από επιδοτήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Εκπτώσεις από προμηθευτές
Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων – μεταφ. μέσων
Έσοδα από επανεκτίμηση Επενδυτικών Παγίων
Αναστροφή ζημιάς διαγραφεισών απαιτήσεων
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις ανέλεγκτων
φορολογικά χρήσεων
Λοιπά

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

1 786 780
964 058
354 207
318 286
1 501 265
509 903
2 000 000

2 711 876
504 813
316 547
147 039
150 940
1 631 023
7 401 239
-

1 786 780
964 058
276 187
142 552
2 000 000

2 711 876
504 813
316 547
147 039
7 401 239
-

553 427
7 987 926

1 112 866
13 976 343

130 241
5 299 818

337 098
11 418 612

11. Έξοδα κατά είδος
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Αμοιβές Προσωπικού
Μεταβολή των έτοιμων και ημιτελών προϊόντων
Αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών
Αμοιβές τρίτων
Μεταφορικά
Αποσβέσεις παγίων & άυλων στοιχείων
Παροχές Τρίτων (φυσικό αέριο, ΔΕΗ κλπ)
Λοιπά
Σύνολο Κόστους Πωληθέντων, Εξόδων Διοίκησης και
Εξόδων Διάθεσης

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

52 185 258
62 994 609
61 558 634
5 578 957
16 739 631
6 630 611
48 712 677
7 993 110

53 610 396
38 690 690
61 411 704
7 395 486
12 404 821
5 464 520
16 731 126
15 723 307

43 446 345
57 133 661
56 223 747
3 379 218
13 125 561
3 633 014
20 419 179
3 953 120

42 780 310
31 213 251
53 204 636
6 869 273
9 811 060
3 632 748
15 950 401
9 204 587

262 393 487

211 432 050

201 313 845

172 666 266
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12. Έξοδα προσωπικού
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Μισθοί και ημερομίσθια
Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
Συνταξιοδοτικές παροχές
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

38 728 637
9 184 007
3 335 330
937 284
52 185 258

38 479 350
9 258 606
4 033 652
1 838 788
53 610 396

32 912 238
7 892 591
1 998 130
643 386
43 446 345

31 578 098
7 896 050
2 269 753
1 036 409
42 780 310

13. Λοιπά έξοδα
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Προβλέψεις φόρου ανέλεγκτων χρήσεων
Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα
Ζημίες από πώληση - καταστροφή αποθεμάτων
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα υποαπασχόλησης – κόστος αδράνειας
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών
Έξοδα από επανεκτίμηση Επενδυτικών Παγίων
Δωρεές - χορηγίες
Συμμετοχή σε Κοινωνικό Πρόγραμμα Θυγατρικών βάση
σύμβασης
Λοιπά

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

57 942
1 763 901
41 549
6 149 242
6 698 745
4 230 000
76 136
-

500 000
3 596
218 307
109 551
7 121 442
2 405 961
52 452
1 065 000

57 942
1 763 212
41 549
6 149 242
3 172 201
4 230 000
-

500 000
3 596
109 551
7 121 442
1 376 861
1 065 000

1 308 401
20 325 916

1 266 268
12 742 577

347 450
15 761 596

277 851
10 454 301

14. Χρηματοοικονομικά έσοδα
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα χρεογράφων
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
Έσοδα συμμετοχών
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

1/7/200930/6/2010

1/7/200830/6/2009

837
590 633
3 023
2 161 634
2 756 127

2 013
243 555
23 935
2 148 623
2 418 126

837
28 458
2 240
3 454 581
57 534
3 543 650

2 013
28 798
2 430 517
114 195
2 575 523
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15. Χρηματοοικονομικά έξοδα
(Ποσά σε Ευρώ)

Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών
χρηματοδοτήσεων
Προμήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα
Ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές

ΟΜΙΛΟΣ
1/7/20081/7/200930/6/2010
30/6/2009

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/7/20081/7/200930/6/2010
30/6/2009

15 430
7 929 290

180 608
8 017 192

15 430
7 156 479

180 608
6 675 924

1 540 597
105 514
1 610 311
11 201 142

1 215 648
109 721
2 929 921
12 453 090

1 540 597
81 946
8 794 452

1 215 648
52 391
36 355
8 160 926

16. Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
1/7/20091/7/200830/6/2010
30/6/2009
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι

869 499
(1 372 733)
44 799
(458 435)

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/7/20091/7/200830/6/2010
30/6/2009

736 240
1 630 193
384 461
2 750 894

(1 183 196)
44 799
(1 138 397)

1 560 245
384 461
1 944 706

Φόρος εισοδήματος για την εταιρεία δεν προκύπτει, λόγω των ζημιών της χρήσεως και των
σωρευμένων ζημιών. Ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών της Σερβίας υπολογίστηκε με βάση τον
ισχύοντα εκεί φορολογικό συντελεστή 10% (2009: 10%).
Η συμφωνία του φόρου επί των κερδών της χρήσεως έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
1/7/20081/7/200930/6/2010
30/6/2009
Ζημίες προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τους ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Φόρος μη αναγνωριζόμενων φορολογικά εξόδων
Φόρος αφορολόγητων εσόδων
Διαφορές συντελεστών φορολογίας
Επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου στα
αποτελέσματα χρήσης
Λοιπά
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι
Φόρος χρήσεως

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/20081/7/200930/6/2010
30/6/2009

(25 823 734)
1 098 315

(38 345 585)
1 039 972

(34 182 476)
-

(47 592 094)

118 271
(9 390)
(1 372 733)

48 314
(243 116)
1 630 193

(1 183 196)

1 560 245

(337 697)
44 799
(458 435)

(108 930)
384 461
2 750 894

44 799
(1 138 397)

384 461
1 944 706

-

Στην Ελλάδα τα φορολογητέα αποτελέσματα θεωρούνται προσωρινά μέχρι οι φορολογικές αρχές να
ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία των εταιρειών και τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Ως εκ
τούτου οι εταιρείες παραμένουν ενδεχόμενα υπόχρεες σε πρόσθετους φόρους και ποινές που μπορεί να
επιβληθούν μετά από έναν τέτοιο έλεγχο. Η ΕΒΖ και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί
από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις:
Φορολογική αρχή
ΕΒΖ
SAJKASKA
CRVENKA
ΕΒΖ Κύπρος LTD

Ελλάδα
Σερβία
Σερβία
Κύπρος

1/7/2001-30/6/2010
1/1/2004-30/6/2010
1/1/2004-30/6/2010
1/9/2003-30/6/2010
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Ο Όμιλος, έναντι της ενδεχόμενης υποχρέωσης, βάσει ιστορικών δεδομένων από προηγούμενους
φορολογικούς ελέγχους, έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
(Σημείωση 29).

17. Πάγια περιουσιακά στοιχεία και Επενδύσεις σε ακίνητα
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
Μεταφορικά
μέσα &
μηχανολογικός
εξοπλισμός

Οικόπεδα &
κτίρια

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2008
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2009

(23 615 081)
(5 565 853)
326 168
93 003 917

Υπόλοιπο 1/7/2009
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2010

121 858 683
-

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

169 579 659
704 990
(2 851 376)
-

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

5 431 690
95 599

325 245
711 682

-

-

(13 680 009)
616 635
154 369 899

5 527 289

93 003 917
38 610
(60 636)
(165 000)
(2 308 310)
576 260
91 084 840

154 369 899
560.645
(1 603 679)

5 527 289
65.446
(407 575)

-

(5 732 205)
612 234
148 206 894

-

Αποσβέσεις/ Απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/7/2008
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομείωση
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Πωλήσεις / Διαγραφές παγίων
Υπόλοιπο 30/6/2009

(47 908 394)
(1 270 342)
338 771
6 161 320
(42 678 646)

Υπόλοιπο 1/7/2009
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομείωση
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Πωλήσεις/ Διαγραφές παγίων
Υπόλοιπο 30/6/2010

(30 245)
(942 803)
63 879
63 879
1 652 067

Σύνολο

297 195 277
1 512 271
(2 851 376)
(23 615 081)
(19 276 107)
252 964 984

5 185 160

(17 978)
(1 188 494)
509 474

252 964 984
2.316.768
(2 071 890)
(165 000)
(8 058 493)
244 986 369

(110 739 374)
(4 401 380)
2 475 996
11 436 438
(101 228 320)

(4 351 213)
(148 628)
(4 499 841)

-

(162 998 981)
(5 820 350)
2 475 996
338 771
17 597 758
(148 406 807)

(42 678 646)
(1 293 388)
32 490
1 733 920
(42 205 624)

(101 228 320)
(4 963 731)
1 037 241
4 756 313
(100 398 497)

(4 499 841)
(144 084)
407 558
(4 236 367)

-

(148 406 807)
(6 401 203)
1 477 289
6 490 233
(146 840 488)

Στις 1/7/2008

73 950 289

58 840 285

1 080 477

325 245

134 196 296

Στις 30/6/2009

50 325 271

53 141 579

1 027 448

63 879

104 558 178

Στις 1/7/2009

50 325 271

53 141 579

1 027 448

63 879

104 558 178

Στις 30/6/2010

48 879 216

47 808 397

948 794

509 474

98 145 881

-

Τρέχουσα αξία
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα &
κτίρια

Μεταφορικά
μέσα &
μηχανολογικός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2008
Προσθήκες
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Υπόλοιπο 30/6/2009

84 911 085
(23 615 081)
61 296 004

79 900 525
603 759
80 504 284

5 431 690
95 599
5 527 289

170 243 300
699 358
(23 615 081)
147 327 577

Υπόλοιπο 1/7/2009
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Υπόλοιπο 30/6/2010

61 296 004
(33 081)
(165 000)
61 097 923

80 504 284
529 496
(1 025 565)
80 008 215

5 527 289
65 446
(407 575)
5 185 160

147 327 577
594 942
(1 466 221)
(165 000)
146 291 298

Αποσβέσεις/ Απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/7/2008
Αποσβέσεις χρήσεως
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Υπόλοιπο 30/6/2009

(17 151 412)
(652 230)
338 771
(17 464 872)

(39 654 384)
(2 625 206)
(42 279 590)

(4 351 213)
(148 628)
(4 499 841)

(61 157 009)
(3 426 064)
338 771
(64 244 302)

Υπόλοιπο 1/7/2009
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομείωση
Υπόλοιπο 30/6/2010

(17 464 872)
(648 804)
32 490
(18 081 186)

(42 279 590)
(2 840 498)
650 723
(44 469 365)

(4 499 841)
(144 084)
407 558
(4 236 367)

(64 244 302)
(3 633 386)
1.090.770
(66 786 918)

Στις 1/7/2008
Στις 30/6/2009

67 759 673
43 831 133

40 246 141
38 224 695

1 080 477
1 027 448

109 086 291
83 083 275

Στις 1/7/2009
Στις 30/6/2010

43 831 133

38 224 695

1 027 448

83 083 275

43 016 737

35 538 849

948 794

79 504 379

Τρέχουσα αξία

Επενδύσεις σε ακίνητα
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα &
κτίρια

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2008
Προσθήκες
Αυξήσεις από αναπροσαρμογές στην
Εύλογη Αξία
Υπόλοιπο 30/6/2009

Σύνολο

23 276 310
9 303 690

23 276 310
9 303 690

32 580 000

32 580 000

ΟΜΙΛΟΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα &
κτίρια

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2009
Προσθήκες
Μειώσεις από αναπροσαρμογές στην
Εύλογη Αξία
Υπόλοιπο 30/6/2010

Σύνολο

32 580 000
350 000
(4 230 000)

32 580 000
350 000
(4 230 000)

28 700 000

28 700 000
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Τα επενδυτικά ακίνητα ανήκουν στην μητρική εταιρία και αφορούν 5 οικόπεδα ( Λάρισα, Ξάνθη,
Σέρρες και Θεσσαλονίκη) και 1 οικόπεδο μετά κτιρίου (Σίνδος Θεσσαλονίκης) και έχουν εκτιμηθεί από
ανεξάρτητους εκτιμητές (ΔΑΝΟΣ ΑΕ και CB RICHARD ELLIS) που διαθέτουν αναγνωρισμένα και
σχετικά επαγγελματικά προσόντα και που έχουν πρόσφατη εμπειρία στην τοποθεσία και την κατηγορία
της επένδυσης που είναι υπό εκτίμηση. Τα επενδυτικά ακίνητα έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία
τους.
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας έγινε βάσει συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων που έχουν
θεσπιστεί από το Royal Institution of Chartered Surveyors (R.I.C.S. - Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιμητών
και Πραγματογνωμόνων Μεγάλης Βρετανίας), σχετικά με την εκτίμηση ακινήτων στην Ευρώπη.
Ελήφθησαν υπόψη επίσης οι οδηγίες της International Valuation Standards Committee (I.V.S.C.),
σχετικά με την εκτίμηση ακινήτων για σκοπούς Δ.Λ.Π..
Οι παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τη διενέργεια της αποτίμησης των επενδυτικών ακινήτων από
τους ανεξάρτητους εκτιμητές είναι οι εξής: H εταιρία κατέχει πλήρη κυριότητα των υπό εκτίμηση
ακινήτων, αυτά έχουν εμπορεύσιμο τίτλο ιδιοκτησίας, είναι ελεύθερα επιβαρύνσεων, δεσμεύσεων και
δικαιωμάτων τρίτων, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σχετικής πολεοδομικής νομοθεσίας,
υφίσταται άρτια λειτουργία των κτιρίων και δεν υπολογίσθηκαν καθόλου τυχόν έξοδα πωλήσεως ή
φόροι που πρέπει να πληρωθούν σε περίπτωση διαθέσεως των ακινήτων αυτών.

18. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
Υπεραξία

Λογισμικό

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2008
Συναλλαγματικές Διαφορές
Υπόλοιπο 30/6/2009

7 892 796
7 892 796

73 261
(11 339)
61 922

7 966 057
(11 339)
7 954 718

Υπόλοιπο 1/7/2009
Συναλλαγματικές Διαφορές
Υπόλοιπο 30/6/2010

7 892 796
7 892 796

-

7 892 796
7 892 796

Αποσβέσεις/ Απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/7/2008
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 30/6/2009

-

(63 401)
10 718
(9 239)
(61 922)

(63 401)
10 718
(9 239)
(61 922)

Υπόλοιπο 1/7/2009
Υπόλοιπο 30/6/2010
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 30/6/2010

-

-

-

Τρέχουσα αξία
Στις 1/7/2008
Στις 30/6/2009

7 892 796
7 892 796

9 860
-

7 902 656
7 892 796

Στις 1/7/2009
Στις 30/6/2010

7 892 796
7 892 796

-

7 892 796
7 892 796
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Το κονδύλι της υπεραξίας του ενοποιημένου ισολογισμού (€ 7.892.796) προέκυψε κατά την σταδιακή
απόκτηση των θυγατρικών εταιρειών στην Σερβία (AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA “ και AD
FABRIKA SECERA “CRVENKA” ) σε προηγούμενες χρήσεις και εξετάζεται σε ετήσια βάση για
ύπαρξη απομείωσης.
Τα λογιστικά υπόλοιπα έχουν ως ακολούθως:
Α/Α

1

2

Τίτλος
Υπεραξίας

Αφορά

Μονάδα
Ταμειακών Ροών
που ανήκει

Περιγραφή

Υπεραξία
απόκτησης
ελέγχου
θυγατρικής AD
FABRIKA
SECERA
“SAJKASKA “

Μητρική

Εργοστάσιο
παραγωγής ζάχαρης
AD FABRIKA
SECERA
“SAJKASKA “
(Σερβία)

Υπεραξία
απόκτησης
ελέγχου
θυγατρικής AD
FABRIKA
SECERA
“CRVENKA”

Μητρική

Εργοστάσιο
παραγωγής ζάχαρης
AD FABRIKA
SECERA
“CRVENKA”
(Σερβία)

Απόκτηση με
τμηματικές
αγορές
προηγούμενων
χρήσεων του
92,32% των
δικαιωμάτων
ψήφου
Απόκτηση με
τμηματικές
αγορές
προηγούμενων
του 80,80% των
δικαιωμάτων
ψήφου
Σύνολο

Λογιστική Αξία

Υπεραξία
απόκτησης
(Ιδιοκτήτες
Μητρικής)

Θεωρητική
Υπεραξία
που
αντιστοιχεί
στα
Δικαιώματα
Μειοψηφείας
535 617

17 442 541

6 421 843

42 140 773

1 470 952

349 533

59 583 314

7 892 795

885 150

Τα ποσά των ανακτήσιμων ποσών και ο τρόπος αποτίμησής τους έχουν ως εξής:
Α/Α

Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών
Ροών

Ανακτήσιμο Ποσό

1

AD FABRIKA SECERA
“SAJKASKA “

77.000.000

2

AD FABRIKA SECERA
“CRVENKA”

83.000.000

Μέθοδος
Αποτίμησης
Ανακτήσιμου
Ποσού
Αξία
λόγω
χρήσης
Αξία
χρήσης

λόγω

Σύνολο
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Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών:
Α/Α

Τίτλος
Υπεραξίας

Βασικές Παραδοχές
Αποτίμησης

1

Υπεραξία
απόκτησης
ελέγχου
θυγατρικής AD
FABRIKA
SECERA
“SAJKASKA “

2

Υπεραξία
απόκτησης
ελέγχου
θυγατρικής AD
FABRIKA
SECERA
“CRVENKA”

Συνέχεια απρόσκοπτης και
κανονικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας (Going
Concern) και εκτίμηση των
μελλοντικών αποτελεσμάτων
της εταιρίας, λαμβάνοντας
υπόψη ιστορικά στοιχεία
επιδόσεών της (τρέχουσας
και προηγούμενων χρήσεων)
καθώς επίσης και τις
αναμενόμενες εξελίξεις στην
αγορά της ζάχαρης και το
μακροοικονομικό περιβάλλον
γενικότερα.
Συνέχεια απρόσκοπτης και
κανονικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας (Going
Concern) και εκτίμηση των
μελλοντικών αποτελεσμάτων
της εταιρίας, λαμβάνοντας
υπόψη ιστορικά στοιχεία
επιδόσεών της (τρέχουσας
και προηγούμενων χρήσεων)
καθώς επίσης και τις
αναμενόμενες εξελίξεις στην
αγορά της ζάχαρης και το
μακροοικονομικό περιβάλλον
γενικότερα.

Περίοδος σε Έτη

Συντελεστές

Business
Plan

Ροών
Αποτίμησης

Προεξοφλητικό Συντελεστής
Επιτόκιο
Growth

5

5

10,23%

0%

5

5

10,23%

0%

Αιτιολόγηση
Συντελεστή
Growth
Με βάση την
αναμενόμενη
μεταβολή του
Ακαθάριστου
Εθνικού
Προιόντος και
του
Πληθωρισμού
της χώρας

Με βάση την
αναμενόμενη
μεταβολή του
Ακαθάριστου
Εθνικού
Προιόντος και
του
Πληθωρισμού
της χώρας

.

Σε σχετικές διενεργηθείσες αναλύσεις ευαισθησίας με σενάρια για ροές και επιτόκιο προεξόφλησης το
ανακτήσιμο ποσό της μονάδας κυμάνθηκε σε αξίες :
· για την AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA “ από € 64.000.000 μέχρι € 93.000.000 και
· για την AD FABRIKA SECERA “CRVENKA” από € 69.000.000 μέχρι € 99.000.000
Βάσει των ανωτέρω θεωρείται ότι δεν συντρέχει θέμα απομείωσης της υπεραξίας που εμφανίζεται στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2010.

19. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στον ατομικό ισολογισμό εμφανίζονται στη αξία κτήσεώς τους και
αναλύονται ως εξής:
SAJKASKA

CRVENKA

EBZ
Κύπρου

Σύνολο

Υπόλοιπο 1/7/2008
Προσθήκες στη χρήση
Υπόλοιπο 30/6/2009

9 229 827
9 229 827

11 524 150
11 524 150

17 108
17 108

20 771 085
20 771 085

Υπόλοιπο 1/7/2009
Προσθήκες στη χρήση
Υπόλοιπο 30/6/2010

9 229 827
9 229 827

11 524 150
11 524 150

17 108
17 108

20 771 085
20 771 085
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Οι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία κατέχουν σημαντικό ποσοστό της αγοράς αυτής,
40% περίπου, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό παραγωγής τους απορροφάται και από την Ελλάδα.

20. Αναβαλλόμενοι φόροι
(Ποσά σε Ευρώ)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προέρχονται από τα κάτωθι:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

7 155
1 384 738
1 391 893

10 010
2 071 868
2 081 878

7 155
1 361 622
1 368 777

10 010
2 025 943

Αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εύλογη Αξία Επενδυτικών Ακινήτων

(10 559 713)
(1 219 784)
(11 779 497)

(11 551 239)
(2 325 923)
(13 877 162)

(10 021 760)
(1 219 784)
(11 241 544)

(10 740 618)

Καθαρές Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους

(10 387 604)

(11 795 284)

(9 872 767)

(11 030 588)

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

2 035 953

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση

Κίνηση προσωρινών διαφορών χρήσης

(2 325 923)
(13 066 541)

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο
1 Ιουλίου 2009
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αναγνωρισμένο στα Αναγνωρισμένο
αποτελέσματα στα ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπο 30
Ιουνίου 2010

10 010

( 2 855)

-

7 155

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

2 071 868

(687 130)

-

1 384 738

Αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων

(11 551 239)

991 526

-

(10 559 713)

(2 325 923)

1 061 739

44 400

(1 219 784)

(11 795 284)

1 363 280

44 400

(10 387 604)

Εύλογη Αξία Επενδυτικών Ακινήτων

Κίνηση προσωρινών διαφορών χρήσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο
1 Ιουλίου 2009
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εύλογη Αξία Επενδυτικών Ακινήτων

Αναγνωρισμένο στα Αναγνωρισμένο
αποτελέσματα
στα ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπο 30
Ιουνίου 2010

10 010
2 025 943
(10 740 618)
(2 325 923)

( 2 855)
(664 321)
718 858
1 061 739

44 400

7 155
1 361 622
(10 021 760)
(1 219 784)

(11 030 588)

1 113 421

44 400

(9 872 767)
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21. Αποθέματα
(Ποσά σε Ευρώ)

Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Πρώτες, βοηθητικές ύλες, ανταλλακτικά & αναλώσιμα
Προϊόντα & ημιτελή
Υποπροϊόντα
Εμπορεύματα
Έξοδα παραγωγής σε εξέλιξη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

21 342 351
47 820 458
1 655 218
4 066 611
-

26 400 023
67 095 918
2 676 236
7 776 118
88 063

18 560 318
36 554 540
1 655 218
3 419 746
-

23 952 088
41 903 031
2 676 236
5 816 774
88 063

74 884 638

104 036 358

60 189 822

74 436 192

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, η οποία είναι η τιμή πώλησης
αυτών μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα.

22. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από Δημόσιο

87 904 001
11 642 681
99 546 682

80 811 802
11 606 253
92 418 055

62 404 703
11 642 681
74 047 384

55 024 189
11 606 253
66 630 442

Απομείωση Απαιτήσεων

(20 718 664)

(16 436 189)

(18 655 205)

(15 595 947)

78 828 018

75 981 866

55 392 179

51 034 495

Καθαρό ποσό απαιτήσεων

Το μεγαλύτερο μέρος της σχηματισθείσας πρόβλεψης (Ευρώ 11,5 εκατ.) αφορά απαίτηση από το
Ελληνικό Δημόσιο η οποία δημιουργήθηκε σε προηγούμενες χρήσεις. Η Εταιρεία βρίσκεται σε
διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο για την είσπραξη μέρους αυτού του ποσού που αν τελικά
επιτευχθεί θα ωφελήσει τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων.
Οι απαιτήσεις που αφορούν άλλα νομίσματα εκτός Ευρώ αφορούν Δηνάρια Σερβίας και αντιστοιχούν
σε Ευρώ 23 435 839.

23. Λοιπές απαιτήσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

Χρεώστες διάφοροι
Λοιποί χρεώστες επίδικοι
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχειρ.
Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας
Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβεβλημένοι φόροι
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Έξοδα επομένων χρήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

14 467 020
60 867
387
3 579 496
3 968 281
27 172

14 277 889
42 940
387
2 842 782
2 728 581
134 932

1 738 957
60 867
2 791 726
387
3 494 206
3 900 167
27 172

2 005 367
42 940
3 903 572
387
2 842 782
2 728 581
35 715

22 103 223

20 027 512

12 013 482

11 559 345
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24. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

Διαθέσιμα στο Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες
- Όψεως
- Προθεσμίας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

53 775

77 925

50 017

73 753

3 147 200
300 000

1 581 944
-

1 342 374
-

1 230 662
-

3 500 975

1 659 869

1 392 391

1 304 415

Από τα ανωτέρω ποσά Ευρώ 3 758 των διαθεσίμων στο Ταμείο και Ευρώ 2 420 των καταθέσεων στις
Τράπεζες αφορούν Ξένο Νόμισμα (USD/DINAR) και έχουν αποτιμηθεί με την ισοτιμία Ευρώ/Ξ.Ν
κατά την 30/6/2010. Οι τυχόν συναλλαγματικές διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσεως.
Η ανάλυση του ξένου νομίσματος ανά περίπτωση έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ευρώ
Διαθέσιμα στο Ταμείο:
-DINAR
Καταθέσεις σε τράπεζες:
-USD
-DINAR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ευρώ

3 758

-

338 516
2 032 082

338 516
-

2 420 598

338 516

25. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
(Ποσά σε Ευρώ)

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

Υπόλοιπο 30/6/2009
Έκδοση νέων μετοχών
Ακύρωση ιδίων μετοχών

36 748 909
-

26 826 703
-

16 888 623
-

43 715 326
-

Υπόλοιπο 30/6/2010

36 748 909

26 826 703

16 888 623

43 715 326

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών. Η διαφορά υπέρ το άρτιο θεωρείται συμπλήρωμα του μετοχικού κεφαλαίου και προέκυψε σε
προηγούμενες χρήσεις από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής
τους αξίας.
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26. Αποθεματικά
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων
Αποθεματικό αναγνώρισης επενδυτικών παγίων

7 451 862
46 830 688
45 981 636
1 586 463

7 451 862
46 830 688
45 981 636
1 426 838

7 451 862
46 830 688
45 981 636
1 586 463

7 451 862
46 830 688
45 981 636
1 426 838

Λοιπά

38 492 318

38 492 318

36 822 725

36 822 725

140 342 967

140 183 342

138 673 374

138 513 749

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να
παρακρατούν το 5% των καθαρών ετήσιων μετά φόρων κερδών τους για το σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού, έως ότου το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ισούται ή φθάσει τουλάχιστον το 1/3
του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή αλλά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό ζημιών.
Αφορολόγητα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί βάσει ειδικών
διατάξεων σε προηγούμενες χρήσεις και προέρχονται από αφορολόγητα έσοδα. Σε περίπτωση που τα
αποθεματικά αυτά διανεμηθούν θα φορολογηθούν με τον τότε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων: Η διαφορά από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των
παγίων στοιχείων (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια) δημιουργήθηκε από την αποτίμηση των παγίων σε
εύλογες αξίες κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ Π Χ Π.

27. Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Ζημίες μετά από φόρους που αναλογούν στους Ιδιοκτήτες Μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

(27 136 491)
36 748 909

(42 921 008)
36 748 909

(33 044 079)
36 748 909

(49 536 800)
36 748 909

(0,7384)

(1,1680)

(0,8992)

(1,3480)

Οι ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τις καθαρές ζημίες που αναλογούν
στους ιδιοκτήτες μητρικής με το σταθμισμένο μέσο όρο των κοινών μετοχών, εξαιρώντας το μέσο όρο
κοινών μετοχών που έχουν αποκτηθεί από τον Όμιλο και διακρατούνται ως ίδιες μετοχές.
Οι ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή παραμένουν τα ίδια καθόσον ο Όμιλος δεν έχει δυνητικώς
εκδοθεισόμενες κοινές μετοχές.

43

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

28. Δανειακές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

660 681

-

-

-

660 681

-

-

-

5 335 825

9 985 791

-

2 733 333

133 956 548

106 466 242

133 956 548

106 466 242

139 292 373

116 452 033

133 956 548

109 199 575

139 953 054

116 452 033

133 956 548

109 199 575

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια
-

Δάνεια από συνδεδεμένη επιχείρηση

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όροι και χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων

Τράπεζα
- ΑΤΕ –Βραχυπρόθεσμο
- HSBC- Βραχυπρόθεσμη δόση

Ονομαστικό
Νόμισμα
επιτόκιο
Ευρώ
Ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ
Έτος
αποπληρωμής

2010

2009

5,35%

2010

133 956 548

106 466 242

3,79%

2009

-

2 733 333

-

1 637 388

-AIK BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

21,00%

2009

-AIK BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

14,50%

2009

-

3 257 173

-INTESA BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

3,50%

2010

2 335 825

-

-INTESA BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

3,50%

2010

2 000 000

-

-

1 004 804

-

1 007 445
-

-INTESA BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

6,00%

2009

-INTESA BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

6,00%

2009

-INTESA BANKA SERBIA-Μακροπρόθεσμο

Δηνάριο

6,39%

2015

660 681

-VOIVODANSKA BANK -Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

4,50%

2010

1 000 000

-

-VOIVODANSKA BANK -Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

7,94%

2009

-

345 648

139 953 054

116 452 033

Τράπεζα

Ονομαστικό
Νόμισμα
επιτόκιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έτος
αποπληρωμής

2010

- ΑΤΕ –Βραχυπρόθεσμο

Ευρώ

5,35%

2010

133 956 548

- HSBC- Βραχυπρόθεσμη δόση

Ευρώ

3,79%

2009

133 956 548

2009
106 466 242
2 733 333
109 199 575

Για τη λήψη των τραπεζικών δανείων έχουν εγγραφεί ως υποθήκες γήπεδα και οικόπεδα συνολικής
αξίας Ευρώ 102 660 000.
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29. Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων
σε αυτή, διαχωρίζονται σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών (defined contribution) και σε
προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit).
Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή
συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια της
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται
ή απολύονται με αιτία, δε δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση
συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ
αιτίας. Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρεία καθορίζεται αφού ληφθεί
υπόψη η προϋπηρεσία των εργαζομένων και η αμοιβής τους.
Μια υποχρέωση θεωρείται ότι αφορά πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (defined contribution) όταν
λογίζεται σε τακτική βάση το δεδουλευμένο μέρος αυτής. Η πρακτική αυτή είναι παρόμοια με την
πρακτική που προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, δηλαδή την καταβολή προς τα
Ασφαλιστικά Ταμεία των εργοδοτικών εισφορών για την προσφερθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων.
Για τα προγράμματα που κατατάσσονται στην κατηγορία των καθορισμένων παροχών τα Δ.Π.Χ.Π.
έχουν θεσπίσει ορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με την αποτίμηση της υπάρχουσας υποχρέωσης, καθώς
επίσης και τις αρχές και τις αναλογιστικές υποθέσεις που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτίμηση
της υποχρέωσης που απορρέει από αυτά τα προγράμματα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται
στη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας πίστωσης (projected unit credit method), η οποία υπολογίζει
την παρούσα αξία της δεδουλευμένης υποχρέωσης.
Σχετικά με τις εταιρείες του Ομίλου στο εξωτερικό σημειώνεται ότι με βάση την εκεί ισχύουσα
νομοθεσία η αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης στους εργαζομένους της εξαντλείται με την καταβολή
σε αυτούς τριών μισθών.
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. Οι
πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν τη σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που
καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των χρήσεων 1 Ιουλίου – 30 Ιουνίου 2010 και 1 Ιουλίου – 30
Ιουνίου 2009, αντίστοιχα.
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσματα Χρήσεως:
ΟΜΙΛΟΣ

Τρέχων κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες
Επίδραση περικοπής ή διακανονισμού εθελούσιας εξόδου
Σύνολο αναγνώρισης στα αποτελέσματα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

587 745
568 322
78 265
502 522

488 363
579 872
36 463
837 882

512 702
551 904
99 350
502 522

449 499
562 056
90 351
837 882

1 736 854

1 942 580

1 666 478

1 939 788

Η κίνηση της σχετικής προβλέψεως έχει ως εξής:

Υπόλοιπο υποχρεώσεων την 1.7.2008
Πρόβλεψη χρήσεως
Πληρωμές χρήσεως
Υπόλοιπο την 30.6.2009

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

8 851 816
1 942 580
(1 829 408)

8 494 774
1 939 788
(1 829 408)

8 964 988

8 605 154
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Υπόλοιπο υποχρεώσεων την 1.7.2009

8 964 988

Πρόβλεψη χρήσεως

1 736 854

1 666 478

Πληρωμές χρήσεως

(4 096 821)

(4 096 821)

6 605 021

6 174 811

Υπόλοιπο την 30.6.2010

8 605 154

ΟΜΙΛΟΣ

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεως
Σωρευτική μη αναγνωρισθείσα αναλογιστική ζημία
Πρόβλεψη στον ισολογισμό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

8 653 357
(2 048 336)

11 183 051
(2 218 063)

8 083 842
(1 909 031)

10 613 536
(2 008 382)

6 605 021

8 964 988

6 174 811

8 605 154

Βασικές παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
ΟΜΙΛΟΣ

Επιτόκιο προεξόφλησης
Ποσοστό μελλοντικής αύξησης μισθών
Μέση εναπομένουσα εργασιακή ζωή (έτη)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

5,20%
4,52%
9,53%

5,20%
4,52%
10,31%

5,20%
4,52%
9,53%

5,20%
4,52%
10,31%

30. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Προμηθευτές
Προκαταβολές Πελατών

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

31 335 690
171 983

39 495 284
59 160

29 061 283
12 011

23 476 385
3 168

31 507 673

39 554 444

29 073 294

23 479 553

31. Προβλέψεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

4 205 399
278 075
(1 974 139)

3 850 712
602 982
(248 295)

4 134 124
(1 946 011)

3 602 417
531 707
-

Υπόλοιπο 30/6/2010

2 509 335

4 205 399

2 188 113

4 134 124

Μακροπρόθεσμο μέρος

2 509 335

4 205 399

2 188 113

4 134 124

Υπόλοιπο 1/7/2009
Προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις

Τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνουν προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και προβλέψεις
για πιθανές διεκδικήσεις τρίτων.
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32. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Δεδουλευμένα έξοδα
Έσοδα επόμενης χρήσεως
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Υποχρέωση σε Ταμείο Αναδιάρθρωσης μονάδων επεξεργασίας ζάχαρης
Λοιπές υποχρεώσεις

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

488 698
862 706
659 143
56 835
406 938

717 284
1 424 126
797 452
56 835
7 192 374
678 586

488 698
862 706
659 143
56 835
406 938

717 284
1 424 126
797 452
56 835
7 192 374
678 586

2 474 320

10 866 657

2 474 320

10 866 657

34. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Σημείωση 6 στα πλαίσια του προγράμματος αναδιάρθρωσης της
βιομηχανίας Ζάχαρης ευρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εθελούσιας εξόδου του προσωπικού από την
υπηρεσία.
Επειδή αναμένεται να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι από τα αρμόδια Υπουργεία δεν έχει ακόμη
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους εργαζόμενους για την χρήση αυτού του ειδικού καθεστώτος και ως εκ
τούτου η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε καμία ειδική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.

35. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου όπως αναφέρονται στη
Σημείωση 1 και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επειδή ο Όμιλος περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος (ΑΤΕ), θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη η ΑΤΕ και οι εταιρείες του Ομίλου της ΑΤΕ. Τα
υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας με θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες και τα σχετικά με
τις συναλλαγές αυτές αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ι. Θυγατρικές εταιρείες

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

Απαιτήσεις

-

-

3 631 401

7 309 228

Υποχρεώσεις

-

-

19 109 748

7 047 974

Εισροές

-

-

432 700

144 506

Εκροές
ΙΙ. Συναλλαγές με εταιρείες του ομίλου ΑΤΕ
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Εισροές
Εκροές

-

-

26 862 002

24 803 942

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

856 987

954 578

856 987

954 578

134 495 669

106 537 306

134 495 669

106 537 306

40 615

53 659

40 615

53 659

9 799 683

8 428 011

9 799 683

8 428 011
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ΙΙΙ. Μέλη ΔΣ
Αμοιβές

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

575 361

585 902

333 723

330 081

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς
εμπορικούς όρους και τα υπόλοιπά τους θα διευθετηθούν με μετρητά εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος.
Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές εταιρίες) έχουν απαλειφθεί κατά την
κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

Μητρική
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ATE LEASINGΕταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ATE RENT Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕταιρία Ομίλου ΑΤΕ
EΛΒΙΖ ΑΕΕταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΡΟΔΟΠΗ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕΕταιρία Ομίλου ΑΤΕ
Θυγατρικη
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA
AD FABRIKA SECERA CVRENKAΘυγατρικη
EBZ CYPRUS LTDΘυγατρικη

30/6/2010
Πωλήσεις αγαθών και Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
υπηρεσιών
2.842
8.745.269
0
0
0
0
0
1.051.530
37.773
0
0
2.884
0
0
306.900
13.751.833
125.800
13.110.169
0
0

473.315

36.661.685

Απαιτήσεις
573.511
0
0
0
283.476
0
0
780.386
2.851.015
0

4.488.388

Υποχρεώσεις
133.956.548
59.412
38.329
441.108
0
272
0
4.831.514
14.278.234
0

153.605.417

Οι πωλήσεις που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν πωλήσεις σπόρων της εταιρίας προς τις
θυγατρικές της, και οι αγορές αφορούν αγορές ζάχαρης από τις θυγατρικές της Σερβίας και
χρεωστικούς τόκους από την μητρική ΑΤΕ.
Οι υποχρεώσεις αφορούν κυρίως δανειακή σύμβαση με την ΑΤΕ και υποχρεώσεις από αγορές ζάχαρης
από τις θυγατρικές της Σερβίας.
Οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως απαιτήσεις από πωλήσεις σπόρων, από πωλήσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού και από μερίσματα των θυγατρικών.
Οι αντίστοιχες ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Μητρική
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
EΛΒΙΖ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΡΟΔΟΠΗ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA Θυγατρικη
AD FABRIKA SECERA CVRENKA Θυγατρικη
EBZ CYPRUS LTD Θυγατρικη

30/6/2009
Πωλήσεις αγαθών και Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
υπηρεσιών
7.665
7.887.788
27.902
536.111
18.092
0
0
4.112
0
0
63.736
14.551.500
80.770
10.252.442
0
0
198.165

33.231.953

Απαιτήσεις
607.930
0
346.648
0
0
5.644.707
1.664.521
0

Υποχρεώσεις
106.466.242
70.783
0
281
0
1.367.489
5.680.485
0

8.263.806

113.585.280
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

36 Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως
των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά.

****************************************

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 1 έως 49 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 και
υπογράφονται από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΟΥΚΗΣ
A.Δ.Τ. ΑΒ 281294/2006

ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 160312/2009

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ.ΡΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 162920/2007
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α'ΤΑΞΗΣ 43407
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Ε. Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία ετήσιας οικονομικής έκθεσης

EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11
Μητροπόλεως 34, 54110 Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 Ιουλίου 2009 έως 30 Ιουνίου 2010
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους
Σύμφωνα
με
την Απόφαση
6/448/11.10.2007
τουεταιρίας,
Διοικητικού
Συμβουλίου
της καταστάσεις
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή
με την
εταιρία,
να ανατρέξει στην
διεύθυνση διαδικτύου της
όπου αναρτώνται
οι οικονομικές
καθώς
και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
www.ebz.gr
28 Σεπτεμβρίου 2010
Δημήτρης Ντζανάτος, Κωνσταντίνος Βενέτης
Grant Thornton AE
Με σύμφωνη γνώμη

Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

-

Χρυσόστομος Γερούκης
Αδαμαντίνη Λάζαρη
Λάμπρος Χαραλάμπους
Αστέριος Ταραζάς
Σπυρίδων Κολιάτσας
Μαρία Τσιακίρη
Κωνσταντίνος Μπλιάτσιος

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφ.περιουσιακά στοιχεία προοριζ. για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2010

30/6/2009

30/6/2010

30/6/2009

98.145.881
28.700.000
7.892.796
3.097.950
74.884.638
78.828.018
25.793.395
96.947
317.439.625

104.558.178
32.580.000
7.892.796
3.847.594
104.036.358
75.981.866
21.943.016
108.286
350.948.094

79.504.379
28.700.000
0
21.424.369
60.189.822
55.392.179
13.595.070
0
258.805.819

83.083.275
32.580.000
0
21.411.863
74.436.192
51.034.495
13.119.395
0
275.665.220

26.826.703
85.317.055
112.143.758
9.430.615
121.574.373
660.681
18.690.068
139.292.373
37.222.130
195.865.252
317.439.625

26.826.703
118.037.312
144.864.015
9.557.561
154.421.576
0
23.050.801
116.452.033
57.023.684
196.526.518
350.948.094

26.826.703
47.442.640
74.269.343
0
74.269.343
0
16.338.690
133.956.548
34.241.238
184.536.476
258.805.819

26.826.703
80.327.094
107.153.797
0
107.153.797
0
19.690.619
109.199.575
39.621.229
168.511.423
275.665.220

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

01/07/200930/06/2010

257.352.758
25.573.376

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζημιές)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

01/07/200930/06/2010

199.868.600
20.503.095

01/07/200830/06/2009

182.843.949
3.414.665

147.676.201
(2.967.627)

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Ζημιές προ φόρων

(13.148.719)
(25.823.734)

(35.711.860)
(38.345.585)

(24.701.674)
(34.182.476)

(49.407.930)
(47.592.094)

Ζημιές μετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας

(25.365.299)
(27.136.491)
1.771.192

(41.096.479)
(42.921.008)
1.824.529

(33.044.079)
(33.044.079)
0

(49.536.800)
(49.536.800)
0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

EΤΑΙΡΙΑ

01/07/200830/06/2009

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α) + (Β)
- Ιδιοκτήτες μητρικής
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά
(σε €)
Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(7.481.904)

(7.519.068)

(32.847.203)
(32.720.257)
(126.946)

(48.615.547)
(48.743.341)
127.794

(32.884.454)
(32.884.454)
0

159.625

(48.109.962)
(48.109.962)
0

1.426.838

(0,7384)

(1,1680)

(0,8992)

(1,3480)

(6.523.006)

(30.241.815)

(21.068.288)

(45.761.061)

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα ποσοστά με
τα οποία η μητρική εταιρία Ε.Β.Ζ Α.Ε συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την
καθεμία γνωστοποιούνται στη Σημείωση 1 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2010
30/6/2009

2. Οι οικονομικές καταστάσεις τou Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που έχει έδρα την Αθήνα-Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 82,33% επί
του Ομίλου EΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.07.2009 και 01.07.2008 αντίστοιχα)

154.421.576

3. Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που
αναφέρονται στη Σημείωση 16 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους

(32.847.203)

4. Η εταιρία, υλοποιώντας την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 10.11.2006, περί Απόσυρσης του 50,01% της ποσόστωσης
ζάχαρης, με την υποχρέωση της μερικής διάλυσης-μετατροπής των εγκαταστάσεων παραγωγής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής
προϊόντων μη υπαγόμενων στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς για τη ζάχαρη (βιοαιθανόλη), διέκοψε την παραγωγή ζάχαρης στα προαναφερθέντα εργοστάσια και
συνεχίζει την παραγωγική της δραστηριότητα στα υπόλοιπα εργοστάσιά της στην Ελλάδα Πλατέος, Σερρών και Ορεστιάδας.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(30.06.2010 και 30.06.2009 αντίστοιχα)

121.574.373

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2010
30/6/2009

203.037.123

107.153.797

(48.615.547)

(32.884.454)

154.421.576

74.269.343

155.263.759

(48.109.962)

107.153.797

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
5. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους του ομίλου και της μητρικής εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Όμιλος
01/07/200930/06/2010

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Εταιρία
01/07/200830/06/2009

01/07/200930/06/2010

1η Εναλλακτική: Άμεση μέθοδος

01/07/200830/06/2009

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών
Αποθεματικό αναγνώρισης Επενδυτικών Παγίων
Διανεμηθέντα Μερίσματα
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(25.375)
(6.843.535)
185.000
(797.994)
(7.481.904)

(440.940)
(8.470.810)
1.867.778
(475.096)
(7.519.068)

(25.375)
0
185.000
0
159.625

(440.940)
0
1.867.778
0
1.426.838

01/07/200930/06/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις

223.804.284
(227.752.815)
(31.361)

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες

6. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσης η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε οι θυγατρικές της κατέχουν μετοχές της.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

7. Η μητρική εταιρία, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 40, από την
προηγούμενη χρήση εμφανίζει τα επενδυτικά της ακίνητα στο κονδύλι του Ενεργητικού της "Επενδύσεις σε Ακίνητα".Το κέρδος που προέκυψε κατά την
αναγνώριση των Επενδυτικών παγίων στην εύλογή τους αξία στην τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε απ'ευθείας στην Καθαρή θέση (αύξηση) και ανέρχεται σε ποσό
€ 140.600. Περαιτέρω ανάλυση για το θέμα αυτό παρέχεται στη Σημείωση 17 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

213.220.951
(233.933.139)
(615.737)

01/07/200930/06/2010

01/07/200830/06/2009

174.909.858
(195.764.520)
0

181.455.867
(199.647.825)
0

(8.650.586)

(8.110.318)

(7.122.652)

(7.027.389)

(12.630.478)

(29.438.243)

(27.977.314)

(25.219.347)

(2.288.402)
0

(1.363.860)
0

(595.256)
3.903.572

(511.568)
3.904.969

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και
άϋλων παγίων στοιχείων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων
στοιχείων

8. Για την κάλυψη της πιθανής υποχρέωσης από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η μητρική εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη € 2.000 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις, που αφορούν πιθανές διεκδικήσεις τρίτων, ανέρχονται για τον όμιλο σε € 509.335 και για την εταιρία σε € 118.113 αντίστοιχα.

01/07/200830/06/2009

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

304.725

1.091.579

(1.983.677)

(272.281)

152.300.474
(131.796.129)

172.513.627
(142.156.053)

(4.049.084)

(2.134.885)

0

0

3.308.316

3.393.401

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι αντίστοιχα:
Μόνιμο προσωπικό
Εποχιακό προσωπικό
Σύνολο προσωπικού

Όμιλος
30-Ιουν-10
876
548
1.424

30-Ιουν-09
1.026
558
1.584

30-Ιουν-10
476
395
871

Εταιρία
30-Ιουν-09
606
457
1.063

10. Οι λογιστικές αρχές που εφάρμοσε ο Όμιλος για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2010 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις
δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2009.

11. Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες συνολικού ποσού € 102.660 χιλ. για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων
χρηματοδoτήσεων. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων των υπολοίπων εταιριών του Ομίλου.

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

α) Εισροές
β) Έκροές
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Εταιρία
473.315
36.661.685
4.488.388
153.605.417
333.723
0
0

13. Σημειώνεται ότι υφίσταται εκκρεμής επίδικη διαφορά της εταιρίας με το Ελληνικό Δημόσιο η οποία αφορά απαίτησή της ποσού € 11.098.478 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 χρήσης 2004/2005. 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.

28.222.689

164.300.734
(142.156.053)

0

0

24.756.974

22.144.681

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

1.841.106

(1.487.835)

87.976

318.735

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

1.659.869

3.147.704

1.304.415

985.680

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

3.500.975

1.659.869

1.392.391

1.304.415

12. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
της εταιρίας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ
24, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και
υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής:

Όμιλος
40.615
9.799.683
856.987
134.495.669
575.361
0
0

16.455.261

152.300.474
(127.543.500)

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

O
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤ. ΓΕΡΟΥΚΗΣ
A.Δ.Τ. ΑΒ 281294/2006

ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 160312/2009

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ.ΡΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 162920/2007
Α.Μ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ Α'ΤΑΞΗΣ 43407

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.Χ καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.ebz.gr.
09/04/2010 Συγκρότηση του ΔΣ της εταιρίας σε σώμα
22/03/2010 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
22/03/2010 ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
26/02/2010 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
05/02/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
01/02/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
29/01/2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
17/11/2009 Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
17/11/2009 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13-11-2009 - ορθή επανάληψη
13/11/2009 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13-11-2009
16/10/2009 Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
14/09/2009 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας σε ενοποιημένη και μη βάση, η Έκθεση ελέγχου των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενοποιημένη και μη βάση είναι
καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.ebz.gr.
Επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.ebz.gr βρίσκονται αναρτημένες οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, οι Εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι Εκθέσεις των Διοικητικών
Συμβουλίων των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.
Τέλος, οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την
εταιρία μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην εταιρία (Μητροπόλεως 34, 54110
Θεσσαλονίκη, Υπεύθυνος: κ. Ράλλης Χαράλαμπος, τηλ. 2310 296547, e-mail: rallis@ebz.gr). Επίσης στην
ιστοσελίδα της εταιρίας http://www.ebz.gr υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή η παρούσα Ετήσια Οικονομική
Έκθεση, καθώς και τα Ετήσια Δελτία των προηγούμενων χρήσεων αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες
για την εταιρία.

