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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, 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 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, 8 Σεπτεμβρίου 2009
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
Από 1 Ιουλίου 2008 Έως 30 Ιουνίου 2009
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 50,1% 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 50,1% ανέστειλε από την προηγούμενη
χρήση 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 (βιοαιθανόλη).
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 ανταγωνιστικότητα
της στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί. Επίσης, έχοντας υπόψη την προοπτική μίας τέτοιας εξέλιξης, από τον
Ιούλιο του 2004, προχώρησε και έλαβε μέτρα που συμβάλουν τόσο σε μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και σε
βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης στην ελληνική αγορά και στην αγορά των Βαλκανίων. Συγκεκριμένα και
επειδή ο κύριος στόχος 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 (bonus) στην προσπάθεια να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες
ποσότητες πρώτης ύλης .
Η παραγωγική περίοδος που έλαβε χώρα εντός της χρήσης 2008/2009 είναι η δεύτερη κατά την οποία
εφαρμόζονται σωρεία μέτρων αναδιάρθρωσης της παραγωγικής λειτουργίας της, σε εφαρμογή των Κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ 318-320/2006). Αυτό είχε σαν συνέπεια την προσέλκυση μικρότερου αριθμού
παραγωγών και την χαμηλότερη διαθεσιμότητα στρεμμάτων έναντι των απαιτούμενων 220.000 στρεμμάτων
περίπου που απαιτούνται για την παραγωγή της συνολικής ποσόστωσης των 158.702 τόνων.
Η συνολική καλλιεργηθείσα έκταση ανήλθε σε 138.590 στρέμματα έναντι 137.217 στρεμμάτων της προηγούμενης
περιόδου. Τα στρέμματα αυτά τελικά έδωσαν 100.382 τόνους ζάχαρης ενώ η περσινή μόνο 78.388 τόνους ζάχαρης.
Για την παραγωγή της παραπάνω ποσότητας, η Εταιρία μας, συνεργάστηκε με 5.015 περίπου τευτλοπαραγωγούς
από την Κεντρική Ελλάδα μέχρι την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Μοναδική αιτία της μειωμένης παραγωγής για δεύτερη συνεχή χρονιά σε σχέση με τη συνολική ποσόστωση ήταν οι
αφύσικα υψηλές τιμές των άλλων ανταγωνιστικών καλλιεργειών (καλαμπόκι-σιτηρά κλπ) που δόθηκαν κατά την
προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο του 2007, με αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία Ζάχαρης
επιδότησε γενναία την βασική τιμή του τεύτλου επιβαρύνοντας το κοστολόγιό της, κατά 9.000.000 € η κατά 90
€/τόνο ζάχαρης δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση του συνόλου των στρεμμάτων για την παραγωγή της
συνολικής ποσόστωσης. Η επιλογή αυτή της Εταιρίας ήταν συνειδητή και στα πλαίσια της Φιλοσοφίας που
υιοθετήθηκε από το 2006 ότι η τευτλοκαλλιέργεια δεν πρέπει να καταργηθεί από την Βόρεια Ελλάδα.
Η τρέχουσα παραγωγή είναι η τελευταία για την οποία επιβάλλεται από την Ε.Ε έκτακτη εισφορά στην παραγωγή
(Κανονισμός 320/2006) 113,30 € /τόνο επί της συνολικής ποσόστωσης δηλαδή 158.702 χ 113,30= 17.980.936,6 €.
Έχουμε εισέλθει στην τρίτη εμπορική περίοδο από την έναρξη της νέας Κ.Ο.Α ζάχαρης και η αγορά βρίσκεται σε
σύγχυση. Η αβεβαιότητα της σταθεροποίησης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων, οι νέες συμμαχίες που δημιουργούνται

(αγορές-πωλήσεις 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 δύο προηγουμένων ετών οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τόσο στην αγορά της Ελλάδος όσο και αυτή
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. Η εταιρεία, σε συνέχεια απόφασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της την 20.11.2008 για την σκοπιμότητα για Συνεργασία με Διεθνή
Οίκο δραστηριοποιούμενο στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ζάχαρης, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
διερεύνησης δυνατοτήτων συνεργασίας με τους μεγάλους οίκους της ευρωπαϊκής αγοράς, και αποτέλεσμα αυτών
των προοπτικών είναι και η συμφωνία swap για την παραγωγή 57.000 τόνων ζάχαρης ελληνικής ποσόστωσης από
χώρες της Ε.Ε .
Η εταιρία στη φάση αυτή έκανε χρήση του κανονισμού της Ε.Ε 952/2006 και στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων,
συμφώνησε να παραχθούν για λογαριασμό της (facon) 28.500 τόνοι ζάχαρης στη Γαλλία και 28.500 σε εργοστάσια
της Γερμανίας ποσότητες οι οποίες θεωρούνται εντός της Ελληνικής ποσόστωσης και καλύπτονται από την έκτακτη
καταβαλλόμενη εισφορά παραγωγής. Η στρατηγική αυτή κίνηση έδωσε σημαντική ώθηση στις πωλήσεις λόγω του
χαμηλού κόστους παραγωγής των και της δυνατότητας πώλησης φθηνότερης ζάχαρης για την αντιμετώπιση του
ανταγωνισμού.
Η παραγωγή στις δύο μονάδες των εργοστασίων Σερβίας του Ομίλου που κατέχουν το 33-35% περίπου της αγοράς
(παρήχθη ζάχαρη 140.000 τόνων) ήταν μία από τις καλύτερες επιδόσεις στα τελευταία 10 χρόνια.
Ανάλυση Οικονομικών μεγεθών
Οι πωλήσεις της χρήσης του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,70%. 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 9,70% του κύκλου εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2008/2009 σε σχέση με την αντίστοιχη
προηγούμενη χρήση.
2) Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε μείωση κατά 40,04% (10,26% έναντι 17,11% της προηγούμενης
χρήσης).
3) Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
διαμορφώθηκαν σε ζημίες (22.841) χιλ. ευρώ έναντι κερδών 13.258 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
4) Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν ζημίες (38.346) χιλ. ευρώ, έναντι κερδών
464 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 (42.921) χιλ. ευρώ , έναντι κερδών 5.640 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης
χρήσης.
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
α) Παραγωγή Βιοαιθανόλης και εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή
Η Εταιρία στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη μετατροπή των δύο
εργοστασίων (Λάρισας και Ξάνθης) σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης προέβη στις παρακάτω ενέργειες.
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Εντός του Μαΐου 2007 δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή για την
μετατροπή των Ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΕΒΖ προέβει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, στην προσέλκυση και επιλογή στρατηγικού επενδυτή ή ομάδας
επενδυτών (ενός και για τα δύο εργοστάσια, ή δύο ξεχωριστών για το κάθε ένα εργοστάσιο). Η σχεδιαζόμενη
επένδυση σχεδιαζόταν να γίνει μέσω μίας ξεχωριστής εταιρίας (ή δύο ξεχωριστών εταιριών) στην οποία θα
εισφέρονταν τα δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό πάγια των εν λόγω εργοστασίων. Ο Στρατηγικός
Επενδυτής καλούταν να συμμετάσχει στη Νέα Εταιρία και να συνεισφέρει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
στην υλοποίηση της απαιτούμενης επένδυσης, ενώ παράλληλα θα συμμετείχε και στη διοίκηση της Νέας Εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΖ, όρισε τις εταιρίες Deloitte Business Solutions Α.Ε. και Pricewaterhouse
Coopers Business Solutions Α.Ε., ως αποκλειστικούς συμβούλους για τη διεξαγωγή της διαδικασίας προσέλκυσης
ενδιαφέροντος και επιλογής Στρατηγικού Επενδυτή.
Η όλη διαδικασία που συντονίζονταν από τους συμβούλους προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις.
Την 22α Ιουνίου 2007 ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του Διαγωνισμού με θετικά αποτελέσματα, αφού υπήρξε
εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλο αριθμό (12) επιχειρηματικών σχημάτων .
Στη 2η φάση επελέγησαν από την ΕΒΖ εννέα πιθανοί στρατηγικοί εταίροι (short list) οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα
να επισκεφθούν τα εργοστάσια της Λάρισας και της Ξάνθης να ζητήσουν επιπλέον διευκρινίσεις να συναντηθούν
με τη Διοίκηση της ΕΒΖ και να διεξαγάγουν περιορισμένο ειδικό έλεγχο (Due diligence) μέσω διαδικασίας
αίθουσας πληροφοριών (Data Room) και να υποβάλλουν τη σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά τους.
Η δεύτερη φάση αναμενόταν να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2007. Με Δελτίο Τύπου στις
16.11.2007 η ΕΒΖ ΑΕ ανακοίνωσε ότι, για τον αντικειμενικό λόγο της μη ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για
την Βιοαιθανόλη από τα συναρμόδια Υπουργεία, ως νέα προθεσμία ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η 20η
ημέρα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού Θεσμικού πλαισίου.
Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο κατατέθηκε στις 15.2.2008 προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων και με την
καταχώρησή του στο ΦΕΚ 49Α’ της 21.3.2008, άρθρο 56, Νόμος 3653, θεωρείται πλέον ολοκληρωμένο. Η εταιρία
στις 7/4/2008 εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε την εμπρόθεσμη λήψη δύο (2) Προσφορών για τη
μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής Bιοαιθανόλης, από τους κάτωθι
υποψήφιους Στρατηγικούς Επενδυτές: α) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και β) CAL
WEST ETHANOL & RENEW ENERGY EU LLC. Η Εταιρία και ο Σύμβουλος έλεγξαν τα στοιχεία και
αξιολόγησαν τις Προσφορές σύμφωνα με τη Διαδικασία του Διαγωνισμού.
Η εταιρία στις 2/7/2008 εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε ότι, λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών
της αγοράς βιοκαυσίμων, στην παρούσα περίοδο, η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, σύμφωνα με τους αρχικούς
όρους και το πλαίσιο της διαγωνιστικής Διαδικασίας, δεν εξυπηρετεί πλέον το συμφέρον της ΕΒΖ, ως προς την
επιδιωκόμενη επένδυση. Ακολούθως, αποφάσισε να μην συνεχίσει τη διερεύνηση για την εξεύρεση στρατηγικού
επενδυτή σύμφωνα με τους αρχικούς όρους και το πλαίσιο της διαγωνιστικής Διαδικασίας, αλλά να προβεί πλέον
σε απευθείας συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε να εξετασθούν προτάσεις, οι οποίες θα
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί το πλέον επωφελές για την
εταιρία επενδυτικό σχήμα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων,
κατά προτεραιότητα, με την κοινοπραξία Renew Energy και Cal West Ethanol.
Οι αποφάσεις αυτές εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία
συγκλήθηκε στις 25/7/2008 και αποφάσισε να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, να διεξαχθούν άμεσα και
παράλληλα διαπραγματεύσεις και με τους δύο υποψήφιους επενδυτές που υπέβαλαν προσφορά (Κοινοπραξία
Renew Energy & Calwest Ethanol και Motor Oil), οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό
και ενέκρινε τις από 14/03/2008 και από 17/04/2008, αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας για την μεταβίβαση με
απόσχιση από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. της εκμετάλλευσης των Εργοστασίων Ξάνθης και Λάρισας, τα οποία έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ αριθμ.
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320/2006 του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2006, σε νεοϊδρυόμενες θυγατρικές της ανώνυμες εταιρείες με
αντικείμενο εργασιών την παραγωγή βιοαιθανόλης, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 7 του
ν. 3660/2008.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.11.2008 αποφασίσθηκε ο τερματισμός των
διαπραγματεύσεων με την Κοινοπραξία Renew Energy & Cal West Ethanol και τη Motor Oil (Hellas) στο πλαίσιο
της διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τη μετατροπή των Εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε
μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης.
Με δεδομένες τις νέες οικονομικές συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Ε.Β.Ζ. αποφάσισε ότι παραμένει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΒΖ η τροποποίηση των δύο εργοστασίων σε
μονάδες για την αξιοποίηση κυρίως της γεωργικής παραγωγής, περιλαμβανομένης της παραγωγής βιοαιθανόλης.
Λόγω των νέων δεδομένων στις νομοθεσίες τόσο της ΕΕ όσο και της Ελλάδας, έκρινε ότι απαιτείται προσαρμογή
της μελέτης για τη βιοαιθανόλη, και αποφάσισε την επικαιροποίηση της μελέτης και την προσαρμογή της
δυναμικότητας των μονάδων.
Ο διεθνής Οίκος IPRO κατόπιν εντολής της εταιρίας, εκπόνησε και παρέδωσε τη σχετική επικαιροποιημένη μελέτη.
Οι Υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας αξιολόγησαν την επένδυση (δυναμικότητα των μονάδων, δυνατότητα
υλοποίησης της μετατροπής) και εν μέσω της αναμφισβήτητης χρηματοοικονομικής κρίσης, προέκυψαν
προβλήματα εξεύρεσης του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης.

β) 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 ΕΒΖ, που πληρεί
ορισμένες προϋποθέσεις, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργαζομένων και η δυνατότητα μεταφοράς ή μετάταξης
του πλεονάζοντος προσωπικού της στις Περιφέρειες.
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3660/7.5.2008 καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος
ειδικής επιδότησης των εργαζομένων στα εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ οι οποίοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις
πλήρους συνταξιοδότησης μέχρι 31.3.2013, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κλάδου ζάχαρης. Οι
δαπάνες που προκαλούνται από τη εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθούν κατά 80% από τον κρατικό
προϋπολογισμό και το Λ.Α.Ε.Κ. και κατά 20% από την ΕΒΖ ΑΕ.
Επίσης, 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 καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της ανωτέρω μεταφοράς,
και διευκρινίζεται 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.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κατατεθεί στην εταιρία αιτήσεις εργαζομένων που να ζητούν τη συμμετοχή τους
στην εθελούσια έξοδο, λόγω αναμονής ερμηνευτικής εγκυκλίου από τα αρμόδια Υπουργεία και κατ’ επέκταση δεν
έχει καταχωρηθεί ανάλογη πρόβλεψη στα βιβλία της εταιρίας σχετικά με το ανωτέρω γεγονός πέραν της πρόβλεψης
που σχηματίζεται μετά από αναλογιστική μελέτη και αφορά την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.
Η εν λόγω διάταξη του άρθρου 8 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α΄/7.5.2008) είχε ως στόχο να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με το προσωπικό, καθώς η επιχείρηση «ΕΒΖ ΑΕ» έκρινε, βάσει του νέου
Επιχειρησιακού της Σχεδίου, απαραίτητη τη μείωση του προσωπικού, λόγω της υπαγωγής της στο νέο Ευρωπαϊκό
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Καθεστώς Ζάχαρης. Μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω διάταξη έχρηζε
βελτίωσης, γιατί διαπιστώθηκαν δυσκολίες και ερμηνευτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή της.
Με σχέδιο νόμου (άρθρο 34) που κατατέθηκε στις 19.3.2009 από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών
εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», το οποίο
ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 29.4.2009, ρυθμίζονται τα προβλήματα που ανέκυψαν. Αναμένεται η
σχετική Κ.Υ.Α. η οποία θα διευκρινίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του παραπάνω άρθρου.
γ) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η ΕΒΖ και οι θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις:
Φορολογική αρχή
ΕΒΖ ΑΕ

Ελλάδα

Από 1/7/2001 έως 30/6/2009

SAJKASKA

Σερβία

Από 1/1/2004 έως 30/6/2009

CRVENKA

Σερβία

Από 1/1/2004 έως 30/6/2009

ΕΒΖ Κύπρος LTD

Κύπρος

Από 1/9/2003 έως 30/6/2009

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.
δ) 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 2009 ανέρχονται σε ευρώ 15,16
εκατ. περίπου και αντιπροσωπεύουν ζημία από την μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/δηναρίου από την ημερομηνία
απόκτησης των συμμετοχών αυτών.
ε) 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
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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. Κανένας πελάτης δεν
ξεπερνά το 10% των εσόδων του Ομίλου με συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι κατανεμημένος σε μεγάλο
αριθμό πελατών.
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.
Στις σημερινές δύσκολες, όπως έχουν διαμορφωθεί συνθήκες της αγοράς, καθίσταται επιτακτική πλέον η ανάγκη
ενασχόλησης της Εταιρείας, με την ασφάλιση πιστώσεων των πελατών ώστε να αποφεύγονται τυχόν επισφάλειες
στο μέλλον.
Το έργο αυτό από 01/12/2008 βάσει Σύμβασης, το ανέλαβε η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, και αφορά την ασφάλιση
του συνόλου των επί πιστώσει πωλήσεων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (υπό προϋποθέσεις) τόσο για την
ζάχαρη όσο και για τα υποπροϊόντα. Της ασφάλισης εξαιρούνται πωλήσεις προς εταιρείες ελεγχόμενες από το
Δημόσιο ή συγγενείς εταιρείες προς την επιχείρηση. Η παραπάνω ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει την Εταιρεία για
επισφάλειες που θα δημιουργηθούν και πέραν των καλύψεων με εγγυητικές επιστολές, εκχωρήσεις ακινήτων και
επιταγές πελατών
Η μέγιστη έκθεση του ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο για τις εμπορικές απαιτήσεις κατά την 30/6/2009 είναι:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

Καθυστερημένα πάνω από 360 ημέρες

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

27 058 057
4 966 633
911 890
810 520
14 388 255

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

14 674 718
336 500
856 358
661 121
14 380 965

Σύνολο

75 981 866

48 135 355

51 034 495

30 909 662

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

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 16,4 εκατ. περίπου και για την εταιρία ποσό ευρώ 15,6 εκατ. περίπου. Περαιτέρω ανάλυση
για την Έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο παρέχεται στη Σημείωση 34.1 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 κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς να πραγματοποιούνται μη
αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύει η φήμη του Ομίλου.
Βάση των συμβατικών λήξεων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ο όμιλος και η εταιρία έχουν το παρακάτω
πρόγραμμα αποπληρωμής αυτών:
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(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Αξία Ισολογισμού
30.6.2009
116 452 033
39 554 444
13 157 186

Μέχρι
Από 6 μήνες Από 1 έως 2 Από 2 έως 5 Πάνω από
έτη
έτη
5 έτη
6 μήνες
έως 1 έτος
116 452 033
39 554 444
8 003 792 4 130 712
554 027
468 655
-

169 348 426

164 195 032

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

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 5 Πάνω από
έτη
έτη
5 έτη
έως 1 έτος
3 674 283
54 877
3 674 283

-

54 877

-

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 τους. Περαιτέρω ανάλυση για τον
κίνδυνο ρευστότητας και ανάλυση ευαισθησίας ταμειακών ροών παρέχεται στη Σημείωση 34.2 των Ετήσιων
Οικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της εταιρίας και του ομίλου.
Η Εταιρία διανύει το τελευταίο από τα 3 συνολικά έτη της προσαρμογής της στις νέες συνθήκες της Κ.Ο.Α.
Ζάχαρης και συνεχίζει την προσπάθεια αναδιοργάνωσής της σύμφωνα με το εγκριθέν 3ετές Business Plan. 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.3660/208. καθώς και
των λοιπών συντελεστών του κόστους.
Το αυξημένο γεωργικό εισόδημα των τευτλοπαραγωγών της τρέχουσας χρήσης σε συνδυασμό με την ομαλοποίηση
των τιμών των άλλων γεωργικών προϊόντων , δίνουν την βάσιμη ελπίδα για την νέα παραγωγική περίοδο 2009/2010
ότι η παραγωγή θα καλύψει τον στόχο της εθνικής ποσόστωσης, δηλαδή τους 158.750 τόνους ζάχαρης. Το γεγονός
αυτό θα οδηγήσει αφενός στην εξομάλυνση του κόστους παραγωγής και αφετέρου θα το καταστήσει ανταγωνιστικό
για τις συνθήκες της Ελληνικής αγοράς.
Παράλληλα συνεχίζεται η προσπάθεια διατήρησης του ποσοστού κάλυψης της εσωτερικής αγοράς με την εισαγωγή
60.000 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
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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
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

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

30/6/2008
Πωλήσεις αγαθών και Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
υπηρεσιών
12.986
5.502.864
0
830.971
195.630
0
46.596
5.941
0
0
767.570
16.113.979
685.516
17.429.566
0
0
1.708.298

39.883.321

Απαιτήσεις
354.130
0
391.357
0
0
6.202.736
5.005.093
0

Υποχρεώσεις
81.603.385
131.246
0
466
0
1.838.257
8.031.022
0

11.953.316

91.604.376

Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών
καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί σχετική αναφορά .
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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 δικαιώματα 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.
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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, 8 Σεπτεμβρίου 2009
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΤΣΟΛΕΚΑΣ
A.Δ.Τ. Ν 065607/1983
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Γ. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς τους Μετόχους της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε».
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» ( η Εταιρεία ) που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό
της 30ης Ιουνίου 2009 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και
εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις
περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά
και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την
κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων,
με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 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 κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2009, την
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 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων.
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν.
2190/1920

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 2009
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Δημήτρης Ντζανάτος
ΑΜ ΣΟΕΛ 11521

Κων/νος Βενέτης
ΑΜ ΣΟΕΛ 12891

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές –Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Ζεφύρου 56 17564 Παλαιό Φάληρο - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 127

Δ. Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Μητροπόλεως 34,Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 541 10
www.ebz.gr
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Ισολογισμός
Στις 30 Ιουνίου 2009
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

18
18
19
20

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

134 196 296
7 902 656
69 738
3 890 872
146 059 562

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

109 086 291
20 771 085
70 396
129 927 772

22
23
24

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

91 032 838
48 135 353
67 658 621
389 024
3 147 704
210 363 540

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

65 113 166
30 909 662
67 693 976
389 024
985 680
165 091 508

350 948 094

356 423 102

275 665 220

295 019 280

Καθαρή Θέση Μετόχων

26 826 703
16 888 623
138 756 504
1 426 838
(39 034 653)
144 864 015

26 826 703
16 888 623
138 756 504
11 135 526
193 607 356

26 826 703
16 888 623
137 086 911
1 426 838
(75 075 278)
107 153 797

26 826 703
16 888 623
137 086 911
(25 538 478)
155 263 759

Δικαιώματα Μειοψηφίας

9 557 561

9 429 767

-

-

Σύνολο Καθαρής Θέσης

154 421 576

203 037 123

107 153 797

155 263 759

29
21
30

11 795 284
8 964 988
2 290 529
23 050 801

2 733 333
9 578 267
8 851 816
4 243 925
25 407 341

11 030 588
8 605 154
54 877
19 690 619

2 733 333
8 994 730
8 494 774
72 406
20 295 243

31

39 554 444
2 397 184
116 452 033
4 205 399
10 866 657
173 475 717

22 871 053
3 027 097
84 326 928
3 850 712
13 902 848
127 978 638

23 479 553
1 140 895
109 199 575
4 134 124
10 866 657
148 820 804

16 441 167
1 192 285
84 321 561
3 602 417
13 902 848
119 460 278

Σύνολο Υποχρεώσεων

196 526 518

153 385 979

168 511 423

139 755 521

Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων

350 948 094

356 423 102

275 665 220

295 019 280

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές επενδύσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων
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Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποθεματικά Επανεκτίμησης
Σωρευμένα κέρδη / (ζημίες)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

26
26
27

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

29
32
33

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση αποτελεσμάτων
Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/7/2007 30/6/2008

1/7/2008 30/6/2009

1/7/2007 30/6/2008

1/7/2008 30/6/2009

9
199 868 600 182 196 455 147 676 201 131 500 689
11, 12 (179 365 505) (151 013 922) (150 643 828) (125 541 189)

20 503 095

31 182 533

(2 967 627)

5 959 500

13 976 343
(12 456 601)
(19 609 944)
(12 742 577)

11 418 612
(6 670 973)
(15 351 465)
(10 454 301)

-

12 434 271
(11 109 252)
(20 964 242)
(11 425 158)
29 031 252

-

9 619 150
(6 231 986)
(16 000 166)
(9 515 878)
29 031 252

(17 980 937)

(21 766 845)

(17 980 937)

(21 766 845)

(28 310 621)

7 382 559

(42 006 691)

(8 904 973)

2 418 126
(12 453 090)

1 347 977
(8 266 043)

2 575 523
(8 160 926)

7 435 619
(6 003 832)

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

(10 034 964)

(6 918 066)

(5 585 403)

1 431 787

Ζημίες/(Κέρδη) προ φόρων

(38 345 585)

464 493

(47 592 094)

(7 473 186)

(2 750 894)

7 439 259

(1 944 706)

8 289 768

(41 096 479)

7 903 752

(49 536 800)

816 582

(42 921 008)
1 824 529
(1,1680)

5 640 327
2 263 425
0,1535

(49 536 800)
(1,3480)

816 582
0,0222

Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα
Έξοδα Διάθεσης
Έξοδα Διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Ενίσχυση αναδιάρθρωσης μονάδων επεξεργασίας ζάχαρης
Εισφορά σε Ταμείο αναδιάρθρωσης και έξoδα
αναδιάρθρωσης
Αποτελέσματα από λειτουργικές δραστηριότητες
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

Φόρος εισοδήματος

10
11, 12
11, 12
13
14
14

15
16

17

Ζημίες/(Κέρδη) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους της Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009
(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπα 1 Ιουλίου 2007

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά
Αποθεματικά
υπέρ το άρτιο

Σωρευμένα
κέρδη /
(ζημίες)

Δικαιώματα Σύνολο ιδίων
μειοψηφίας Κεφαλαίων

Σύνολο

26 826 703

16 888 623

138 756 504

10 866 721

193 338 551

9 692 901

203 031 452

Κέρδη χρήσεως 1/7/2007 – 30/6/2008

-

-

-

5 640 327

5 640 327

2 263 425

7 903 752

Μεταβολή ποσοστών ομίλου

-

-

-

256 505

256 505

(37 196)

219 309

Διανεμηθέντα μερίσματα

-

-

-

-

-

(1 421 834)

(1 421 834)

Συναλλαγματικές Διαφορές Μετατροπής Οικονομικών
Καταστάσεων

-

-

-

(5 628 027)

(5 628 027)

(1 067 529)

(6 695 556)

26 826 703

16 888 623

138 756 504

11 135 526

193 607 356

9 429 767

203 037 123

Ζημίες χρήσεως 1/7/2008 – 30/6/2009

-

-

- (42 921 008)

(42 921 008)

1 824 529

(41 096 479)

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)

26 826 703

16 888 623

140 183 342 (39 034 653)

144 864 015

9 557 561

154 421 576

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2008

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2009

Εταιρική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009
(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2007
Κέρδη χρήσεως 1/7/2007 – 30/6/2008
Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2008

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ
το άρτιο

26 826 703

16 888 623

-

-

26 826 703

16 888 623

Αποθεματικό αναγνώρισης επενδυτικών παγίων

-

-

Ζημίες χρήσεως 1/7/2008 – 30/6/2009

26 826 703

Υπόλοιπα 30 Ιουνίου 2009

Σωρευμένα
κέρδη /
(ζημίες)

Αποθεματικά

Σύνολο ιδίων
Κεφαλαίων

137 086 911 (26 355 060)
-

154 447 177

816 582

816 582

137 086 911 (25 538 478)

155 263 759

1 426 838

-

1 426 838

-

- (49 536 800)

(49 536 800)

16 888 623

138 513 749 (75 075 278)

107 153 797

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 5 έως 51 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009
(Ποσά σε Ευρώ)
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)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
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)

1/7/2008 30/6/2009

1/7/2007 30/6/2008

1/7/2008 30/6/2009

1/7/2007 30/6/2008

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

232 897 570
(230 597 551)
(1 513 772)
(6 170 480)
(5 384 233)

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

182 814 039
(199 122 016)
(5 681 136)
(21 989 113)

(1 363 860)
1 091 579

(2 938 898)
907 830

(272 281)

(2 031 068)

(511 568)
3904 969
3 393 401

(1 082 634)
2 530 042
1 447 408

172 513 627
(142 156 053)
(2 134 885)
28 222 689

219 309
120 511 478
(110 965 436)
(3 555 963)
6 209 388

164 300 734
(142 156 053)
22 144 681

120 399 126
(101 951 857)
18 447 269

(1 487 835)

(1 205 913)

318 735

(2 094 436)

3 147 704

4 353 617

985 680

3 080 116

1 659 869

3 147 704

1 304 415

985 680

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 30.6.2009 απασχολεί 1 584 άτομα (2008: 1 778), εκ των οποίων 1 063 (2008: 1 110)
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 2009 περιλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις της ΕΒΖ και των θυγατρικών της που αναφέρονται παρακάτω:
Ποσοστό συμμετοχής
Επωνυμία θυγατρικής εταιρίας

Δραστηριότητα

2008/2009

2007/2008

Σερβία
AD FABRIKA SECERA “SAJKASKA”

Ζαχαρουργείο

92,32%

92,32%

AD FABRIKA SECERA “CRVENKA”

Ζαχαρουργείο

80,80%

80,80%

100%

100%

Κύπρος
ΕΒΖ Κύπρος LTD.

Εμπορία

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
2.1

Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
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 8 Σεπτεμβρίου 2009 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 λογιστικές αρχές που παρατίθενται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και έχουν εφαρμοσθεί με
συνέπεια και από όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

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 30.6.2009. Το καθαρό ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν από την ανωτέρω μετατροπή ανέρχεται σε Ευρώ 8 470 810 και όπως προβλέπεται από το
ΔΛΠ 21 καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου.

3.4

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική αναγνώριση
Ο Όμιλος ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του στις εξής κατηγορίες:
α) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων β)
διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία γ) χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρηματικών
διαθεσίμων δ) απαιτήσεις από πελάτες και προκαταβολές ε) δάνεια και λοιπές υποχρεώσεις
Η απόφαση για την ταξινόμηση των επενδύσεων λαμβάνεται κατά την απόκτησή τους από τη
Διοίκηση του Ομίλου.
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα στοιχεία του
ενεργητικού, εκτός και αν η ημερομηνία είσπραξης αυτών υπερβαίνει τους 12 μήνες από την
ημερομηνία του Ισολογισμού και περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
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Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς
χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις.
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος που είναι η πραγματική αξία του ληφθέντος δανείου
μείον τα τυχόν άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά
μεταξύ του ληφθέντος δανείου (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός αν η εταιρία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του
ισολογισμού. Σε αυτή την περίπτωση ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: Η
κατηγορία περιλαμβάνει δυο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εμπορικού
χαρτοφυλακίου και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία. Τα
στοιχεία αυτής της κατηγορίας αφορούν κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί
με σκοπό την εκποίησή τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και αυτά που ταξινομήθηκαν στην
κατηγορία αυτή από τη Διοίκηση κατά την απόκτησή τους.
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση: Αφορούν σε επενδύσεις που δεν έχουν προκαθορισμένο
χρονικό ορίζοντα διακράτησης και μπορούν να ρευστοποιηθούν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις
ανάγκες ρευστότητας του Ομίλου, τις μεταβολές των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή
των τιμών των μετοχών.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων και διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται την ημερομηνία συναλλαγής
(trade date), η οποία αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή
να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
β) Παύση αναγνώρισης
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να απεικονίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις από τη στιγμή που λήγει το δικαίωμα του Ομίλου να λαμβάνει εισροές από αυτά ή από
την στιγμή που ο Όμιλος έχει μεταφέρει όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που έχει από την κατοχή
τους.
γ) Αποτίμηση
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Η διαφορά της
αποτίμησης για μεν τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία καταχωρείται στην
καθαρή θέση και κρίνεται μεταγενέστερα για την ύπαρξη απομείωσης, ενώ των χρηματοοικονομικών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως.
δ) Απομείωση
Ο Όμιλος αξιολογεί για κάθε περίοδο όπου δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις εάν υπάρχουν
αντικειμενικές ενδείξεις ότι υφίσταται απομείωση σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή
μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις επισκοπούνται σε κάθε περίοδο σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Αν
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υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης και η διαφορά
από την αρχική απαίτηση καταχωρείται ως απομείωση στα αποτελέσματα χρήσεως
Απομείωση της αξίας των απαιτήσεων πραγματοποιείται όταν η λογιστική αξία αυτών υπερβαίνει το
ποσό της ανακτήσιμης αξίας τους.
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Στην περίπτωση των μετοχικών επενδύσεων που ταξινομούνται στο χαρτοφυλάκιο διαθέσιμο προς
πώληση, ως ένδειξη απομείωσης νοείται μία σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας
του χρεογράφου σε σχέση με το αρχικό κόστος κτήσης. Εφόσον, υπάρχει τέτοια ένδειξη για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, η σωρευμένη ζημία που
υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τυχόν
ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωρισθεί κατά προηγούμενες περιόδους μεταφέρεται στα
αποτελέσματα, από τα ίδια κεφάλαια. Αν σε μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός ομολόγου
ταξινομημένου ως διαθέσιμου προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να αποδοθεί
σε γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση στα αποτελέσματα της απομείωσης, η απομείωση
αντιλογίζεται μέσω των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στις μετοχές ή μεταγενέστερη αύξηση της
εύλογης αξίας αναγνωρίζεται απευθείας στα ιδία κεφάλαια.
ε) Συμψηφισμός
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις μόνο όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα για συμψηφισμό
των καταχωρημένων ποσών και ταυτόχρονα υπάρχει η πρόθεση για το συμψηφισμό αυτό.

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

Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 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.
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:
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Κτίρια

40 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός

25 έτη

Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

8 έτη
3-5 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

10

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

στην 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
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διαχωρίζεται σε κεφάλαιο και τόκο. Το ποσό του μισθώματος που αφορά κεφάλαιο μειώνει την
υποχρέωση, ενώ ο τόκος καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(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 αφορά στη νομική υποχρέωση 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 ή 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
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προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
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.
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.
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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.

Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα Πρότυπα,
Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφισταμένων Προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2008, την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση
της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων Προτύπων
και Διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:


ΔΠΧΠ 8 «Τομείς λειτουργικών δραστηριοτήτων» (σε ισχύ από 1.1.2009)
Το Πρότυπο αυτό εισάγει την «προσέγγιση της διοίκησης» στην πληροφόρηση ανά τομέα. Το ΔΠΧΠ
8, που γίνεται υποχρεωτικό στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου το 2009, θα απαιτεί
γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τομέα βάσει της εσωτερικής πληροφόρησης που σε τακτική βάση
επισκοπεί η Διοίκηση του Ομίλου που είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις με σκοπό την
αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τομέα και τον επιμερισμό των πόρων σε αυτούς. Ο Όμιλος επί του
παρόντος παρουσιάζει πληροφόρηση ανά τομέα σχετικά με τους επιχειρηματικούς και γεωγραφικούς
τομείς (Σημ. 8).



Τροποποίηση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» (σε ισχύ από 1.1.2009)
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 αφαιρεί την επιλογή να εξοδοποιείται το κόστος δανεισμού και απαιτεί
από μια οικονομική μονάδα να κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που είναι άμεσα σχετιζόμενο με
την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός συγκεκριμένου στοιχείου ενεργητικού ως μέρος του
κόστους αυτού. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 23 θα γίνει υποχρεωτικό για τις οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου το 2009 και θα αποτελεί μεταβολή της λογιστικής αρχής.



Διερμηνεία 12 «Συμφωνία Παραχώρησης Εκμεταλλεύσεως» (ισχύει για χρήσεις με έναρξη από
την 1.1.2008)
Παρέχει οδηγίες σε ορισμένα θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης που προκύπτουν κατά τη
λογιστικοποίηση των συμφωνιών παραχώρησης εκμεταλλεύσεως μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα. Η Διερμηνεία 12, που γίνεται υποχρεωτική για τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου το
2008, δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.



Διερμηνεία 13 «Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών» (σε ισχύ από 1.1.2009)
Αναφέρεται στη λογιστικοποίηση από τις οικονομικές μονάδες που χειρίζονται ή συμμετέχουν με
άλλο τρόπο σε προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών που αφορούν τους πελάτες τους. Τα
προγράμματα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να εξαργυρώσουν πιστώσεις με
επιβραβεύσεις όπως η δωρεάν ή με έκπτωση παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεν αναμένεται να έχει
επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.



Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων» (σε ισχύ από 1.1.2009)
Η υιοθέτηση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του από τον Όμιλο
αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
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Τροποποίηση του ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» και του
ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (σε ισχύ από 1.7.2009)
Οι κυριότερες αλλαγές που επιφέρει η τροποποίηση του προτύπου αναφέρεται στις περιπτώσεις
μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής σε μια επιχείρηση, στα δικαιώματα μειοψηφίας (τα οποία
πλέον θα απορροφούν το σύνολο των ζημιών που τους αναλογούν) και στην αντιμετώπιση των
εξόδων που σχετίζονται με τη διαδικασία εξαγοράς (τα οποία θα καταχωρούνται στα αποτελέσματα
χρήσης). Η υιοθέτηση του Προτύπου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή του από τον Όμιλο
αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.



ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον
κάτοχο (“puttable” μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση μιας οντότητας
καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1
απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα “puttable” μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια
Κεφάλαια. τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου του 2009. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις
οικονομικές του καταστάσεις.



ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση: Κατάλληλα Μέσα
Αντιστάθμισης (τροποποίηση Ιούλιος 2008)
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, επιτρέπει σε μία οντότητα να προσδιορίσει ως αντισταθμιζόμενο
στοιχείο ένα τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύμανσης της ταμιακής ροής ενός
χρηματοοικονομικού μέσου. Μία οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή
στις ταμειακές ροές που συνδέονται με έναν μονομερή κίνδυνο ως το αντισταθμιζόμενο στοιχείο, σε
μία αποτελεσματική σχέση αντιστάθμισης. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι η τροποποίηση αυτή θα
επηρεάσει τις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 39 ισχύει για χρήσεις
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου του 2009. Ο Όμιλος δεν κατείχε τέτοιου είδους
χρηματοοικονομικά στοιχεία μέχρι την ημερομηνία παρουσίασης των συγκεκριμένων καταστάσεων.



Τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 και στο Δ.Π.Χ.Α. 7 – Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών
Περιουσιακών Στοιχείων
Οι τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόμηση από την
κατηγορία επενδύσεων προς εμπορία σε άλλες κατηγορίες, μη παράγωγων χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις
στο Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις οργανισμών
που εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 39. Η τροποποιημένη έκδοση του
ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 7 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου του 2008. O Όμιλος
δεν κατείχε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά στοιχεία μέχρι την ημερομηνία παρουσίασης των
συγκεκριμένων καταστάσεων.



Διερμηνεία 14 - Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες
κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους.
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2008. Η Διερμηνεία δεν ισχύει για τις δραστηριότητες του Ομίλου.



Διερμηνεία 15 - Συμφωνίες κατασκευής ακινήτων (Real Estate)
Αυτή ή Διερμηνεία εκδόθηκε στις 3/7/2008, ισχύει για ετήσιες περιόδους από 01/01/2009 και μετά
και έχει αναδρομική εφαρμογή. Παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την
κατασκευή ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικά
Συμβόλαια» ή του ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Η Διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
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Διερμηνεία 16 - Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα του
εξωτερικού
Η Επιτροπή Διερμηνειών εξέδωσε την Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε
Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Εξωτερικού». Η Διερμηνεία διευκρινίζει ορισμένα ζητήματα για
τη λογιστική αντιμετώπιση αντισταθμίσεων συναλλαγματικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε
επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού (όπως οι θυγατρικές και οι συγγενείς επιχειρήσεις των
οποίων οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού νομίσματος
της αναφέρουσας επιχείρησης). Τα βασικά θέματα που εξετάζονται είναι:
 Ο τύπος κινδύνου που μπορεί να περιγράψει αυτή τη μορφή λογιστικής
αντισταθμίσεων, και
 που μέσα στον όμιλο το μέσο που αντισταθμίζει αυτό τον κίνδυνο μπορεί να κατέχεται.
Η Διερμηνεία 16 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά από την 1η
Οκτωβρίου 2008, ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της επιτρέπεται. 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.
Η Διερμηνεία 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες»
εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/07/2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το
γεγονός αυτό στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων και ταυτόχρονα να
εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το Δ.Λ.Π. 27 (όπως τροποποιήθηκε τον
Μάιο του 2008) και το Δ.Π.Χ.Α. 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η
αναδρομική εφαρμογή της Διερμηνείας δεν επιτρέπεται.



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.
Η Διερμηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις
μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009. Η Διερμηνεία αυτή δεν
έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η ενδεχόμενη υιοθέτηση των συγκεκριμένων νέων
προτύπων και διερμηνειών.
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5 Σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών
Ο Όμιλος κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις και
παραδοχές για τη μελλοντική κατάσταση ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων που επηρεάζουν την απεικόνιση των στοιχείων αυτών στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι εκτιμήσεις αυτές και οι παραδοχές εξετάζονται σε κάθε περίοδο με βάση ιστορικά στοιχεία και
άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία
εκτιμώνται λογικά υπό κανονικές συνθήκες.

5.1

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:




5.2

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.

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.

5.3

Ωφέλιμη ζωή παγίων
Ο Όμιλος κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επανεξέτασε την ωφέλιμη
ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναπροσάρμοσε όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο την
ωφέλιμη ζωή αυτών. Ο Όμιλος σε κάθε περίοδο συντάξεως ισολογισμού επανεξετάζει τις ωφέλιμες
ζωές των παγίων περιουσιακών στοιχείων και προβαίνει σε αλλαγές αυτών όταν αυτό κριθεί
απαραίτητο.
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5.4

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.

5.5

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.

6. Αναδιάρθρωση παραγωγικής διαδικασίας
6.1

Πληροφορίες για την αναδιάρθρωση
Η μητρική εταιρεία ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ξεκινήσει την
αναδιάρθρωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Από τον Νοέμβριο του 2005 μέχρι του Ιούνιο του
2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην ριζική αναμόρφωση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
ζάχαρης (Κ.Ο.Α. Ζάχαρης), ψηφίζοντας τους τρεις νέους Κανονισμούς (Κ318, 319, 320)/2006, οι
οποίοι οδήγησαν σε αναγκαίες αναδιαρθρώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης και ιδιαίτερα στις
Ζαχαροβιομηχανίες των Μεσογειακών χωρών. Η συνολική ποσόστωση η κατανεμημένη στους
παραγωγούς ζάχαρης στην Ευρώπη των 25 ανέρχεται σε 17,5 εκατομμύρια τόνων περίπου. Κύριος
σκοπός των νέων κανονισμών που θεσπίσθηκαν, είναι η μείωση της συνολικής κατανεμημένης
ποσόστωσης κατά 6 εκατομμύρια τόνους μέσα στα επόμενα δύο έτη και για τον σκοπό αυτό
θεσπίσθηκαν κίνητρα αποζημίωσης για την αποσυρόμενη ποσόστωση του κάθε μέλους
Αποτέλεσμα ήταν, η συμπίεση της τιμής της ζάχαρης κατά 10% και πλέον, γεγονός που επηρέασε
όπως ήταν φυσικό και την Ελληνική Αγορά.
Η προοπτική αυτή μεσοπρόθεσμα οδήγησε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών ζάχαρης, στην
απόφαση για απόσυρση ποσοστώσεων με υπαγωγή στις ρυθμίσεις του καθεστώτος αναδιάρθρωσης
του κανονισμού 320/2006.
Οι βιομηχανίες που θα σταματήσουν την παραγωγή ζάχαρης αποσύροντας μέρος της ποσόστωσης
τους και αντίστοιχης δυναμικότητας παραγωγικές εγκαταστάσεις θα λάβουν κατά την περίοδο
αναδιάρθρωσης τα ποσά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Μοναδιαία αξία της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης Ευρώ/τόνο απόσυρσης
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/2011

730

730

625

520

0
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Σε περίπτωση απόσυρσης ποσόστωσης με μετατροπή του αντικειμένου παραγωγής κάποιου
εργοστασίου (π.χ. μετατροπή σε μονάδα παραγωγής βιοαιθανόλης) η μοναδιαία αξία της ενίσχυσης
αναδιάρθρωσης διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Ποσό αναδιάρθρωσης Ευρώ/τόνο απόσυρσης
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/2011

547,5

547,5

468,75

390

0,0

Για το σκοπό αυτό δημιουργείται ταμείο αναδιάρθρωσης στο οποίο συνεισφέρουν οι βιομηχανίες που
θα συνεχίσουν την παραγωγή τους με τα παρακάτω ποσά:
2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/2011

126,4

173,8

113,3

0,0

0,0

Η Εταιρία έχοντας υπόψη ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν αναμόρφωση των λειτουργιών της, έχει
θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αναδιάρθρωσης του κόστους παραγωγής και λειτουργίας προκειμένου να
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της στο νέο περιβάλλον που θα διαμορφωθεί. Επίσης, έχοντας
υπόψη την προοπτική μίας τέτοιας εξέλιξης, από τον Ιούλιο του 2004, προχώρησε και έλαβε μέτρα
που συμβάλουν τόσο σε μείωση του κόστους παραγωγής, όσο και σε βελτίωση της ανταγωνιστικής
της θέσης στην ελληνική αγορά και στην αγορά των Βαλκανίων. Μέσα σ’ αυτό το κανονιστικό
πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 5η Σεπτεμβρίου 2006 έλαβε δύο αποφάσεις που
στοχεύουν αφενός στην κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του προσωρινού Ταμείου
Αναδιάρθρωσης προς όφελος των παραγωγών και της Βιομηχανίας μας, αφετέρου στη συνέχιση των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον Ελλαδικό χώρο στηρίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη όπως το
πράττει εδώ και 46 χρόνια. Αποφάσισε:
 την απόσυρση του 50%+ της Ελληνικής ποσόστωσης ζάχαρης. Η συνολική Ελληνική
ποσόστωση ζάχαρης ανέρχεται σε 317 501,8 τόνους, επομένως αποσύρθηκε ποσόστωση
περίπου 158 750 τόνων ζάχαρης.
 την μετατροπή εκ του ανωτέρω γεγονότος της λειτουργίας των Ζαχαρουργείων Λάρισας και
Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής Βιοαιθανόλης με την κατεργασία Τεύτλων, Μελάσσας
Σιτηρών κλπ. Παράλληλα να προχωρήσει σε άμεση κατάθεση φακέλου του Επενδυτικού
Σχεδίου προκειμένου να υπαχθεί η επένδυση αυτής στις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού
Νόμου που θα ισχύσει από 1/1/2007 και να δικαιωθεί της προβλεπόμενης επιδότησης. Το
ύψος της συνολικής επένδυσης εκτιμόταν ότι θα ξεπεράσει τα Ευρώ 180 000 000.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΑΕ που πραγματοποιήθηκε στις 10/11/2006 επικύρωσε την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη της τα εξής:



Στα πλαίσια της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς Ζάχαρης (Κ.Ο.Α) παρέχονται σημαντικές
επιχορηγήσεις για το κλείσιμο εργοστασίων ή τη μετατροπή τους σε μονάδες παραγωγής
βιοαιθανόλης που να μην έχουν ως δραστηριότητα την παραγωγή ζάχαρης.



Τα βιοκαύσιμα αποτελούν μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που παράγεται από βιολογικά υλικά.
Είναι φιλικά προς το περιβάλλον (σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα) και το μόνο αξιόπιστο
υποκατάστατο του πετρελαίου που μπορεί σήμερα να παραχθεί σε σημαντική κλίμακα. Τα πιο
κοινά βιοκαύσιμα είναι το βιοντήζελ και η βιοαιθανόλη.
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Η ΕΕ εισήγαγε την Οδηγία 2003/30/EC προκειμένου να προωθήσει την παραγωγή και τη χρήση
των βιοκαυσίμων από τα κράτη-μέλη της. Η οδηγία θέτει ως στόχο το 5,75% όλων των καυσίμων
κίνησης να προέρχεται από βιοκαύσιμα σε όλα τα κράτη-μέλη έως το 2010.



Ο Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που
εκδόθηκε στις 10.1.2007 συστήνει ως ελάχιστο στόχο το 10% της συνολικής κατανάλωσης
πετρελαίου και ντήζελ που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης να προέρχεται από βιοκαύσιμα
ως το 2020.



Στην Ελλάδα, έχει ψηφιστεί ο Νόμος 3423/2005 προκειμένου να ρυθμίσει την εισαγωγή των
βιοκαυσίμων στην Ελληνική αγορά.



Η ποσότητα των βιοκαυσίμων που είναι αναγκαία ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5,75%
για την Ελλάδα εκτιμάται σε 148.000 τόνους για το βιοντήζελ και 390.000 τόνους για τη
βιοαιθανόλη (ή 185.000 μ3 και 487.500 μ3 αντίστοιχα).



Στην Ελλάδα χορηγείται φοροαπαλλαγή στα βιοκαύσιμα για την παραγωγή των οποίων
χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες παραγόμενες στην Ελλάδα.



Σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, κάθε επένδυση στο χώρο των βιοκαυσίμων
μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη σημαντικών κρατικών επιχορηγήσεων.

6.2 Μετατροπή Ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής Βιοαιθανόλης
και εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή
Η Εταιρεία στα πλαίσια υλοποίησης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τη
μετατροπή των δύο εργοστασίων (Λάρισας και Ξάνθης) σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης προέβη
στις παρακάτω ενέργειες.
Εντός του Μαΐου 2007 δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση στρατηγικού
επενδυτή για την μετατροπή των Ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδα παραγωγής
βιοαιθανόλης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΖ προέβει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, στην προσέλκυση και
επιλογή στρατηγικού επενδυτή ή ομάδας επενδυτών (ενός και για τα δύο εργοστάσια, ή δύο
ξεχωριστών για το κάθε ένα εργοστάσιο). Η σχεδιαζόμενη επένδυση σχεδιαζόταν να γίνει μέσω μίας
ξεχωριστής εταιρίας (ή δύο ξεχωριστών εταιριών) στην οποία θα εισφέρονταν τα δυνάμενα να
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό πάγια των εν λόγω εργοστασίων. Ο Στρατηγικός Επενδυτής
καλούταν να συμμετάσχει στη Νέα Εταιρία και να συνεισφέρει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
στην υλοποίηση της απαιτούμενης επένδυσης, ενώ παράλληλα θα συμμετείχε και στη διοίκηση της
Νέας Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΖ, όρισε τις εταιρίες Deloitte Business Solutions
Α.Ε. και Pricewaterhouse Coopers Business Solutions Α.Ε., ως αποκλειστικούς συμβούλους για τη
διεξαγωγή της διαδικασίας προσέλκυσης ενδιαφέροντος και επιλογής Στρατηγικού Επενδυτή.
Η όλη διαδικασία που συντονίζονταν από τους συμβούλους προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε δύο
φάσεις.
Την 22α Ιουνίου 2007 ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του Διαγωνισμού με θετικά αποτελέσματα, αφού
υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλο αριθμό (12) επιχειρηματικών σχημάτων .
Στη 2η φάση επελέγησαν από την ΕΒΖ εννέα πιθανοί στρατηγικοί εταίροι (short list) οι οποίοι είχαν
τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα εργοστάσια της Λάρισας και της Ξάνθης να ζητήσουν επιπλέον
διευκρινίσεις να συναντηθούν με τη Διοίκηση της ΕΒΖ και να διεξαγάγουν περιορισμένο ειδικό
έλεγχο (Due diligence) μέσω διαδικασίας αίθουσας πληροφοριών (Data Room) και να υποβάλλουν τη
σχετική οικονομική και τεχνική προσφορά τους.
Η δεύτερη φάση αναμενόταν να είχε ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Νοεμβρίου 2007. Με Δελτίο Τύπου
στις 16.11.2007 η ΕΒΖ ΑΕ ανακοίνωσε ότι, για τον αντικειμενικό λόγο της μη ολοκλήρωσης του
θεσμικού πλαισίου για την Βιοαιθανόλη από τα συναρμόδια Υπουργεία, ως νέα προθεσμία
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ανοίγματος των προσφορών ορίζεται η 20η ημέρα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχετικού
Θεσμικού πλαισίου.
Το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο κατατέθηκε στις 15.2.2008 προς ψήφιση στην Βουλή των Ελλήνων και
με την καταχώρησή του στο ΦΕΚ 49Α’ της 21.3.2008, άρθρο 56, Νόμος 3653, θεωρείται πλέον
ολοκληρωμένο. Η εταιρία στις 7/4/2008 εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε την
εμπρόθεσμη λήψη δύο (2) Προσφορών για τη μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε
μονάδες παραγωγής Bιοαιθανόλης, από τους κάτωθι υποψήφιους Στρατηγικούς Επενδυτές: α)
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και β) CAL WEST ETHANOL &
RENEW ENERGY EU LLC. Η Εταιρία και ο Σύμβουλος έλεγξαν τα στοιχεία και αξιολόγησαν τις
Προσφορές σύμφωνα με τη Διαδικασία του Διαγωνισμού.
Η εταιρία στις 2/7/2008 εξέδωσε Δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοίνωσε ότι, λόγω των
μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς βιοκαυσίμων, στην παρούσα περίοδο, η αναζήτηση
στρατηγικού επενδυτή, σύμφωνα με τους αρχικούς όρους και το πλαίσιο της διαγωνιστικής
Διαδικασίας, δεν εξυπηρετεί πλέον το συμφέρον της ΕΒΖ, ως προς την επιδιωκόμενη επένδυση.
Ακολούθως, αποφάσισε να μην συνεχίσει τη διερεύνηση για την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους και το πλαίσιο της διαγωνιστικής Διαδικασίας, αλλά να προβεί
πλέον σε απευθείας συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές, ώστε να εξετασθούν προτάσεις, οι
οποίες θα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί το πλέον
επωφελές για την εταιρία επενδυτικό σχήμα. Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την
έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων, κατά προτεραιότητα, με την κοινοπραξία Renew Energy και
Cal West Ethanol.
Οι αποφάσεις αυτές εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η
οποία συγκλήθηκε στις 25/7/2008 και αποφάσισε να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, να διεξαχθούν
άμεσα και παράλληλα διαπραγματεύσεις και με τους δύο υποψήφιους επενδυτές που υπέβαλαν
προσφορά (Κοινοπραξία Renew Energy & Calwest Ethanol και Motor Oil), οι οποίες θα πρέπει να
ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και ενέκρινε τις από 14/03/2008 και από 17/04/2008,
αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας για την μεταβίβαση με απόσχιση από την Ε.Β.Ζ. Α.Ε. της
εκμετάλλευσης των Εργοστασίων Ξάνθης και Λάρισας, τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα
αναδιάρθρωσης του κλάδου της ζάχαρης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ αριθμ.
320/2006 του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2006, σε νεοϊδρυόμενες θυγατρικές της ανώνυμες
εταιρείες με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή βιοαιθανόλης, σύμφωνα με την διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3660/2008.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.11.2008 αποφασίσθηκε ο τερματισμός των
διαπραγματεύσεων με την Κοινοπραξία Renew Energy & Cal West Ethanol και τη Motor Oil
(Hellas) στο πλαίσιο της διαδικασίας εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή για τη μετατροπή των
Εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης.
Με δεδομένες τις νέες οικονομικές συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Ε.Β.Ζ. αποφάσισε ότι παραμένει στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΒΖ η τροποποίηση
των δύο εργοστασίων σε μονάδες για την αξιοποίηση κυρίως της γεωργικής παραγωγής,
περιλαμβανομένης της παραγωγής βιοαιθανόλης. Λόγω των νέων δεδομένων στις νομοθεσίες τόσο
της ΕΕ όσο και της Ελλάδας, έκρινε ότι απαιτείται προσαρμογή της μελέτης για τη βιοαιθανόλη, και
αποφάσισε την επικαιροποίηση της μελέτης και την προσαρμογή της δυναμικότητας των μονάδων.
Ο διεθνής Οίκος IPRO κατόπιν εντολής της εταιρίας, εκπόνησε και παρέδωσε τη σχετική
επικαιροποιημένη μελέτη. Οι Υπηρεσιακοί παράγοντες της εταιρείας αξιολόγησαν την επένδυση
(δυναμικότητα των μονάδων, δυνατότητα υλοποίησης της μετατροπής) και εν μέσω της σοβαρής
χρηματοοικονομικής κρίσης, προέκυψαν προβλήματα εξεύρεσης του χρηματοδοτικού σχήματος της
επένδυσης.
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6.3 Νομοθετικό πλαίσιο για την απόσχιση εκμεταλλεύσεων των υποκαταστημάτων Ξάνθης
και Λάρισας
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3660/7.5.2008 καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της
απόσχισης από την ΕΒΖ της εκμετάλλευσης των υποκαταστημάτων Ξάνθης και Λάρισας που έχουν
ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κλάδου ζάχαρης όπως αναφέρεται στη προηγούμενη
παράγραφο.
Τα σημαντικότερα σημεία του ανωτέρω νόμου έχουν ως εξής:


Συστήνονται δύο νεοϊδρυόμενες θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες με αντικείμενο εργασιών
την παραγωγή βιοαιθανόλης.



Η απόσπαση των υποκαταστημάτων Ξάνθης και Λάρισας που εισφέρονται στις
νεοϊδρυόμενες θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 1 έως 5 του Ν.2166/1993.



Η φορολογική ζημία που υφίσταται κατά την ημερομηνία απόσχισης κλάδου παραμένει στην
ΕΒΖ



Οι επιχορηγήσεις και τα αφορολόγητα αποθεματικά που αφορούν την απόσπαση των
παραπάνω υποκαταστημάτων δύνανται να μεταφερθούν στην νέα εταιρεία και δεν
φορολογούνται κατά τον χρόνο εισφοράς .



Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων περί επιστροφής της ληφθείσας επιχορήγησης ή
φορολόγησης των αφορολογήτων αποθεματικών δεν έχουν εφαρμογή για πάγιες επενδύσεις
που καταστρέφονται ή μεταφέρονται στις θυγατρικές της ΕΒΖ.

6.4
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
ΕΒΖ, που πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις, σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης εργαζομένων και η
δυνατότητα μεταφοράς ή μετάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού της στις Περιφέρειες.
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3660/7.5.2008 καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του
προγράμματος ειδικής επιδότησης των εργαζομένων στα εργοστάσια της ΕΒΖ ΑΕ οι οποίοι
συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης μέχρι 31.3.2013, σύμφωνα με το
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του κλάδου ζάχαρης. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τη εφαρμογή
του προγράμματος θα καλυφθούν κατά 80% από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Λ.Α.Ε.Κ. και
κατά 20% από την ΕΒΖ ΑΕ.
Επίσης, 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 καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της
ανωτέρω μεταφοράς, και διευκρινίζεται 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.
Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κατατεθεί στην εταιρία αιτήσεις εργαζομένων που να ζητούν τη
συμμετοχή τους στην εθελούσια έξοδο, λόγω αναμονής ερμηνευτικής εγκυκλίου από τα αρμόδια
Υπουργεία και κατ’ επέκταση δεν έχει καταχωρηθεί ανάλογη πρόβλεψη στα βιβλία της εταιρίας
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σχετικά με το ανωτέρω γεγονός πέραν της πρόβλεψης που σχηματίζεται μετά από αναλογιστική
μελέτη και αφορά την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Η εν λόγω διάταξη του άρθρου 8 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78 Α΄/7.5.2008) είχε ως στόχο να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν σχετικά με το προσωπικό, καθώς η επιχείρηση «ΕΒΖ
ΑΕ» έκρινε, βάσει του νέου Επιχειρησιακού της Σχεδίου, απαραίτητη τη μείωση του προσωπικού,
λόγω της υπαγωγής της στο νέο Ευρωπαϊκό Καθεστώς Ζάχαρης. Μετά τη δημοσίευση του ως άνω
νόμου διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω διάταξη έχρηζε βελτίωσης, γιατί διαπιστώθηκαν δυσκολίες και
ερμηνευτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή της.
Με σχέδιο νόμου (άρθρο 34) που κατατέθηκε στις 19.3.2009 από το Υπουργείο Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση
θεμάτων Οργανισμών εποπτευομένων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 29.4.2009, ρυθμίζονται τα
προβλήματα που ανέκυψαν. Αναμένεται η σχετική Κ.Υ.Α. η οποία θα διευκρινίζει τις λεπτομέρειες
της εφαρμογής του παραπάνω άρθρου.

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
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.
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
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συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των εσόδων του Ομίλου
με συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών.
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
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 απόκτησης 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 2009, εκκρεμεί εγγύηση σε τράπεζες για το δανεισμό των
θυγατρικών εταιριών ποσού € 42 εκατ. περίπου (2008: € 42 εκατ. περίπου).
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 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

25

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη πιθανή επίδραση ακραίων συνθηκών που δεν μπορούν εύλογα να
προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές.
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.
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 προκύπτει 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.
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.
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.
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8

Πληροφόρηση ανά τομέα

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

8.1

Επιχειρηματικός τομέας

(Ποσά σε Ευρώ)

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

8.2

1/7/2008-30/6/2009
Λοιπά

Σύνολο

Ζάχαρη

1/7/2007-30/6/2008
Λοιπά
Σύνολο

166 680 837

33 187 763

199 868 600

154 762 997

27 433 458

182 196 455

(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)

(128 551 907)
26 211 090
35 631 196
(55 557 819)
6 284 467
(5 889 064)
395 403

(22 462 015)
4 971 443
5 834 327
(9 707 678)
1 098 092
(1 029 002)
69 090

(151 013 922)
31 182 533
41 465 523
(65 265 497)
7 382 559
(6 918 066)
464 493
7 439 259
7 903 752

Γεωγραφικός τομέας

(Ποσά σε Ευρώ)

Ελλάδα
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

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

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος

115 792 718
(96 895 598)
18 897 120

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
199 868 600
(179 365 505)
20 503 095

1/7/2007-30/6/2008
Ευρωζώνη
Σερβία
23 416 782
(21 533 115)
1 883 667

42 986 955
(32 585 209)
10 401 746

Σύνολο
182 196 455
(151 013 922)
31 182 533

9 Πωλήσεις
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων
Έσοδα από υπηρεσίες

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

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

154 762 997
25 629 842
1 803 616
182 196 455

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

113 221 189
16 475 884
1 803 616
131 500 689
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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 εύχρηστων υλικών αποξήλωσης
Αντιστροφή πρόβλεψης δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά
Έσοδα από επανεκτίμηση Επενδυτικών Παγίων
Αποζημιώσεις από αβαρίες
Λοιπά

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

2 359 668
504 813
316 547
147 039
150 940
1 631 023
7 401 239
352 208
1 112 866
13 976 343

2 540 610
82 196
363 420
183 684
793 413
2 048 530
2 541 293
2 608 103
1 273 022
12 434 271

2 359 668
504 813
316 547
147 039
7 401 239
352 208
337 098
11 418 612

2 540 610
82 196
363 420
183 684
1 019 200
2 541 293
2 608 103
280 644
9 619 150

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

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

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

56 803 657
56 061 923
29 315 408
3 886 579
10 375 741
5 869 659
12 079 645
8 694 804

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

45 273 241
49 262 268
24 819 272
3 254 884
7 433 589
3 727 848
11 154 289
2 847 950

211 432 050

183 087 416

172 666 266

147 773 341

12 Έξοδα προσωπικού
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

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

41 990 355
7 567 858
6 174 273
1 071 171
56 803 657

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

30 515 916
7 567 858
6 118 296
1 071 171
45 273 241
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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 διευθέτησης δικαστικών διαφορών με εργαζομένους
Δωρεές - χορηγίες
Συμμετοχή σε Κοινωνικό Πρόγραμμα Θυγατρικών βάση
σύμβασης
Λοιπά

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

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

500 000
19 340
109 965
397 737
7 677 723
787 583
803 694
227 663
-

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

500 000
(21 090)
397 737
7 677 723
610 769
-

1 065 000

-

1 266 268
12 742 577

901 453
11 425 158

277 851
10 454 301

350 739
9 515 878

14 Έσοδα/ έξοδα παραγωγικής αναδιάρθρωσης
Η Εταιρεία στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των λειτουργικών δραστηριοτήτων της και της μετατροπής δύο
εργοστασίων σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης προέβη στην προηγούμενη χρήση σε σχηματισμό
προβλέψεων που αφορούν κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, διαγραφή παγίων, έξοδα
μισθοδοσίας, δαπάνες αποζημίωσης κλπ.
Το ποσό των εξόδων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση της παραγωγής είχε συσχετισθεί με τα έσοδα
που θα επρόκειτο να ληφθούν για το λόγο αυτό ως επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
διαμόρφωναν τον συντελεστή αναγνώρισης των εσόδων αυτών στα αποτελέσματα της προηγούμενης
χρήσεως που είχε ως εξής:
Έσοδα
Πρόβλεψη είσπραξης ποσού αναδιάρθρωσης (Τόνοι αποποίησης παραγωγής) 158 800 x Ευρώ 547,50
Μείον: 17% σε Αγρότες
Υπόλοιπο
Έξοδα
Αναπόσβεστη αξία αποξηλωμένων εγκαταστάσεων
Δαπάνες αποξήλωσης
Μισθοδοσία
Προγράμματα εθελούσιας εξόδου
Σύνολα
Συντελεστής εσόδου/ δαπάνης

86 943 000
14 780 310
72 162 690
10 250 000
900 000
10 000 000
9 000 000
30 150 000
2,39

Η Εταιρία εισέπραξε την 30η Ιουνίου 2008, από το προσωρινό Ταμείο Αναδιάρθρωσης του κλάδου ζάχαρης
της Ε.Ε (Κανονισμός (Ε.Κ) 320/2006) μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.E.Π.Ε, το ποσό των Ευρώ 19 996 731 που
αποτελεί την πρώτη δόση της προβλεπόμενης ενίσχυσης αναδιάρθρωσης, λόγω της αποποίησης 50,01% του
συνόλου της ποσόστωσης ζάχαρης της Εταιρίας (απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10.11.2006).
Το σύνολο της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης που δικαιούται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 72 163 484 όπως αυτό ανακοινώθηκε με σχετικό δελτίο τύπου την 13η
Σεπτεμβρίου 2006. Το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης Ευρώ 52 166 753 εισπράχθηκε στις 5 Μαρτίου 2009,
σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό ΕΚ.320/2006. Επιπλέον της ανωτέρω ενίσχυσης ποσό Ευρώ 14,7 εκατ.
περίπου κατεβλήθη προς τους καλλιεργητές ζαχαροτεύτλων και εργολάβους μηχανημάτων
τευτλοκαλλιέργειας.

29

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Με βάση τα ανωτέρω μέχρι την 30/6/2008 πιστώθηκαν στα αποτελέσματα της Εταιρείας έσοδα Ευρώ 29
εκατ. περίπου με αντίστοιχη χρέωση των αποτελεσμάτων Ευρώ 28 εκατ. περίπου που αφορά την συνεισφορά
στο Ταμείο Αναδιάρθρωσης Ζάχαρης κατά Ευρώ 22 εκατ. περίπου και αντιλογισμό πρόβλεψης
αναπόσβεστης αξίας αποξηλωμένων παγίων κατά Ευρώ 6 εκατ. περίπου.
Στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης χρεώθηκε στα αποτελέσματα η έκτακτη συνεισφορά στο Ταμείο
Αναδιάρθρωσης Ζάχαρης, η οποία ανέρχεται σε € 17 980 937 ενώ δεν υπάρχει έσοδο από την ενίσχυση
αναδιάρθρωσης λόγω του ότι αναλογικά αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου στις
δύο προηγούμενες χρήσεις.

15 Χρηματοοικονομικά έσοδα
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

2 013
243 555
23 9 35
2 148 623
2 418 126

11 073
223 300
27 269
1 086 335
1 347 977

2 013
28 798
2 430 517
114 195
2 575 523

11 073
39 876
7 330 160
54 510
7 435 619

16 Χρηματοοικονομικά έξοδα
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

180 608
8 017 192

434 148
5 882 422

180 608
6 675 924

434 148
5 288 545

1 215 648
109 721
2 929 921
12 453 090

173 980
65 144
1 710 349
8 266 043

1 215 648
52 391
36 355
8 160 926

173 980
56 878
50 281
6 003 832

17 Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσεως
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

736 241
1 630 193
384 461
2 750 895

664 074
(8 487 408)
384 075
(7 439 259)

1 560 245
384 461
1 944 706

(8 673 843)
384 075
(8 289 768)
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Φόρος εισοδήματος για την εταιρεία δεν προκύπτει λόγω συμψηφισμού των κερδών της χρήσεως με
σωρευμένες ζημίες. Ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών της Σερβίας υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα
εκεί φορολογικό συντελεστή 10% (2008: 10%)
Ο αναβαλλόμενος φόρος που είχε υπολογισθεί σωρευτικά επί των εσόδων και εξόδων αναδιάρθρωσης της
βιομηχανίας ζάχαρης αναλογίστηκε εντός της προηγούμενης χρήσης αφού πραγματοποιήθηκε η είσπραξη
της 1ης δόσης της ενίσχυσης αναδιάρθρωσης εντός του Ιουνίου 2008. Με την είσπραξη της ανωτέρω
ενίσχυσης και την καταχώρηση της εγγραφής και στα φορολογικά βιβλία της εταιρίας αναλογίστηκε η
αναβαλλόμενη φορολογία επί αυτής λόγω μη ύπαρξης προσωρινών χρονικών διαφορών μεταξύ
φορολογητέου και λογιστικού αποτελέσματος.
Η συμφωνία του φόρου επί των κερδών της χρήσεως έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη / (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

1/7/200830/6/2009

1/7/200730/6/2008

(38 345 585)

464 493

-

-

1 039 972
48 314
(243 115)
-

46 449
56 330
(146 549)
-

-

-

1 630 193
(108 930)
384 461
2 750 895

(8 487 408)
707 844
384 075
(7 439 259)

1 560 245
384 461
1 944 706

(8 673 843)
384 075
(8 289 768)

1/7/200830/6/2009
(47 592 094)

1/7/200730/6/2008
(7 473 186)

Στην Ελλάδα τα φορολογητέα αποτελέσματα θεωρούνται προσωρινά μέχρι οι φορολογικές αρχές να
ελέγχουν τα βιβλία και στοιχείων 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

1/7/2001-30/6/2009
1/1/2004-30/6/2009
1/1/2004-30/6/2009
1/9/2003-30/6/2009

Ο Όμιλος έναντι της ενδεχόμενης υποχρέωσης, βάσει ιστορικών δεδομένων, από προηγούμενους
φορολογικούς ελέγχους, έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (Σημείωση
32).

31

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

18 Πάγια περιουσιακά στοιχεία και Επενδύσεις σε ακίνητα
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα &
κτίρια

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2007
Προσθήκες
Μειώσεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Υπόλοιπο 30/6/2008
Υπόλοιπο 1/7/2008
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορά σε Επενδυτικά Ακίνητα
Συναλλαγματικές Διαφορές
Μεταφορές
Υπόλοιπο 30/6/2009

Μεταφορικά
μέσα &
μηχανολογικός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

131 857 203
92 649
260 689
(10 351 858)
121 858 683
121 858 683

181 050 286
2 902 311
6 906 571
(21 279 509)
169 579 659
169 579 659
704 990
(2 851 376)

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

-

(13 680 009)
616 635
154 369 899

Αποσβέσεις/ Απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/7/2007
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομείωση
Συναλλαγματικές Διαφορές
Πωλήσεις/ Διαγραφές παγίων
Υπόλοιπο 30/6/2008

(53 384 738)
(1 476 128)
6 952 472
(47 908 394)

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

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

4 806 325
626 131
(766)
5 431 690
5 431 690
95 599

766 475
2 308 653
(2 536 803)
(213 080)
325 245
325 245
711 682

-

-

Σύνολο

5 527 289

(30 245)
942 803
63 879

318 480 289
5 929 744
4 629 691
(31 844 447)
297 195 277
297 195 277
1 512 271
(2 851 376)
(23 615 081)
(31 844 447)
252 964 984

(121 695 629)
(4 541 591)
(2 257 687)
17 191 225
564 308
(110 739 374)

(4 229 728)
(121 878)
(261)
654
(4 351 213)

-

(179 310 095)
(6 139 597)
(2 257 948)
24 143 697
564 962
(162 998 981)

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

(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)

Στις 1/7/2007

78 472 465

59 354 657

576 597

766 475

139 170 194

Στις 30/6/2008

73 950 289

58 840 285

1 080 477

325 245

134 196 296

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

Τρέχουσα αξία
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικόπεδα &
κτίρια

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2007
Προσθήκες
Πωλήσεις/ Διαγραφές παγίων
Υπόλοιπο 30/6/2008

Μεταφορικά
μέσα &
μηχανολογικός
εξοπλισμός

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

84 632 641
278 444
84 911 085

71 819 392
456 503
7 624 630
79 900 525

4 806 326
626 130
(766)
5 431 690

161 258 359
1 082 633
7 902 308
170 243 300

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

Αποσβέσεις/ Απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/7/2007
Αποσβέσεις χρήσεως
Πωλήσεις/ Διαγραφές παγίων
Υπόλοιπο 30/6/2008

(16 293 388)
(858 024)
(17 151 412)

(34 432 259)
(2 964 438)
(2 257 687)
(39 654 384)

(4 229 728)
(121 878)
393
(4 351 213)

(54 955 375)
(3 944 340)
(2 257 294)
(61 157 009)

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)

Στις 1/7/2007
Στις 30/6/2008

68 339 253
67 759 673

37 387 133
40 246 141

576 598
1 080 477

106 302 984
109 086 291

Στις 1/7/2008
Στις 30/6/2009

67 759 673

40 246 141

1 080 477

109 086 291

43 831 133

38 224 695

1 027 448

83 083 275

Τρέχουσα αξία

Επενδύσεις σε ακίνητα
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
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

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
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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.
Με σχετικές αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας,
αναγνωρίστηκαν αρχικά στην εύλογη αξία τους με εφαρμογή της συγκριτικής μεθόδου στις 31.12.2008 τα 5
προαναφερθέντα οικόπεδα και το κέρδος που προέκυψε 1,3 εκατ. € αναγνωρίστηκε απευθείας στην Καθαρή
Θέση της εταιρίας. Τα παραπάνω επενδυτικά ακίνητα επανεκτιμήθηκαν στις 30.6.2009 και το κέρδος που
προέκυψε 5,5 εκατ.€ αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Την ίδια ημερομηνία
(30.6.2009) αναγνωρίστηκε αρχικά ως επενδυτικό ακίνητο με εφαρμογή της μεθόδου κόστους
αντικατάστασης το προαναφερθέν οικόπεδο μετά κτιρίου και το κέρδος που προέκυψε 138 χιλ.€.
αναγνωρίστηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση της εταιρίας.

19 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
Υπεραξία

Λογισμικό

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1/7/2007
Συναλλαγματικές Διαφορές
Υπόλοιπο 30/6/2008

7 892 796
7 892 796

76 935
(3 674)
73 261

7 969 731
(3 674)
7 966 057

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

Αποσβέσεις/ Απομειώσεις
Υπόλοιπο 1/7/2007
Συναλλαγματικές Διαφορές
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο 30/6/2008

-

(47 723)
(1 332)
(14 346)
(63 401)

(47 723)
(1 332)
(14 346)
(63 401)

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)

Τρέχουσα αξία
Στις 1/7/2007
Στις 30/6/2008

7 892 796
7 892 796

29 212
9 860

7 922 008
7 902 656

Στις 1/7/2008
Στις 30/6/2009

7 892 796
7 892 796

9 860
-

7 902 656
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 και ο τρόπος αποτίμησης του ανακτήσιμου ποσού έχουν ως ακολούθως:
Α/Α

1

2

Τίτλος Υπεραξίας

Αφορά

Μονάδα Ταμειακών
Ροών που ανήκει

Περιγραφή

Λογιστική Αξία

Υπεραξία
απόκτησης

Μέθοδος
Αποτίμησης
Ανακτήσιμου
Ποσού

Υπεραξία
απόκτησης ελέγχου
θυγατρικής AD
FABRIKA SECERA
“SAJKASKA “

Μητρική

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

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

9 229 827

6 421 843

Αξία λόγω
χρήσης

Υπεραξία
απόκτησης ελέγχου
θυγατρικής AD
FABRIKA SECERA
“CRVENKA”

Μητρική

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

Απόκτηση με
τμηματικές αγορές
προηγούμενων του
80,80% των
δικαιωμάτων
ψήφου

11 524 150

1 470 952

Αξία λόγω
χρήσης

20 753 977

7 892 795

Σύνολο

Πληροφορίες για τις αποτιμήσεις των υπεραξιών :
Α/Α

Τίτλος
Υπεραξίας

Βασικές Παραδοχές
Αποτίμησης

Περίοδος σε Έτη

Συντελεστές

Business
Plan

Ροών
Αποτίμησης

Προεξοφλητικό
Επιτόκιο

Συντελεστής
Growth

Αιτιολόγηση
Συντελεστή
Growth

1

Υπεραξία
απόκτησης
ελέγχου
θυγατρικής AD
FABRIKA
SECERA
“SAJKASKA “

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.

5

5

11,39%

0%

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

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.

5

5

11,39%

0%

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

.
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Τα ποσά των λογιστικών αξιών και των ανακτήσιμων ποσών των παραπάνω μονάδων δημιουργίας
ταμειακών ροών έχουν ως εξής:

Α/Α

Τίτλος Υπεραξίας

1

Υπεραξία απόκτησης ελέγχου
θυγατρικής AD FABRIKA
SECERA “SAJKASKA “

2

Υπεραξία απόκτησης ελέγχου
θυγατρικής AD FABRIKA
SECERA “CRVENKA”
Σύνολο

Λογιστική
Αξία
9 229 827

Ανακτήσιμο
Ποσό
57 238 400

11 524 150

49 288 000

20 753 977

106 526 400

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 € 48.000.000 μέχρι € 65.500.000 και



για την AD FABRIKA SECERA “CRVENKA” από € 42.000.000 μέχρι € 60.500.000

Βάσει των ανωτέρω θεωρείται ότι δεν συντρέχει θέμα απομείωσης της υπεραξίας που εμφανίζεται στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2009.

20 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στον ατομικό ισολογισμό εμφανίζονται στη αξία κτήσεως τους και αναλύονται
ως εξής:
SAJKASKA

CRVENKA

EBZ
Κύπρου

Σύνολο

Υπόλοιπο 1/7/2007
Προσθήκες στη χρήση
Υπόλοιπο 30/6/2008

9 229 827
9 229 827

9 622 402
1 901 748
11 524 150

17 108
17 108

18 869 337
1 901 748
20 771 085

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

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.
Στα πλαίσια του επενδυτικού προγράμματος της ΕΒΖ ΑΕ προς τη θυγατρική της εταιρία AD FABRICA
SECERA CRVENKA, υποχρεώσεις ποσού € 1.902 χιλ κεφαλαιοποιήθηκαν στην προηγούμενη χρήση από
την δεύτερη με την μητρική να αποκτά επιπλέον 65.219 μετοχές της θυγατρικής της. Η μειοψηφία,
συμμετέχοντας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών ποσού € 219 χιλ, απέκτησε
επιπλέον 7.521 μετοχές, με αποτέλεσμα η μητρική να κατέχει πλέον το 80,8% των μετοχών της, και η
μειοψηφία το 19,2%. Το ποσό των € 219 χιλ. καταχωρήθηκε απευθείας (αύξηση) στην καθαρή θέση του
ομίλου στην προηγούμενη χρήση.

21 Αναβαλλόμενοι φόροι
(Ποσά σε Ευρώ)

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

10 010
2 071 868
2 081 878

13 076
2 054 626
2 067 702

10 010
2 025 943
2 035 953

13 076
1 998 347
2 011 423

Αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εύλογη Αξία Επενδυτικών Ακινήτων

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

(11 645 969)
(11 645 969)

(10 740 618)

(11 006 153)

(2 325 923)
(13 066 541)

(11 006 153)

Καθαρές Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους

(11 795 284)

(9 578 267)

(11 030 588)

(8 994 730)

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση

Κίνηση προσωρινών διαφορών χρήσης

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο
1 Ιουλίου 2008
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αναγνωρισμένο στα Αναγνωρισμένο
αποτελέσματα στα ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπο 30
Ιουνίου 2009

13 076

( 3 066)

-

10 010

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης

2 054 626

17 242

-

2 071 868

Αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων

(11 645 969)

94 730

-

(11 551 239)

-

(1 850 310)

(475 613)

(2 325 923)

(1 741 404)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(475 613)

(11 795 284)

Εύλογη Αξία Επενδυτικών Ακινήτων

(9 578 267)

Κίνηση προσωρινών διαφορών χρήσης
(Ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο
1 Ιουλίου 2008
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Αποζημίωση για απόσυρση ποσόστωσης
Αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εύλογη Αξία Επενδυτικών Ακινήτων

Αναγνωρισμένο στα Αναγνωρισμένο
αποτελέσματα στα ίδια κεφάλαια

13 076
1 998 347
-

( 3 066)
27 596
-

(11 006 153)
(8 994 730)

265 535
(1 850 310)
(1 560 245)

Υπόλοιπο 30
Ιουνίου 2009

(475 613)
(475 613)

10 010
2 025 943
(10 740 618)
(2 325 923)
(11 030 588)

22 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

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

26 702 149
66 793 792
2 676 236
7 776 118
88 063

23 576 376
52 558 448
760 993
14 090 483
46 538

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

20 505 429
31 977 551
760 993
11 822 655
46 538

104 036 358

91 032 838

74 436 192

65 113 166
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Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, η οποία είναι η τιμή πώλησης αυτών
μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα.
Στη κλειόμενη χρήση οι αναλώσεις των πρώτων & βοηθητικών υλών και οι μεταβολές των εμπορευμάτων
και της παραγωγής σε εξέλιξη εμφανίζονται στο κόστος πωληθέντων και ανέρχονται σε επίπεδο Ομίλου σε
Ευρώ 96 591 390 (Χρήση 2007/2008:Ευρώ 85 377 331) και σε επίπεδο Εταιρείας σε Ευρώ 84 417 887
(Χρήση 2007/2008: 74 081 540).

23 Απαιτήσεις από πελάτες
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από Δημόσιο

80 811 802
11 606 253
92 418 055

51 883 088
11 545 416
63 428 504

55 024 189
11 606 253
66 630 442

33 588 866
11 545 416
45 134 282

Προβλέψεις επισφάλειας

(16 436 189)

(15 293 151)

(15 595 947)

(14 224 620)

75 981 866

48 135 353

51 034 495

30 909 662

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 24 947 371.

24 Λοιπές απαιτήσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

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

Σημ. 14

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

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

10 599 664
42 940
387
2 329 066
2 430 756
89 055
52 166 753

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

2 338 806
42 940
2 496 782
5 864 128
387
2 329 066
2 430 756
24 358
52 166 753

20 027 512

67 658 621

11 559 345

67 693 976
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25 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

Διαθέσιμα στο Ταμείο
Καταθέσεις σε τράπεζες
Όψεως

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

77 925

54 587

73 753

51 501

1 581 944

3 093 117

1 230 662

934 179

1 659 869

3 147 704

1 304 415

985 680

Από τα ανωτέρω ποσά Ευρώ 4 172 των διαθεσίμων στο Ταμείο και Ευρώ 617 470 των καταθέσεων στις
Τράπεζες αφορούν Ξένο Νόμισμα (USD/DINAR) και έχουν αποτιμηθεί με την ισοτιμία Ευρώ/Ξ.Ν κατά την
30/6/2009. 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

4172

-

338 993
278 477

338 993
-

617 470

338 993

26 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
(Ποσά σε Ευρώ)

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ το
άρτιο

Σύνολο

Υπόλοιπο 30/6/2008
Έκδοση νέων μετοχών
Ακύρωση ιδίων μετοχών

36 748 909
-

26 826 703
-

16 888 623
-

43 715 326
-

Υπόλοιπο 30/6/2009

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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27 Αποθεματικά
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Διαφορά αναπροσαρμογής παγίων
Αποθεματικό αναγνώρισης επενδυτικών παγίων
Λοιπά

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

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

7 451 862
46 830 688
45 981 636
-

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

7 451 862
46 830 688
45 981 636
-

38 492 318

38 492 318

36 822 725

36 822 725

140 183 342

138 756 504

138 513 749

137 086 911

28 Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους της
Μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

(42 921 008)
36 748 909

5 640 327
36 748 909

(49 536 800)
36 748 909

816 582
36 748 909

(1,1680)

0,1535

(1,3480)

0,0222

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη (ζημίες) που αναλογούν στους
μετόχους της 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.
Τα βασικά και τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή παραμένουν τα ίδια καθόσον ο Όμιλος δεν έχει δυνητικώς
εκδοθεισόμενες κοινές μετοχές.

29 Δανειακές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια
-

Δάνεια από συνδεδεμένη επιχείρηση

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

-

2 733 333

-

2 733 333

-

2 733 333

-

2 733 333

9 985 791

2 738 700

2 733 333

2 733 333

106 466 242

81 588 228

106 466 242

81 588 228

116 452 033

84 326 928

109 199 575

84 321 561

116 452 033

87 060 261

109 199 575

87 054 894
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Όροι και χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των δανείων

Τράπεζα
- ΑΤΕ –Βραχυπρόθεσμο
- HSBC- Μακροπρόθεσμο
- HSBC- Βραχυπρόθεσμη δόση

Ονομαστικό
Νόμισμα
επιτόκιο
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ
Έτος
αποπληρωμής

2009

2008

5,35%

2009

106 466 242

81 588 228

7,00%

2009

-

2 733 333

3.79%

2009

2 733 333

2 733 333

-

5 367

-ALPHA BANK SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

20,75%

2009

-AIK BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

21,00%

2009

1 637 388

-

-AIK BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

14,50%

2009

3 257 173

-

-INTESA BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

6,00%

2010

1 004 804

-

-INTESA BANKA SERBIA-Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

6,00%

2010

1 007 445

-

-VOIVODANSKA BANK -Βραχυπρόθεσμο

Δηνάριο

7,94%

2009

345 648

-

116 452 033

87 060 261

Τράπεζα

Ονομαστικό
Νόμισμα
επιτόκιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έτος
αποπληρωμής

2009

2008

- ΑΤΕ –Βραχυπρόθεσμο

Ευρώ

5,35%

2009

106 466 242

81 588 228

- HSBC- Μακροπρόθεσμο

Ευρώ

7,00%

2009

-

2 733 333

- HSBC- Βραχυπρόθεσμη δόση

Ευρώ

3,79%

2009

2 733 333

2 733 333

109 199 575

87 054 894

Για τη λήψη των τραπεζικών δανείων έχουν εγγραφεί ως υποθήκες γήπεδα και οικόπεδα συνολικής αξίας
Ευρώ 102 660 000.

30 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
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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 2009 και 1 Ιουλίου – 30 Ιουνίου 2008, 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

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

488 363
579 872
36 463
837 882

508 617
502 349
41 012
5 122 295

449 499
562 056
90 351
837 882

474 542
480 447
41 012
5 122 295

1 942 580

6 174 273

1 939 788

6 118 296

Η κίνηση της σχετικής προβλέψεως έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9 902 600
6 174 273
(7 225 057)

9 601 535
6 118 296
(7 225 057)

Υπόλοιπο την 30.6.2008

8 851 816

8 494 774

Υπόλοιπο υποχρεώσεων την 1.7.2008

8 851 816

8 494 774

Πρόβλεψη χρήσεως

1 942 580

1 939 788

Πληρωμές χρήσεως

(1 829 408)

(1 829 408)

8 964 988

8 605 154

Υπόλοιπο υποχρεώσεων την 1.7.2007
Πρόβλεψη χρήσεως
Πληρωμές χρήσεως

Υπόλοιπο την 30.6.2009

ΟΜΙΛΟΣ

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεως
Σωρευτική μη αναγνωρισθείσα αναλογιστική ζημία
Πρόβλεψη στον ισολογισμό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

11 183 051
(2 218 063)

10 379 177
(1 527 361)

10 613 536
(2 008 382)

9 809 662
(1 314 888)

8 964 988

8 851 816

8 605 154

8 494 774

Βασικές παραδοχές αναλογιστικής μελέτης
ΟΜΙΛΟΣ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

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

4,30%
4,52%
10,45%

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

4,30%
4,52%
10,45%
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31 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

Προμηθευτές
Προκαταβολές Πελατών

32

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

39 495 284
59 160
39 554 444

21 453 523
1 417 530
22 871 053

23 476 385
3 168
23 479 553

15 805 838
635 329
16 441 167

Προβλέψεις

(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

Υπόλοιπο 1/7/2008
Προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις

3 850 712
602 982
(248 295)

6 177 258
651 601
(2 978 147)

3 602 417
531 707
-

5 901 000
500 000
(2 798 583)

Υπόλοιπο 30/6/2009

4 205 399

3 850 712

4 134 124

3 602 417

Μακροπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος

4 205 399
-

3 850 712
-

4 134 124
-

3 602 417
-

Τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνουν προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού Ευρώ
4.000.000 που αναφέρονται στη Σημείωση 17 και προβλέψεις για πιθανές διεκδικήσεις τρίτων.

33 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(Ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

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

320 539
1 151 157
748 965
56 835
11 032 962
592 390

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

320 539
1 151 157
748 965
56 835
11 032 962
592 390

10 866 657

13 902 848

10 866 657

13 902 848

34 Χρηματοοικονομικά μέσα
34.1 Πιστωτικός κίνδυνος
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:
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(Ποσά σε Ευρώ)

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
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

108 286

69 738

-

-

255 635
96 009378
1 659 869
98 033 168

389 024
115 793 974
3 147 704
119 400 440

255 635
62 593 840
1 304 415
64 153 890

389 024
98 603 638
985 680
99 978 342

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

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009

30/6/2008

Εσωτερικού
Σερβία
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

44 951 234
27 046 029
3 984 603

Σύνολο

75 981 866

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009

30/6/2008

23 591 671
17 145 755
7 397 927

44 951 234
2 840 656
3 242 605

23 591 671
7 317 991

48 135 353

51 034 495

30 909 662

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

Πελάτες χονδρικής
Πελάτες λιανικής

75 981 866
-

48 135 353
-

51 034 495
-

30 909 662
-

Σύνολο

75 981 866

48 135 353

51 034 495

30 909 662

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

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

Καθυστερημένα πάνω από 360 ημέρες

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

27 058 057
4 966 633
911 890
810 520
14 388 255

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

14 674 718
336 500
856 358
661 121
14 380 965

Σύνολο

75 981 866

48 135 355

51 034 495

30 909 662

Ενήμερα
Καθυστερημένα έως 90 ημέρες
Καθυστερημένα από 91 έως 180 ημέρες
Καθυστερημένα από 181 έως 360 ημέρες
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Έναντι των απαιτήσεων οι οποίες κρίνονται επισφαλείς έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης που η
κίνηση και το υπόλοιπό της έχουν ως εξής:
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

Υπόλοιπο 1 Ιουλίου
Απομείωση χρήσης
Διαγραφές
Αντιλογισμοί

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

14 022 851
2 086 552
(229 378)
(586 874)

14 224 620
1 376 861
(5 534)
-

13 613 851
610 769
-

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου

16 436 189

15 293 151

15 595 947

14 224 620

34.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Τα ακόλουθα είναι οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των αναλογούντων τόκων:
(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Αξία Ισολογισμού
30.6.2009
116 452 033
39 554 444
13 157 186
169 348 426

Μέχρι
Από 6 μήνες Από 1 έως 2 Από 2 έως 5 Πάνω από
6 μήνες
έως 1 έτος
έτη
έτη
5 έτη
116 452 033
39 554 444
8 003 792 4 130 712
554 027
468 655
164 195 032

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

Σύνολο

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

468 655

-

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

-

ΟΜΙΛΟΣ
Αξία Ισολογισμού
30.6.2008
87 060 261
22 871 053
18 146 773
128 078 087

Μέχρι
Από 6 μήνες Από 1 έως 2 Από 2 έως 5 Πάνω από
6 μήνες
έως 1 έτος
έτη
έτη
5 έτη
84 326 928 2 733 333
22 871 053
1 798 504 12 896 834 1 126 343
2 325 092
108 996 485 15 630 167

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

554 027

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις

4 130 712

1 126 343

2 325 092

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία Ισολογισμού
Μέχρι
30.6.2008
6 μήνες
87 054 894
84 321 561
16 441 167
16 441 167
13 975 254
1 718 729
117 471 315 102 481 457

Από 6 μήνες Από 1 έως Από 2 έως 5 Πάνω από 5
έως 1 έτος
2 έτη
έτη
έτη
2 733 333
12 184 119
72 406
14 917 452
72 406
-
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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.
34.3 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Έκθεση στον συναλλαγματικό κίνδυνο

Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικό κίνδυνο έχει ως ακολούθως:
(Ποσά σε Ευρώ)
30.6.2009
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΥΡΩ

ΔΗΝΑΡΙΟ

ΔΟΛ ΗΠΑ

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)
(39 544 444)
(13 157 186)

(80 017 741)

8 184 332

338 993

(71 494 416)

(Ποσά σε Ευρώ)
30.6.2009
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΡΩ

ΔΗΝΑΡΙΟ

ΔΟΛ ΗΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

51 034 495
11 559 345
965 422
(109 199 575)
(23 479 553)
(10 921 534)

-

338 993
-

51 034 495
11 559 345
1 304 415
(109 199 575)
(23 479 553)
(10 921 534)

(80 041 400)

-

338 993

(79 702 407)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΥΡΩ

ΔΗΝΑΡΙΟ

ΔΟΛ ΗΠΑ

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

30 989 600
64 424 837
764 389
(87 054 894)
(17 004 136)
(15 079 442)

17 145 753
3 233 784
2 079 184
(5 367)
(5 866 917)
(3 067 331)

304 131
-

48 135 353
67 658 621
3 147 704
(87 060 261)
(22 871 053)
(18 146 773)

Σύνολο

(22 959 646)

13 519 106

304 131

(9 136 409)

30.6.2009

ΣΥΝΟΛΟ

.

46

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
(Ποσά σε Ευρώ)
30.6.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΝΑΡΙΟ

ΕΥΡΩ

ΔΟΛ ΗΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Τραπεζικά δάνεια
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

30 909 662
67 693 976
681 549
(87 054 894)
(16 441 167)
(13 975 254)

-

304 131
-

30 909 662
67 693 976
985 680
(87 054 894)
(16 441 167)
(13 975 254)

Σύνολο

(18 186 128)

-

304 131

(17 881 997)

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που ακολουθήθηκαν κατά χρήση έχουν ως εξής:
Μέση τιμή

Ευρώ
Δηνάριο Σερβίας
Δολάριο ΗΠΑ

1.7.200830.6.2009
87,81
1,37

Ισοτιμία κατά την

1.7.200730.6.2008
80,66
1,46

30.6.2009
93,44
1,40

30.6.2008
78,98
1,53

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.
Όμιλος
Από Δηνάρια Σερβίας
Από Δολάρια ΗΠΑ

Αποτελέσματα χρήσεως
1.7.20081.7.200730.6.2009
30.6.2008
(744 030)
(1 229 985)
(30 818)
(27 648)

Αποτελέσματα χρήσεως

Εταιρεία

1.7.200830.6.2009
Από Δηνάρια Σερβίας
Από Δολάρια ΗΠΑ

(30 818)

1.7.200730.6.2008
(27 648)

Ίδια κεφάλαια
30.6.2009
(744 030)
(30 818)

30.6.2008
(1 229 985)
(27 648)

Ίδια κεφάλαια
30.6.2009
(30 818)

30.6.2008
(27 648)

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.
34.4 Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, τα έντοκα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου κατά επιτοκιακό κίνδυνο
έχουν ως εξής:
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30.6.2009
Κυμαινόμενου επιτοκίου
Στοιχεία παθητικού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2008

30.6.2009

30.6.2008

116 452 033

87 060 261

109 199 575

87 054 894

116 452 033

87 060 261

109 199 575

87 054 894

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 υποθέτει ότι
όλες οι άλλες μεταβλητές, και ιδιαίτερα οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, παραμένουν σταθερές.

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

ΟΜΙΛΟΣ
Επίδραση σε χιλιάδες Ευρώ κατά την 30.6.2008
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επίδραση σε χιλιάδες Ευρώ κατά την 30.6.2008
Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
291 130

Μείωση κατά
0,25%
(291 130)

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
272 999

Μείωση κατά
0,25%
(272 999)

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
217 651

Μείωση κατά
0,25%
(217 651)

Αποτελέσματα χρήσεως
Αύξηση κατά
0,25%
217 637

Μείωση κατά
0,25%
(217 637)

Ίδια κεφάλαια
Αύξηση κατά
0,25%
291 130

Μείωση κατά
0,25%
(291 130)

Ίδια κεφάλαια
Αύξηση κατά
0,25%
272 999

Μείωση κατά
0,25%
(272 999)

Ίδια κεφάλαια
Αύξηση κατά
0,25%
217 651

Μείωση κατά
0,25%
(217 651)

Ίδια κεφάλαια
Αύξηση κατά
0,25%
217 637

Μείωση κατά
0,25%
(217 637)

34.5 Εύλογες αξίες
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:
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ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2009
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

30.6.2008
Λογιστική αξία
Εύλογη αξία

108 286

108 286

69 738

69 738

255 635

255 635

389 024

389 024

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

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

115 793 974
3 147 704
(86 060 261 )
(22 871 053)

115 793 974
3 147 704
(56 060 261)
(22 871 053)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2009
Λογιστική αξία Λογιστική 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

30.6.2008
Εύλογη αξία
Εύλογη αξία

-

-

-

-

255 635

255 635

389 024

389 024

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

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

98 603 638
985 680
(87 054 894)
(16 441 167)

98 603 638
985 680
(87 054 894)
(16 441 167)

35 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.

36 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

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

Απαιτήσεις

-

-

7 309 228

11 207 829

Υποχρεώσεις

-

-

7 047 974

9 869 279

Έσοδα

-

-

144 506

1 453 086

Έξοδα

-

-

24 803 942

33 543 545
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ΙΙ. Συναλλαγές με εταιρείες του ομίλου ΑΤΕ

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

954 578

745 487

954 578

745 487

Υποχρεώσεις

106 537 306

81 735 097

106 537 306

81 735 097

Λοιπά έσοδα

25 757

255 212

25 757

255 212

Τόκοι έξοδα

7 887 788

5 502 864

7 887 788

5 502 864

Λοιπά έξοδα

360 223

836 912

360 223

836 912

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

585 902

547 429

330 081

300 434

Απαιτήσεις

ΙΙΙ. Μέλη ΔΣ
Αμοιβές

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

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
EΛΒΙΖ ΑΕ
ΡΟΔΟΠΗ
ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ
AD FABRIKA SECERA SAJKASKA
AD FABRIKA SECERA CVRENKA
EBZ CYPRUS LTD

Μητρική
Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ
Θυγατρικη
Θυγατρικη
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

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

30/6/2008
Πωλήσεις αγαθών και Αγορές αγαθών και
υπηρεσιών
υπηρεσιών
12.986
5.502.864
0
830.971
195.630
0
46.596
5.941
0
0
767.570
16.113.979
685.516
17.429.566
0
0
1.708.298

39.883.321

Απαιτήσεις
354.130
0
391.357
0
0
6.202.736
5.005.093
0

Υποχρεώσεις
81.603.385
131.246
0
466
0
1.838.257
8.031.022
0

11.953.316

91.604.376
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37 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 51 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 8 Σεπτεμβρίου 2009 και υπογράφονται
από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΤΣΟΛΕΚΑΣ
A.Δ.Τ. Ν 065607/1983

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ.ΡΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ ΑΖ 162920/2007
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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 2008 έως 30 Ιουνίου 2009
(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 Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» και του Ομίλου της. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
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:

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

Υπουργείο Ανάπτυξης
www.ebz.gr
8 Σεπτεμβρίου 2009
Δημήτρης Ντζανάτος, Κωνσταντίνος Βενέτης
Grant Thornton AE
Με σύμφωνη γνώμη

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
( ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Λεωνίδας Τσολέκας
Σταύρος Χατζηπέτρου
Δημήτριος Δαρνάκας
Πρόδρομος Κιρτικίδης
Αναστάσιος Γάτσιος
Βάιος Αντωνίου
Ευάγγελος Κούρος
Παναγιώτης Κιουτσίκης
Νικόλαος Κέζος
Κωνσταντίνος Παπαθεμελής
Στέφανος Σπανίδης

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
1/7/20081/7/200730/6/2009
30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

30/6/2009

30/6/2008

104.558.178
32.580.000
7.892.796
3.955.880
104.036.358
75.981.866
21.943.016
350.948.094

134.196.296
0
7.902.656
3.960.610
91.032.838
48.135.353
71.195.349
356.423.102

83.083.275
32.580.000
0
21.411.863
74.436.192
51.034.495
13.119.395
275.665.220

109.086.291
0
0
20.841.481
65.113.166
30.909.662
69.068.680
295.019.280

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
166.780.653
193.607.356
9.429.767
203.037.123
2.733.333
22.674.008
84.326.928
43.651.710
153.385.979
356.423.102

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

26.826.703
128.437.056
155.263.759
0
155.263.759
2.733.333
17.561.910
84.321.561
35.138.717
139.755.521
295.019.280

EΤΑΙΡΙΑ
1/7/20081/7/200730/6/2009
30/6/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

199.868.600
20.503.095

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/(ζημιές)
Ζημιές/(Κέρδη) προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Ζημιές/(Κέρδη) προ φόρων
Ζημιές/(Κέρδη) μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Μετόχους Μειοψηφίας

Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων εταιρίας (α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Ζημιές/(Κέρδη) μετά από φόρους ανά
μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -

147.676.201
(2.967.627)

131.500.689
5.959.500

(35.711.860)
(38.345.585)
(41.096.479)

7.382.559
464.493
7.903.752

(49.407.930)
(47.592.094)
(49.536.800)

(8.904.973)
(7.473.186)
816.582

(42.921.008)

5.640.327

(49.536.800)

1.824.529

2.263.425

(1,1680)

816.582

0,00

0,1535

0,00

(1,3480)

0,0222

0,00

(σε €)

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(30.241.815)

13.258.515

0,00

(45.761.061)

(5.161.299)

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια 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 αναλύονται στη Σημείωση 1 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

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 καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(01.07.2008 και 01.07.2007 αντίστοιχα)

3.

Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που
αναφέρονται στη Σημείωση 17 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένo απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση:

4.

Η μητρική εταιρία, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 40, εμφανίζει
πλέον 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 καταχωρήθηκε απ'ευθείας στην Καθαρή θέση (αύξηση) και ανέρχεται σε ποσό € 1.426.838.Περαιτέρω ανάλυση για το θέμα
αυτό παρέχεται στη Σημείωση 18 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009
30/6/2008

Ζημιές/(Κέρδη) χρήσης μετά από φόρους
Διανεμηθέντα Μερίσματα

Α. Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής

5.

182.196.455
31.182.533

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.Περαιτέρω ανάλυση για το θέμα αυτό παρέχεται στη Σημείωση 6.1 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Β. Σχηματισμός Αποθεματικού αναγνώρισης
Επενδυτικών Παγίων

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης
(30.09.2007
και30.6.2008
30.09.2006
(30.6.2009 και
αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΙΑ
30/6/2009
30/6/2008

203.037.123
(41.096.479)
(475.096)

203.031.452
7.903.752
(1.421.834)

(8.470.810)

(6.476.247)

155.263.759
(49.536.800)
0

154.447.177
816.582
0

0

0

1.426.838

0

1.426.838

0

154.421.576

203.037.123

107.153.797

155.263.759

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1η Εναλλακτική: Άμεση μέθοδος

6.

Η μετατροπή των ισολογισμών των θυγατρικών εταιρειών στο λειτουργικό νόμισμα της μητρικής εταιρείας έγινε με βάση την ισοτιμία Ευρώ/Δηνάριο της
30.6.2009. Το καθαρό ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν από την ανωτέρω μετατροπή ανέρχεται σε Ευρώ 8.470.810 και όπως
προβλέπεται από το ΔΛΠ 21 καταχωρήθηκε απευθείας (μείωση) στην καθαρή θέση του Ομίλου.

ΟΜΙΛΟΣ
1/7/200730/6/2008

Πληρωμές (εισπράξεις/επιστροφές) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες

213.220.951
(233.933.139)
(615.737)
(8.110.318)

232.897.570
(230.597.551)
(1.513.772)
(6.170.480)

181.455.867
(199.647.825)
0
(7.027.389)

182.814.039
(199.122.016)
0
(5.681.136)

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

(29.438.243)

(5.384.233)

(25.219.347)

(21.989.113)

Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

7.

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

8.

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.

10. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι αντίστοιχα:

Όμιλος

Εταιρία

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και
άϋλων παγίων

1.091.579
0

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

1/7/200730/6/2008

907.830
0

(1.363.860)

(2.938.898)

(272.281)

(2.031.068)

0
172.513.627
(142.156.053)
(2.134.885)

219.309
120.511.478
(110.965.436)
(3.555.963)

0
3.904.969
(511.568)
3.393.401

0
2.530.042
(1.082.634)
1.447.408

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

30-Ιουν-09

30-Ιουν-08

Μόνιμο προσωπικό

1.026

1.157

606

620

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

Εποχιακό προσωπικό
Σύνολο προσωπικού

558

621

457

490

Εξοφλήσεις δανείων

1.584

1.778

1.063

1.110

11. Οι λογιστικές αρχές που εφάρμοσε ο Όμιλος για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2009 είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις
δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30 Ιουνίου 2008.

12. 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 για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγ.

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

Όμιλος

Εταιρία

53.659
8.428.011
954.578
106.537.306
585.902
0
0

198.165
33.231.953
8.263.806
113.585.280
330.081
0
0

28.222.689

6.209.388

0
164.300.734
(142.156.053)
0

0
120.399.126
(101.951.857)
0

22.144.681

18.447.269

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

(1.487.835)

(1.205.913)

318.735

(2.094.436)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
χρήσης

3.147.704

4.353.617

985.680

3.080.116

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
χρήσης

1.659.869

3.147.704

1.304.415

985.680

13. 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:
α) Έσοδα
β) Έξοδα
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

1/7/200830/6/2009

Επενδυτικές δραστηριότητες

Μερίσματα εισπραχθέντα

9. Για την κάλυψη της πιθανής υποχρέωσης από τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η μητρική εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη € 4.000 χιλ. εκ των οποίων
ποσό € 500 χιλ. σχηματίστηκε στην κλειόμενη χρήση. Οι λοιπές προβλέψεις, που αφορούν πιθανές διεκδικήσεις τρίτων, ανέρχονται για τον όμιλο σε €
350.712 και για την εταιρία σε € 102.417 αντίστοιχα.

ΕΤΑΙΡΙΑ

1/7/200830/6/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες

Θεσσαλονίκη 8 Σεπτεμβρίου 2009
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

O
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ.ΤΣΟΛΕΚΑΣ
A.Δ.Τ. Ν 065607/1983

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

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χ.ΡΑΛΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 162920/2007

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.
15/04/2009

Γνωστοποίηση αλλαγής Προϊσταμένου Εσωτερικού Ελέγχου

01/04/2009

Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων διευθυντικών στελεχών

17/02/2009

Δελτίο τύπου (Σχολιασμός Δημοσιευμάτων 10/02/2009)

21/11/2008

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

18/11/2008

Ανακοίνωση

24/10/2008

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

25/07/2008

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

21/07/2008

Επιβεβαίωση - Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων

02/07/2008

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

02/07/2008

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

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) e-mail: rallis@ebz.gr (Υπεύθυνος: κ. Ράλλης Χαράλαμπος, τηλ. 2310 296547). 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.

