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Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας από σελίδα 2 έως σελίδα 34
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 25/08/2011.

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νικόλαος Κ. Λούλης

Νικόλαος Σ. Φωτόπουλος

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου

Ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Γ. Λουλουδάκης

Παναγιώτης Β. Παπασπύρου
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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007)

Τα κατωτέρω µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:
1. Λούλης Κ. Νικόλαος
- Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2. Φωτόπουλος Σ. Νικόλαος - Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
3. ∆ηµόπουλος Ν. Κωνσταντίνος -Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την σηµερινή του (25 Αυγούστου 2011) συνεδρίαση,

∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

εξ’ όσων γνωρίζουµε:
α. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις Α’ Εξαµήνου 2011 της Εταιρείας και του Οµίλου, που καταρτίσθηκαν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα περιόδου της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.,
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και
β. η Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Το Μέλος του ∆.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011
(σύµφωνα µε το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.)
Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη και πληρέστερη ενηµέρωση του κοινού,
καλύπτοντας όλες τις σηµαντικές πτυχές της οικονοµικής δραστηριότητας της εταιρείας, κατά τρόπο αληθή
και εµπεριστατωµένο, είναι δε, συντεταγµένη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις ισχύουσες
διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σηµαντικά Γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011
Η παγκόσµια οικονοµία µαστίζεται από την µεγαλύτερη οικονοµική κρίση στην ιστορία, οι χώρες της
ζώνης του ευρώ και ιδιαίτερα αυτές του νότου προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήµατα χρέους που για
χρόνια τις ταλαιπωρούν και τώρα λόγω της κρίσης έχουν γίνει δυσβάσταχτα. Στην Ελλάδα η κρίση χρέους
έχει οδηγήσει την πραγµατική οικονοµία σε µεγάλη ύφεση. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ο ρυθµός
ανάπτυξης της εγχώριας οικονοµίας για το Α’ τρίµηνο του 2011 ήταν στο -4,8% ενώ οι προβλέψεις για το
έτος αναφέρουν ύφεση µεγαλύτερη του 4,5%. Αποτέλεσµα της τεράστιας ύφεσης και της γενικευµένης
κρίσης που επικρατεί στην Ελληνική οικονοµία είναι η αύξηση της ανεργίας. Συγκεκριµένα οι άνεργοι τον
Ιούλιο του 2011 έφθασαν τους 700.000, περίπου δηλαδή το 15% του ενεργού πληθυσµού, εν αντιθέσει µε
πέρυσι που η ανεργία ήταν στο 11,7%.
Παρά την παρατεταµένη κρίση που ταλανίζει το σύνολο της Ελληνικής Οικονοµίας η εταιρία µας
αντιστέκεται και έκλεισε ένα ακόµα θετικό εξάµηνο. Κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2011 έως και
τον Ιούνιο η εταιρία µας κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 27,6% σε σχέση µε την περσινή
χρονιά, η οποία εν µέρει οφείλεται σε αύξηση των ποσοτήτων πώλησης κατά 6,9% αλλά και σε αύξηση των
τιµών πώλησης που ακολούθησε τις µεγάλες αυξήσεις των τιµών των Α’ υλών τον περασµένο Αύγουστο.
Πιο συγκεκριµένα, κατά τους µήνες αυτούς καταγράφηκε µια άνοδο σε πωλήσεις σε βιοµηχανικούς πελάτες
κατά περίπου 50% σε σχέση µε το 2010 ενώ είχαµε και µια διεύρυνση των πωλήσεων των καταναλωτικών
προϊόντων κατά 21% στην ίδια συγκρίσιµη περίοδο. Παράλληλα καταγράφηκε µια πτώση στις εξαγωγές
κατά 48%, που έχουν όµως µικρή συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις, και στις πωλήσεις σε βιοτεχνικούς
πελάτες κατά 6%.
Η εταιρία µας σε µια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο για την χώρα µε την υψηλή της ποιότητα στα
παρεχόµενα προϊόντα, την άµεση εξυπηρέτηση των πελατών και την δυνατότητα να αφουγκράζεται τις
ανάγκες της αγοράς, καταφέρνει να µεγεθύνεται. Λόγω της µείωσης του εισοδήµατος των νοικοκυριών κατά
το εξάµηνο που έκλεισε παρατηρήθηκε µια στροφή των πελατών των καταναλωτικών προϊόντων σε
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Συγκεκριµένα, η αύξηση του 21% στα καταναλωτικά προϊόντα οφείλεται εξ‘
ολοκλήρου σε αύξηση των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα την
προτίµηση των καταναλωτών σε προϊόντα χαµηλότερης τιµής.
Περαιτέρω, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 20η Ιουνίου 2011, εγκρίθηκε, η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας
κάθε µετοχής κατά 0,20 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση της ∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο. Επίσης
εγκρίθηκε η ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40 ευρώ µε µείωση
της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,20 ευρώ µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά στους
µετόχους. ∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι µέτοχοι που ήταν εγγεγραµµένοι στα αρχεία του
Σ.Α.Τ. της 04/08/2011 της εισηγµένης εταιρίας. Ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής
κεφαλαίου ορίστηκε η 10/08/2011 µέσω της τράπεζας ALPHA BANK .Η δε ακύρωση των ιδίων µετοχών
έγινε στις 5/8/2011. Μετά και την ως άνω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64
διαιρούµενο σε 15.222.276 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.
Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε, όπως ακυρωθούν οι 1.400.556 ίδιες ονοµαστικές
µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και όπως µειωθεί
αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Οι εν λόγω µετοχές είχαν αποκτηθεί κατά το διάστηµα
18/9/2008 έως 17/9/2010 σύµφωνα µε την απόφασή της Έκτακτης Γενική Συνέλευσης των µετόχων την
18/9/2008. Η ακύρωση των ιδίων µετοχών έγινε στις 5/8/2011. Μετά και την ως άνω µείωση το µετοχικό
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κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούµενο σε 15.222.276 κοινές ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.
Τέλος, κατά την 22η Ιουνίου 2011 η εταιρία προχώρησε στην σύναψη κοινό οµολογιακού δανείου
µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις ύψους € 2,5 εκατ. Το δάνειο θα έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του
έγινε σε συνεργασία µε την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Λίµιτεδ.
Γεγονότα που συντελέστηκαν µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι τιµές των σιτηρών της νέας σιτικής περιόδου χαρακτηρίζονται από µεγάλη αστάθεια.
Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται συνεχόµενες µεταπτώσεις και αυξοµειώσεις στις τιµές, κατευθυνόµενες τις
περισσότερες φορές από τα Χρηµατιστηριακά δεδοµένα. Τα τελευταία χρόνια, η Αγορά των ∆ηµητριακών
επηρεάζεται σχεδόν εξ ίσου τόσο από τα θεµελιώδη στοιχεία και µεγέθη της όσο όµως και από τα
οικονοµικά δεδοµένα των Αγορών.
Έτσι λοιπόν παρατηρείται το φαινόµενο, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστηµα, σε κάθε κακή
ηµέρα στις παγκόσµιες χρηµαταγορές να υπάρχει µια πτώση των τιµών πρόσκαιρα, η οποία σχεδόν πάντα
ακολουθείται από µια αύξηση που υπαγορεύεται από τα θεµελιώδη στοιχεία αυτών καθαυτών των
∆ηµητριακών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η πραγµατική αγορά, ενώ αντιδρά σχεδόν άµεσα στις
περιπτώσεις των ανοδικών τάσεων, δεν ακολουθεί τόσο γρήγορα τις πτωτικές µεταβολές, ίσως επειδή
«καταλαβαίνει» καλύτερα τα πραγµατικά δεδοµένα.
Η Χρηµατιστηριακή εµπλοκή των ∆ηµητριακών τα τελευταία χρόνια τα καθιστά πλέον εξαρτηµένα
από τις παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές εξελίξεις. Έτσι, όταν τα µεγάλα Funds χρειάζονται ρευστότητα,
ρευστοποιούν θέσεις που έχουν καταλάβει στις αγορές των Commodities και αυτή είναι που δηµιουργεί την
πτώση στις τιµές των σιτηρών.
Στην πραγµατική αγορά των ∆ηµητριακών φαίνεται ότι η τάση για την περίοδο είναι ελαφρά
ανοδική. Έτσι, λοιπόν δηµιουργείται ένα σύνθετο περιβάλλον που καθιστά τις προβλέψεις απαγορευτικές.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, µια πιθανή Ύφεση στην Παγκόσµια Οικονοµία, θα επιφέρει πτώση στην
κατανάλωση και τότε οι εξελίξεις στις τιµές όχι µόνο των σιτηρών αλλά γενικότερα, θα είναι πτωτικές.
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι να εξετάσουµε τα δεδοµένα της πραγµατικής αγοράς των σιτηρών που
ισχύουν κατά την φετινή σιτική χρονιά. Έτσι λοιπόν έχουµε:








Την απελευθέρωση των εξαγωγών από τις Ρωσία και Ουκρανία µέχρι το τέλος του χρόνου.
Την διατήρηση του µηδενικού δασµού στην quota εισαγωγής σταριών από Τρίτες Χώρες
στην Ε.Ε.
Την άµεση απορρόφηση των ως ανωτέρω αδειών και ως εκ τούτου την ουσιαστική
αδυναµία περαιτέρω εισαγωγών στην Ε.Ε. σιτηρών από την Μαύρη Θάλασσα.
Τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες που χαρακτήρισαν την περίοδο του αλωνισµού στις
χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων, σε αντίθεση µε τις κακές καιρικές συνθήκες
που επικρατούν στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Γερµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία)
την περίοδο αυτή που είναι ακριβώς η περίοδος του αλωνισµού.
Τις κακές καιρικές συνθήκες σε περιοχές των ΗΠΑ & του Καναδά, κυρίως σε περιοχές
εαρινής σποράς που καλλιεργούνται σιτηρά υψηλής πρωτεΐνης και σκληρά.
Τέλος, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών τις µειωµένες παραγωγές σόγιας και
καλαµποκιού στις ΗΠΑ

Όλα τα παραπάνω, συνθέτουν µια πολύπλοκη εικόνα στην φυσική αγορά και µία κατάσταση όπου
είναι δύσκολο να γίνει η όποια πρόβλεψη. Σε όλα αυτά αν προστεθεί και η κατάσταση που επικρατεί στην
αγορά του καλαµποκιού που από πέρυσι κυµαίνεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα λόγω της απουσίας της
Ρωσίας και της Ουκρανίας από τις αγορές, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι η νέα σιτική περίοδος θα
χαρακτηριστεί από µια µεγάλη αστάθεια στις τιµές.
Πλέον των προαναφεροµένων σχετικά µε τα σιτηρά, την 3η Αυγούστου 2011 η εταιρία σύναψε
κοινό, εµπραγµάτως εξασφαλισµένο οµολογιακό δάνειο, σε εφαρµογή της απόφασης του ∆.Σ. της
21.07.2011. Το εν λόγω δάνειο ύψους € 25 εκ. θα είναι πενταετούς διάρκειας και σκοπός του είναι η
αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και η χρηµατοδότηση γενικών επιχειρηµατικών
σκοπών της Εταιρείας. ∆ιαχειριστής του δανείου είναι η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.
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Προβλεπόµενη Πορεία και Εξέλιξη
Η οικονοµική κρίση και η ύφεση στην Ελλάδα φαίνεται να βαθαίνουν, ειδικοί κάνουν λόγω για
συρρίκνωση της οικονοµίας µε ρυθµό µεγαλύτερο του 4,5%, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενώ η ανεργία
φαίνεται να καλπάζει µε τους ανέργους να εκτιµάται ότι θα ξεπεράσουν τις 730.000 µέχρι το τέλος του
χρόνου.
Για την εταιρεία αναµένεται στο τέλος του οικονοµικού έτους 2011 ο Κύκλος Εργασιών να
κυµαίνεται στα € 87 εκ. και τα Κέρδη προ Φόρων στα € 6 εκ. ενώ το EBITDA εκτιµάται να αποτελέσει το
13%-14% του Κύκλου Εργασιών.
Οικονοµικά Στοιχεία – Πορεία Εργασιών
Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Μητρικής-τα
στοιχεία των οποίων αποτυπώνονται για έβδοµη φορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης- τα σηµαντικότερα µεγέθη της εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου
2011 έως 30 Ιουνίου 2011 σε σχέση µε τα αντίστοιχα της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου
2010, διαµορφώθηκαν ως εξής:
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου 2011 τόσο η µητρική εταιρεία όσο και ο όµιλος, παρά τη
δυσµενή οικονοµική συγκυρία, διατήρησαν τα καλά θεµελιώδη των προηγουµένων ετών απορροφώντας
µάλιστα µέρος των αυξήσεων των τιµών των Α’ υλών αλλά και των αναπροσαρµογών σε φορολογικούς
συντελεστές, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα νοικοκυριά σε όλη την χώρα.
Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) στην Ελλάδα ανήλθε σε € 44,869 εκ. αυξηµένος κατά 27,61%
σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που ανήλθε στα € 35,161 εκ., λόγω αύξησης στις
πωλούµενες ποσότητες αλλά και στις τιµές πώλησης. Αντίστοιχα και ο Όµιλος παρουσιάζει τα ίδια στοιχεία,
καθώς µόνο η µητρική εταιρεία έχει παραγωγική δραστηριότητα.
Το Κόστος Πωληθέντων στην Ελλάδα ανήλθε στα € 32,809 εκ. αυξηµένο κατά 43,91% από €
22,798 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 2010 και σε ποσοστό επί των πωλήσεων από 64,84% το 2010 σε 73,12%
το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στην αύξηση των πωλούµενων ποσοτήτων αλλά και στην µη
µετακύλιση µέρους της αύξησης των τιµών των Α’ υλών στους πελάτες.
Ακολούθως, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους ανήλθε στην Ελλάδα στα € 12,061 εκ. µειωµένο κατά
2,45% από € 12,363 εκ. το 2010 και παράλληλα µειώθηκε ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 35,16% το
2010 σε 26,88% το 2011 για τους προαναφερθέντες λόγους.
Τα Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας και ∆ιάθεσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα € 9,237 εκ.
αυξηµένα ελάχιστα από το 2010 που ήταν στα € 8,758 εκ. µε ποσοστό αύξησης 5,48% µειωµένα όµως ως
ποσοστό επί των πωλήσεων καθώς το 2010 αποτελούσαν το 24,91% του Κύκλου Εργασιών, ενώ το 2011
το 20,59%. Παρατηρείται λοιπόν, µια σχετική σταθεροποίηση των εξόδων αυτών η οποία σε µεγάλο βαθµό
οφείλεται στην διαρκή προσπάθεια της εταιρίας να κρατά χαµηλά τα σταθερά της κόστη. Επίσης η εταιρία
κατάφερε να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων της παρά τις µεγάλες
αυξήσεις στα κόστη κινήσεως των οχηµάτων. Σε επίπεδο Οµίλου τα λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν κατά
1,48% από € 9,408 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 2010 σε € 9,269 εκ. ή ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών
από 26,76% το 2010 σε 20,66% το 2011.
Τα Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (Έξοδα-Έσοδα) στην Ελλάδα ανήλθαν στα € -1,071
εκ. αυξηµένα κατά 27,34% από την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που κυµάνθηκαν στα € -0,841 εκ., όµως
ως ποσοστό επί των πωλήσεων κυµάνθηκαν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στο 2,39%. Η αύξηση του
χρηµατοοικονοµικού κόστους, πάρα την µείωση του συνολικού δανεισµού κατά € 1,1 εκ., οφείλεται στις
αυξήσεις των επιτοκίων δανεισµού από τις τράπεζες. Μάλιστα λόγω της κρίσης χρέους που διέρχεται η χώρα
το τελευταίο διάστηµα έχουµε όχι µόνο αύξηση του βασικού επιτοκίου (euribor) αλλά κυρίως του σταθερού
µέρους των τραπεζικών επιτοκίων (spread). Αντίστοιχα, και στον Όµιλο αυξήθηκαν κατά 30,07% σε € 0,985 εκ. από € -0,757 εκ. το 2010 όπως και σαν ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,15% σε 2,19%.
Οι συνολικές Αποσβέσεις στην Ελλάδα ανήλθαν στα € 1,532 εκ. αυξηµένες κατά 7,30% από την
περυσινή περίοδο που ήταν στα € 1,428 εκ. και µειωµένες ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 4,06%
πέρυσι σε 3,41%.
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Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων
στην Ελλάδα ανήλθαν για το 2011 στα € 6,207 εκ. αυξηµένα από την ίδια περίοδο του 2010 κατά 10,45%
από € 5,620 εκ., αλλά, µειωµένα ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών από 15,98% σε 13,83%. Σε επίπεδο
Οµίλου αυξήθηκαν κατά 23,45% από € 5,002 εκ. το 2010 σε € 6,175 εκ. το 2011, ωστόσο σε ποσοστό επί
των πωλήσεων µειώθηκαν από 14,23% σε 13,76%.
Κατόπιν όλων αυτών, τα Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν
στα € 3,604 εκ. αυξηµένα κατά 7,55% από € 3,351 εκ. το 2010 χωρίς όµως να είναι βελτιωµένα ως
ποσοστό επί των πωλήσεων αφού πήγαν από 9,53% σε 8,03%. Αντίστοιχα στο σύνολο του οµίλου υπήρξε
αύξηση στα κέρδη από € 2,817 εκ. σε κέρδη € 3,659 εκ. κατά 29,86% και ως ποσοστό επί του Κύκλου
Εργασιών από 8,01% σε 8,15% για το 2011.
Τέλος δε, τα Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως µετά Φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν στα € 2,441
εκ. από € 2,843 εκ. το 2010 και ποσοστό επί των πωλήσεων από 8,09% σε 5,44% το 2011. Ενώ για τον
Όµιλο, συνολικά, υπήρξε αύξηση από € 2,270 εκ. κέρδη το 2010 σε κέρδη € 2,509 εκ. το 2010 ήτοι αύξηση
10,53% ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων είχαµε µια µείωση από 6,46% σε 5,59%.
Συνοπτικά, τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας κατά τα πρώτα εξάµηνα των οικονοµικών
χρήσεων 2011 και 2010 αποτυπώνονται µέσω κάποιων βασικών χρηµατοοικονοµικών δεικτών και
συγκρίνονται έναντι των στόχων που έχει ορίσει η ∆ιοίκηση της εταιρείας, µε βάση το µέγεθος της
εταιρείας, τον κλάδο που δραστηριοποιείται, τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τους µέσους
όρους των υπολοίπων που απαρτίζουν τον κλάδο, όπου τα στοιχεία είναι διαθέσιµα, ως ακολούθως:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1/7/2010
30/06/2011

1/7/2009
30/06/2010

Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισµού

37.594.920,00

39.938.791,00

EBITDA

12.016.356,00

EBITDA

12.016.356,00

Χρεωστικούς Τόκους

2.035.185,00

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

107.000.339,00

Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισµού

37.594.920,00

Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισµού

37.594.920,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

83.228.895,00

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

56.119.271,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων
Υποχρεώσεων

50.860.405,00

Σύνολο Υποχρεώσεων

79.890.715,00
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

83.228.895,00

7

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων

80,12

70,17

(~90)

8

Ηµέρες Πίστωσης Προµηθευτών
Ηµέρες Είσπραξης Εµπορικών
Απαιτήσεων

70,96

55,07

(~90)

118,69

126,99

(≤120)

1
2
3
4

5

9

3,13

10.552.093,00

Στόχος
3,78

(≤4,00)

5,92

(≥1,1)

2,69

(≥1,70)

0,51

(≤0,6)

0,95

(≥1,1)

0,86

(≤2,00)

10.552.093,00
5,90

1.783.747,00
107.331.565,00

2,85

39.938.791,00
39.938.791,00

0,45

78.660.862,00
39.211.968,00

1,10

41.091.201,00
67.882.671,00

0,96

78.660.862,00

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου το σηµαντικότερο
πρόβληµα είναι ότι η προσφορά είναι πολλαπλάσια της ζήτησης. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία, κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2011, κατόρθωσε να διατηρήσει και να βελτιώσει σε πολλά σηµεία τα αποτελέσµατα της
αντίστοιχης περσινής χρήσης. Στόχος µας για το 2011 είναι όχι µόνο να διατηρηθούν τα αποτελέσµατα στα
επίπεδα του πρώτου εξαµήνου, αλλά και να µπορέσουµε να βελτιωθούµε σε κάποιους τοµείς που
παρατηρήθηκε µια µικρή υποχώρηση το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους. Ήδη, τα στοιχεία των
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πρώτων µηνών του έτους µας δείχνουν ότι τα αποτελέσµατα της χρονιάς θα είναι εφάµιλλα των περσινών
παρά το αντίξοο οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιούµαστε.
Οι δραστηριότητες του Οµίλου δηµιουργούν διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους,
συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το
συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου εστιάζεται στις διακυµάνσεις των
χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσµενείς επιπτώσεις αυτών
των διακυµάνσεων στη χρηµατοοικονοµική απόδοσή του. Ο Όµιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές
δραστηριότητές του.
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις
σε τράπεζες, σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασµούς υπερανάληψης, λογαριασµούς εισπρακτέους και
πληρωτέους, µερίσµατα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοδοτικής
µίσθωσης.
Μέχρι σήµερα, η παγκόσµια οικονοµική κρίση δεν φαίνεται να επηρεάζει ουσιωδώς την
δραστηριότητα της εταιρείας, λόγω όµως της έντασης του φαινοµένου, της εκτιµώµενης διάρκειας αυτού
και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά η τυχόν
γενικότερη µείωση της καταναλωτικής ζήτησης είναι πιθανόν να επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις και τα
περιθώρια κέρδους του κλάδου των τροφίµων. Το γεγονός ότι τα προϊόντα µας αποτελούν είδη πρώτης
ανάγκης, η µικρή πλέον χρηµατοοικονοµική έκθεση της εταιρείας καθώς και η σηµαντικά ποιοτική και
προϊοντική µας διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή διαθέτει για την ελαχιστοποίηση των
αρνητικών συνεπειών της οικονοµικής κρίσης.
Οι συνήθεις χρηµατοοικονοµικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι
κίνδυνοι αγοράς (επιτόκια, κίνδυνος ρευστότητας, τιµές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
αποθεµάτων, κίνδυνος µείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης)
Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Το σύνολο των συναλλαγών και υπολοίπων της εταιρείας είναι σε Ευρώ.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται
να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων, πλην όµως κατά την παρούσα χρονική
στιγµή ο εν λόγω κίνδυνος δεν υφίσταται.
Κίνδυνος Επιτοκίου
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες
χρηµατοδότησης της Εταιρείας. Περιορισµένος κίνδυνος από την µεταβολή των επιτοκίων προέρχεται
κυρίως από µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο
των δανείων σε κυµαινόµενο επιτόκιο. ∆εδοµένου ότι ο δανεισµός της Εταιρείας είναι συνδεδεµένος µε το
Euribor, η σηµαντική µείωση του τελευταίου έχει άµεσο θετικό αντίκτυπο στις χρηµατοοικονοµικές δαπάνες
της Εταιρείας.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα
µε αυτήν µέρη, κυρίως λόγω της µεγάλης διασποράς του πελατολογίου της (5.500 πελάτες) επίσης δεν
υπάρχει πελάτης που να συµµετέχει µε ποσοστό πάνω από 5% στον κύκλο εργασιών.
Οι εταιρείες του Οµίλου έχουν θεσπίσει και εφαρµόζουν διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο
την ελαχιστοποίηση των επισφαλών απαιτήσεων, παρακολουθώντας σε καθηµερινή βάση το µέγεθος της
παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασµών. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες
µε αξιολογηµένο ιστορικό πωλήσεων και η πελατειακή βάση είναι κατανεµηµένη σε µεγάλο αριθµό µικρών
πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται χαµηλός.
Επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις και εγγυήσεις ζητούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Εξειδικευµένες
µηχανογραφικές εφαρµογές χρησιµοποιούνται διαρκώς από τα αρµόδια τµήµατα ώστε να ελέγχονται
συνεχώς οι παρεχόµενες πιστώσεις, ενώ όπου παρέχεται η δυνατότητα οι εταιρείες του Οµίλου επιπρόσθετα
προβαίνουν σε ασφάλιση πιστώσεων. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα µη είσπραξης των απαιτήσεων
διενεργούνται προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.
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Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική
ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο δείκτης γενικής
ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 1,10.
Με τον κατάλληλο συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων από λειτουργικές ταµειακές ροές και
εγκεκριµένων τραπεζικών πιστωτικών ορίων επιτυγχάνεται η συνετή και ορθή διαχείριση της ρευστότητας.
Οι εταιρείες του Οµίλου, ελέγχοντας διαρκώς τις ανάγκες κάλυψης των συνολικών υποχρεώσεων και τη
σύνθεση και ενηλικίωση των υποχρεώσεων, µεριµνούν ώστε πάντοτε να είναι διαθέσιµες εξασφαλισµένες
τραπεζικές πιστώσεις έτοιµες προς χρήση και να γίνεται χρηστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Οι
παρούσες αχρησιµοποίητες, διαθέσιµες και εγκεκριµένες πιστώσεις προς τις εταιρείες του Οµίλου είναι
επαρκείς ώστε να αντιµετωπισθεί µία πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων.
Κίνδυνος Αποµείωσης Αποθεµάτων
Ο Όµιλος φροντίζει πάντα να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον
κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα,
λόγω της µεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεµάτων (80 ηµέρες) και ταυτόχρονα της µεγάλης
διάρκειας αυτών (ηµεροµηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισµένος.

Μείωση ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Ο Όµιλος ανήκει στον κλάδο των τροφίµων και η ζήτηση στον κλάδο αυτό παραµένει προς το
παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίµα καταναλωτικής ύφεσης. Πάντως ο συγκεκριµένος κίνδυνος, εν
όψει και των γενικότερων συνθηκών αναµένεται να επηρεάσει τις αποδόσεις του Οµίλου καθώς η µείωση
της ζήτησης αναµένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες οικονοµικής ύφεσης συνεχιστούν µε
την ίδια ένταση.
Κίνδυνος αύξησης των τιµών των Α’ υλών
Οι δραµατικές αυξοµειώσεις των τιµών τόσο των εισαγοµένων όσο και των εγχωρίων Α’ υλών τα
τελευταία τέσσερα έτη καθώς και η γενικότερη οικονοµική κρίση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι θα
συνεχιστεί η αστάθεια αυτή στις τιµές των Α’ υλών. Ως εκ τούτου η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο
αξιολογείται ως αυξηµένη και για το λόγο αυτό η ∆ιοίκηση του Οµίλου λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα,
προκειµένου αφενός µεν να περιορίσει µέσω ειδικών συµφωνιών µε τους προµηθευτές της την έκθεση στον
εν λόγω κίνδυνο και αφετέρου να προσαρµόζει εγκαίρως και ανάλογα την τιµολογιακή και εµπορική της
πολιτική.
Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, προς αυτήν µέρη, είναι
ως εξής :
Όµιλος
Εταιρεία
30.06.2011
30.06.2011
α) Έσοδα
0
0
β) Έξοδα
0
0
γ) Απαιτήσεις
0
100.000
δ) Υποχρεώσεις
0
0
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
237.824
237.824
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης
10
10
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της
∆ιοίκησης
0
0
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∆εν υπάρχουν σηµαντικές συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες για το Α’ Εξάµηνο του 2011,
σε σχέση µε τα αντίστοιχα νούµερα της χρήσης του 2010.
O Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Νικόλαος Λούλης
Σούρπη, Μαγνησίας, 25 Αυγούστου 2011
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από επτά (7) σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση επισκόπησης που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 26 Αυγούστου 2011.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Προς τους µετόχους της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης
της «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) της 30ής
Ιουνίου 2011 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και
συνολικών εσόδων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε
αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας
οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική
µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας.
Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά
θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου
και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην
αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.
Συµπέρασµα
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε
ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2011
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111

Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου
Α.Μ.ΣΟΕΛ 12391
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2011

31/12/2010

30/6/2011

31/12/2010

Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία

94.360.691

93.878.646

94.360.691

93.878.646

Επενδυτικά Ακίνητα

12.026.510

12.026.510

12.026.510

12.026.510

240.653

236.920

240.653

236.920

0

0

236.431

236.431

136.054

133.202

136.054

133.202

106.763.908

106.275.278

107.000.339

106.511.709

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα

17.571.339

8.459.618

17.571.339

8.459.618

Εµπορικές Απαιτήσεις

31.984.157

26.775.505

31.984.157

26.775.505

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα

6.137.050

7.410.805

3.400.986

4.123.489

Άλλα Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

5.007.281

4.130.453

3.162.789

2.841.960

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

60.699.827

46.776.381

56.119.271

42.200.572

167.463.735

153.051.659

163.119.610

148.712.281

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της
Μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

10.638.612

10.638.612

10.638.612

10.638.612

∆ιαφορά Υπέρ το Άρτιο

38.225.445

38.225.445

38.225.445

38.225.445

Εξαγορασθείσες Ίδιες Μετοχές

(2.432.318)

(2.432.318)

(2.432.318)

(2.432.318)

Άλλα Αποθεµατικά

37.497.094

33.282.916

34.356.199

29.537.394

Κέρδη/Ζηµιές Εις Νέον

2.509.226

4.228.865

2.440.955

4.833.805

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές

1.061.889

1.061.889

0

0

87.499.948

85.005.409

83.228.893

80.802.938

87.499.948

85.005.409

83.228.893

80.802.938

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

13.650.000

12.000.000

13.650.000

12.000.000

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

9.514.215

9.292.527

9.514.215

9.292.527

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την
Υπηρεσία

591.985

556.188

591.985

556.188

5.274.110

5.364.691

5.274.110

5.364.691

29.030.310

27.213.406

29.030.310

27.213.406

Εµπορικές Υποχρεώσεις

20.373.258

10.114.360

20.368.355

10.112.507

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

26.788.807

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

23.944.920

26.788.807

23.944.920

Υποχρεώσεις από Φόρους

1.158.812

1.108.678

1.101.220

984.934

∆εδουλευµένες & Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

5.456.487

2.820.999

5.445.912

2.809.689

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

50.933.477

40.832.844

50.860.407

40.695.937

167.463.735

153.051.659

163.119.610

148.712.281
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά σε €)
ΟΜΙΛΟΣ
1/130/6/2011
Πωλήσεις

1/130/6/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/430/6/2011

1/430/6/2010

1/130/6/2011

1/130/6/2010

1/430/6/2011

1/430/6/2010

44.869.765

35.160.888

23.660.743

16.653.046

44.869.765

35.160.888

23.660.743

16.653.046

(32.809.143)

(22.797.680)

(17.429.142)

(10.497.684)

(32.809.143)

(22.797.680)

(17.429.142)

(10.497.684)

12.060.622

12.363.208

6.231.601

6.155.362

12.060.622

12.363.208

6.231.601

6.155.362

2.342.779

1.520.287

1.527.736

741.086

2.342.324

1.477.587

1.527.736

739.746

Έξοδα ∆ιαθέσεως

(7.200.202)

(6.863.948)

(3.979.650)

(3.446.458)

(7.200.202)

(6.863.948)

(3.979.650)

(3.446.458)

Έξοδα ∆ιοίκησης

(2.068.801)

(2.543.830)

(1.060.583)

(1.004.952)

(2.037.492)

(1.893.648)

(1.036.244)

(976.916)

(491.272)

(901.500)

(339.381)

(397.388)

(490.136)

(890.964)

(338.705)

(397.388)

Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Άλλα Έσοδα

Άλλα έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

91.791

86.832

48.178

43.952

3.387

615

1.056

590

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

(1.076.359)

(843.813)

(553.756)

(430.212)

(1.074.705)

(841.920)

(552.979)

(429.585)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ Φόρων

3.658.558

2.817.236

1.874.145

1.661.390

3.603.798

3.350.930

1.852.815

1.645.351

Φόρος Εισοδήµατος

(1.149.332)

(547.099)

(560.763)

(503.974)

(1.162.843)

(507.473)

(582.448)

(464.348)

Κέρδη/(Ζηµίες) από Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες

2.509.226

2.270.137

1.313.382

1.157.416

2.440.955

2.843.457

1.270.367

1.181.003

0

0

0

0

0

0

0

0

2.509.226

2.270.137

1.313.382

1.157.416

2.440.955

2.843.457

1.270.367

1.181.003

2.509.226

2.270.137

1.313.382

1.157.416

2.440.955

2.843.457

1.270.367

1.181.003

2.509.226

2.270.137

1.313.382

1.157.416

2.440.955

2.843.457

1.270.367

1.181.003

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1648

0,1487

0,0863

0,0758

0,1604

0,1863

0,0835

0,0774

0,1648

0,1487

0,0863

0,0758

0,1604

0,1863

0,0835

0,0774

Αποσβέσεις

1.532.212

1.428.025

769.891

723.598

1.532.212

1.428.025

769.891

723.598

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων από συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

4.643.126

3.574.217

2.379.722

2.047.650

4.675.116

4.192.235

2.404.737

2.074.346

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες

6.175.338

5.002.242

3.149.613

2.771.248

6.207.328

5.620.260

3.174.628

2.797.944

Κέρδη/(Ζηµίες) από ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη Περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου
Κέρδη Περιόδου Αποδιδόµενα σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές
Κέρδη Ανά Μετοχή για Κέρδη Αποδιδόµενα στους
Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Βασικά
Κέρδη Ανά Μετοχή για Κέρδη από Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της
Μητρικής
Βασικά
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Περιόδου 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011
(Ποσά σε Ευρώ)

3.1 ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010
Κέρδη/Ζηµίες Περιόδου µετά από φόρους
Κίνηση Αποθεµατικών
Εισόδηµα απ'ευθείας καταχωρηµένο στην Καθαρή
Θέση
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Αµοιβές Μελών ∆.Σ.
Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών
Ποσό επιστροφής κεφααλαίου που αφορά τις ίδιες
µετοχές
Μείωση Αποθεµατικού υπέρ το άρτιο
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Καθαρή Θέση την 31η ∆εκεµβρίου 2010
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011
Κέρδη/Ζηµίες Περιόδου µετά από φόρους
Κίνηση Αποθεµατικών
Εισόδηµα απ'ευθείας καταχωρηµένο στην Καθαρή
Θέση
Αµοιβές Μελών ∆.Σ.
Καθαρή Θέση την 30η Ιουνίου 2011

10.638.612

Αποθεµατικό
Υπέρ το Άρτιον
40.220.185

Τακτικό
Αποθεµατικό
616.199

Έκτακτα
Αποθεµατικά
103.990

Ειδικά
Αποθεµατικά
0

Αφορολόγητα
Αποθεµατικά
7.676.355

Αποθεµατικό
Επανεκτίµησης
Αποθεµατικό
Στοίχειων
Ιδίων Μετοχών Ενεργητικού
-2.472.397

7.626.040

Αποθεµατικό
Συναλλαγµατικών
∆ιαφορών
3.482.806

Λοιπά
Αποθεµατικά
6.341.680

9.580.439
4.228.865
-160.594

83.813.909
4.228.865
0

250
-1.067.953
-15.000

250
-1.067.953
-15.000
-126.767

250
-1.067.953
-15.000
-126.767

12.566.007

166.845
-1.994.740
0
85.005.409

166.845
-1.994.740
0
85.005.409

260.286

2.509.226
-260.286

2.509.226
0

2.509.226
0

1.037.079

313
-15.000
14.800.260

313
-15.000
87.499.948

313
-15.000
87.499.948

160.594

-126.767
166.845
-1.994.740
10.638.612

10.638.612

38.225.445

38.225.445

Ίδια Κεφάλαια
µετά
∆ικαιωµάτων
Μειοψηφίας

Κέρδη/Ζηµιές Ίδια Κεφάλαια προ
Περιόδου µετά
∆ικαιωµάτων
∆ικαιώµατα
από Φόρους
Μειοψηφίας
Μειοψηφίας

776.793

103.990

103.990

0

0

7.676.355

7.676.355

-2.432.319

-2.432.319

7.626.040

7.626.040

3.482.806

3.482.806

6.341.680

6.341.680

0

0

0

83.813.909
4.228.865
0
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3.2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ποσά σε €)

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπερ το
Αρτιον

Ίδιες
Μετοχές

10.638.612

40.220.185

-2.472.396

Αποθεµατικά

Κέρδη/Ζηµιές
Χρήσης µετά
από Φόρους

21.098.061

Σύνολο

Γενικό
Σύνολο

9.522.286

79.006.748

79.006.748

4.833.805

4.833.805

4.833.805

166.845

166.845

166.845

-126.767

-126.767

-126.767

-1.067.953

-1.067.953

-1.067.953

-15.000

-15.000

-15.000

160.594

-160.594

-1.994.740

-1.994.740

Έσοδα Περιόδου µετά από φόρους
Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που Αφορά τις Ίδιες Μετοχές
Πωλήσεις/(Αγορές ) Ιδίων Μετοχών
Μερίσµατα
Αµοιβές Μελών ∆.Σ.
Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που αναγνωρίζονται άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια

-1.994.740

Καθαρή Θέση την 31η ∆εκεµβρίου 2010

10.638.612

38.225.445

-2.432.318

21.258.655

13.112.544

80.802.938

80.802.938

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011

10.638.612

38.225.445

-2.432.318

21.258.655

13.112.544

80.802.938

80.802.938

2.440.955

2.440.955

2.440.955

-15.000

-15.000

-15.000

260.286

-260.286

0

0

21.518.941

15.278.213

83.228.893

83.228.893

Έσοδα Περιόδου µετά από φόρους
Αµοιβές Μελών ∆.Σ.
Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που αναγνωρίζονται άµεσα στα Ίδια Κεφάλαια
Καθαρή Θέση την 30η Ιουνίου 2011

10.638.612

38.225.445

-2.432.318
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2011
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη/Ζηµιές προ Φόρων (Συνεχιζόµενες
∆ραστηριότητες)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2010

30/6/2011

30/6/2010

3.658.558

2.817.236

3.603.798

3.350.930

Αποσβέσεις

1.532.212

1.428.025

1.532.212

1.428.025

Προβλέψεις

1.179.062

1.150.431

1.093.846

1.120.393

Τόκοι Χρεωστικοί

1.076.358

843.813

1.074.705

841.920

Τόκοι Πιστωτικοί

(91.791)

(86.832)

(3.387)

(615)

Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Πλέον / Μείον Προσαρµογές για Μεταβολές
Λογαριασµών Κεφαλαίου Κίνησης ή που
Σχετίζονται µε τις Λειτουργικές ∆ραστηριότητες :
Mείωση / ( Αύξηση ) Αποθεµάτων

(9.111.720)

108.118

(9.111.720)

108.118

Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων

(6.088.333)

3.689.185

(5.532.333)

3.191.160

(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων
(πλήν ∆ανειακών )

11.502.617

(1.832.272)

11.566.453

(1.847.827)

Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβληµένα

(977.428)

(661.334)

(977.359)

(661.245)

Καταβεβληµένοι Φόροι

(485.558)

(201.167)

(433.185)

(171.653)

2.193.977

7.255.203

2.813.030

7.359.206

(2.431.169)

(4.315.166)

(2.431.169)

(4.315.166)

Μείον :

Σύνολο Εισροών/(Εκροών) από Λειτουργικές
∆ραστηριότητες (α)
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά Ενσώµατων και Αύλων Παγίων Περιουσιακών
Στοιχείων
Εισπράξεις από Πώληση Ενσώµατων και 'Αυλων Παγίων
Στοιχείων

87.633

0

87.633

0

Τόκοι Εισπραχθέντες

71.275

45.286

1.890

615

(2.272.261)

(4.269.880)

(2.341.646)

(4.314.551)

0

(111.649)

0

(111.649)

Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) απο Επενδυτικές
∆ραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών
Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα ∆άνεια
Εξοφλήσεις ∆ανείων
Μερίσµατα Πληρωθέντα

10.406.112

1.381.063

10.406.112

1.381.063

(11.599.999)

(3.766.825)

(11.599.999)

(3.766.667)

0

(958.749)

0

(958.749)

(1.584)

0

0

0

Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) από Χρηµατοδοτικές
∆ραστηριότητες (γ)

(1.195.471)

(3.456.160)

(1.193.887)

(3.456.002)

Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
και Ισοδύναµα Περιόδου
(α+β+γ)

(1.273.755)

(470.837)

(722.503)

(411.347)

Tαµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Έναρξης
Περιόδου

7.410.805

6.738.347

4.123.489

2.014.800

Tαµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης Περιόδου

6.137.050

6.267.510

3.400.986

1.603.453

Τόκοι Πληρωτέοι
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5.Πληροφόρηση ανά Τοµέα

5.1 Ανά Κατηγορία Προϊόντων
Η Εταιρεία χωρίζει την δραστηριότητά της σε δύο βασικούς τοµείς ανάλογα µε τον τελικό αποδέκτη. Οι τοµείς αυτοί είναι τα
Επαγγελµατικά και τα Καταναλωτικά προϊόντα, για τα οποία η Εταιρεία έχει ξεχωριστά κανάλια διανοµής ενώ παράγονται στις ίδιες
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Τα Επαγγελµατικά Προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά σε χύδην µορφή, συσκευασίες των 50 kg, 25 kg
και 10 kg, προς βιοµηχανίες τροφίµων, αρτοπαρασκευασµάτων, µπισκοτοβιοµηχανίες, µακαρονοποιία, βιοτεχνίες τροφίµων και
προϊόντων ζαχαροπλαστικής και αρτοποιούς, δεύτερους µεταποιητές, δηλαδή, για τους οποίους το αλεύρι αποτελεί την πρώτη ύλη
για την παρασκευή άρτου, αρτοπαρασκευασµάτων, κρουασάν, µπισκότων, µακαρονιών και άλλων προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Τα
Καταναλωτικά Προϊόντα διατίθενται, σε συσκευασίες των 1kg, ½ kg και 5 kg προς το λιανικό εµπόριο, όπως τα super market και τα
παντοπωλεία, και απευθύνονται προς τους καταναλωτές για οικιακή χρήση.

Καταναλωτικά
Προϊόντα

Πωλήσεις σε Τρίτους

2011
Βιοµηχανικά
Προϊόντα

Σύνολο

Καταναλωτικά
Προϊόντα

2010
Βιοµηχανικά
Προϊόντα

Σύνολο

5.553.854

39.315.911

44.869.765

4.984.485

30.176.403

35.160.888

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων Χρηµατοδοτικών
και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων

509.060

4.166.056

4.675.116

850.574

3.341.661

4.192.235

Κέρδη/ (Ζηµίες) προ Φόρων

435.504

3.168.294

3.603.798

750.184

2.600.746

3.350.930
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί
Ανώνυµων Εταιρειών. Ιδρύθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1927.
Κύριες δραστηριότητες
Σκοποί της εταιρείας είναι:
α)
Η εκµετάλλευση Κυλινδρόµυλου και γενικά η ενέργεια βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων
αναγόµενων εις την αλευροβιοµηχανία, τα δηµητριακά, την κατασκευή κτηνοτροφών, γεωργικών
προϊόντων γενικά και τροφίµων, καθώς και γεωργικών εφοδίων, λιπασµάτων κ.λ.π.
β)
Η παραγωγή, αγορά και µεταπώληση, εισαγωγή, εξαγωγή και γενικά η διακίνηση και η εµπορία
δηµητριακών προϊόντων ή άλλων προϊόντων γης, γεωργικών προϊόντων γενικά και τροφίµων, καθώς και
γεωργικών εφοδίων, λιπασµάτων κ.λ.π.
γ)
Η κατασκευή ή αγορά και η εκµετάλλευση µε κάθε τρόπο χώρων και µέσων αποθηκεύσεως συσκευασίας
και διανοµής των παραπάνω προϊόντων καθώς και η εκµετάλλευση µέσων µεταφοράς των προϊόντων
αυτών ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων.
δ)
Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών, διαµεσολαβητικών ή άλλων, στο εµπόριο και γενικά διακίνηση των
παραπάνω προϊόντων.
ε)
Η παραγωγή, εµπορία, µεταποίηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία, συντήρηση, διακίνηση όλων των ειδών
διατροφής, των πρώτων υλών, µε τις οποίες αυτές κατασκευάζονται ή των παραγώγων τους καθώς και η
άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας.
στ)
Η κατασκευή και εµπορία µηχανηµάτων παραγωγής και επεξεργασίας φύλλου κρούστας κανταϊφιού, ειδών
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και διατροφής καθώς και κάθε είδους µηχανών και µηχανηµάτων.
ζ)
Η ενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών αναφορικά µε τα παραπάνω ή συναφή είδη, τις πρώτες ύλες και τα
παράγωγα ή υποπροϊόντα αυτών ή τα υλικά συσκευασίας, συντηρήσεως ή διακινήσεως αυτών.
η)
Την παροχή τεχνογνωσίας και συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα των τροφίµων.
θ)

Η παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

ι)

Η εκµετάλλευση χώρου σταθµεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων
αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκµετάλλευσης αυτοκινήτων

Υποκαταστήµατα
Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., που είναι το πληρέστερο στην Ελληνική αγορά, περιλαµβάνει 3
υποκαταστήµατα πωλήσεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) και το κεντρικό κατάστηµα της Σούρπης/Βόλου που
εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές.
2. Σηµαντικές Λογιστικές Αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην ετοιµασία αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων παρατίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για την περίοδο που
παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων.
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την Περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2011 (εφεξής
Οικονοµικές Καταστάσεις) έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές
Καταστάσεις».
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες και σηµειώσεις που
απαιτούνται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση µε τις Οικονοµικές
Καταστάσεις του Οµίλου της 31η ∆εκεµβρίου 2010.
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2.1 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π)
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2011 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30
Ιουνίου 2011. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB) καθώς και των ερµηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών
∆.Π.Χ.Π. (IFRIC) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 30-06-2011.
Ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις πρόνοιες που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων όπως
παρουσιάζεται στο ∆.Λ.Π. 39 που δεν υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και µε βάση
την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ηµεροµηνία υιοθέτησης ∆.Π.Χ.Π. από τον Όµιλο είναι η 1η Ιουλίου 2003. Για την προετοιµασία αυτών των
ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 1, ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ εφάρµοσε
τις υποχρεωτικές εξαιρέσεις και µερικές από τις προαιρετικές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.

2.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επέλεξε ο Όµιλος.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ επέλεξε να εφαρµόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική
εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.:
α) Απαλλαγή επιχειρηµατικών συνενώσεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει εφαρµόσει την απαλλαγή επιχειρηµατικών συνενώσεων στο ∆.Π.Χ.Π. 1. ∆εν έχει καθορίσει
εκ νέου τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που έγιναν πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης 1η Ιουλίου 2003.
β) Απαλλαγή ∆ίκαιης αξίας ως θεωρούµενο κόστος
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει επιλέξει να εκτιµήσει συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό
στην δίκαιη αξία της 1ης Ιουλίου 2003.
γ) Απαλλαγή για συσσωρευτικές συναλλαγµατικές διαφορές
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ επέλεξε να ορίσει τις προηγούµενες συναλλαγµατικές συσσωρευτικές διαφορές στο µηδέν την
1η Ιουλίου 2003. Αυτή η απαλλαγή έχει εφαρµοστεί σε όλες τις θυγατρικές εξωτερικού σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.1.
δ) Απαλλαγή στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων θυγατρικών
Η µητρική έχει εφαρµόσει τα ∆.Π.Χ.Π. µεταγενέστερα των θυγατρικών της.
ε) Απαλλαγή υπόδειξης προηγούµενα αναγνωρισµένων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ προέβη σε ανακατάταξη ορισµένων επενδύσεων σε διαθέσιµες προς πώληση και σε δίκαιη αξία
µέσω κέρδους ή ζηµιάς κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 1η Ιουλίου 2003.
2.3 Εξαιρέσεις από πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολουθούνται από τον Όµιλο.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει εφαρµόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από αναδροµική εφαρµογή:
α) Εξαίρεση αποαναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που έχουν αποαναγνωριστεί πριν την 1η Ιουλίου 2003
δεν επαναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
β) Εξαίρεση λογιστικής για αντισταθµίσεις
Η ∆ιοίκηση έχει εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης από την 1η Ιουλίου 2003 και πληροί όλα τα κριτήρια
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
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γ) Εξαίρεση για εκτιµήσεις
Οι εκτιµήσεις που έγιναν σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. κατά την 1η Ιουλίου 2003 συνάδουν µε τις εκτιµήσεις που
έγιναν κατά την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., εκτός εκεί όπου υπήρχε απόδειξη ότι οι εκτιµήσεις
αυτές ήταν λανθασµένες.

2.4 Νέα Πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφισταµένων προτύπων.
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆.Π.Χ.Π. τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2007 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του οµίλου και της
εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται
παρακάτω :
∆.Π.Χ.Π. 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα : Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆.Λ.Π.
1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρµόζεται για την
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το ∆.Π.Χ.Π. 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε σκοπό την
βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών
πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα
προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
ρευστότητα και τον κίνδυνο αγοράς ( επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς.) Το
∆.Π.Χ.Π. 7 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση.) Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις
µε τα ∆.Π.Χ.Π.
Η σχετική προσαρµογή του ∆.Λ.Π 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µιας
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών.
Ο Όµιλος εφαρµόζει το πρότυπο αυτό καθώς και την αναπροσαρµογή του ∆.Λ.Π. 1 και παρουσιάζει τις σχετικές
γνωστοποιήσεις.
∆ΠΧΠ 8 – Λειτουργικοί Τοµείς
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009)
Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 (Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα). Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα
είναι αυτή που χρησιµοποιεί η ∆ιοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και
την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους τοµείς. Η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από ότι παρουσιάζεται
στις οικονοµικές καταστάσεις, εποµένως θα πρέπει να δίνονται επεξηγήσεις και συµφωνίες εφόσον διαφέρουν. Ο
Όµιλος και η Εταιρεία είναι στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης αυτού του Προτύπου στις οικονοµικές
καταστάσεις. Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες» Τροποποίηση.
Εφαρµόζεται για Ετήσιες Λογιστικές Περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση
αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µιας θυγατρικής εξακολουθούν να
κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5, ακόµα και στην περίπτωση που η
εταιρεία, µετά από πώληση, διατηρήσει µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει µελλοντική
θυγατρική από την ηµέρα πρώτης εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 5. Συνεπώς , οι συµµετοχές σε θυγατρικές που έχουν
ταξινοµηθεί ως κατεχόµενες για πώληση από την στιγµή εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 5 πρέπει να επανεκτιµηθούν.
Πρόωρη εφαρµογή της τροποποίησης είναι αποδεκτή . Σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής, θα πρέπει επίσης να
εφαρµοστούν και οι τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π. 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008) κατά την
ηµέρα εφαρµογής των τροποποιήσεων του ∆.Π.Χ.Π. 5.
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 - ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 - ‘Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’,
(εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.)
Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘Σ∆ΛΠ’) δηµοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρηµένο
∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες Οικονοµικές
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Καταστάσεις’. Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου
στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας).
Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή
ζηµία). Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς και η
απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία
εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την
ηµεροµηνία αυτή και µετά.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 - ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Από τις πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού
εισοδήµατος (“total comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και της
απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε µια τρίτη στήλη στον
ισολογισµό. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το
2009.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 - ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση’ και ∆ΛΠ1 - ‘Παρουσίαση των
Οικονοµικών Καταστάσεων’
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
όσον αφορά τα ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)’, εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως
ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν
κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η
τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται
ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του
καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στα ∆ΛΠ 39 - ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση’ και ∆ΠΧΠ 7
‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις’,
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
Η τροποποίηση αυτή στο ∆ΛΠ 39 επιτρέπει σε µια εταιρεία την επαναταξινόµηση των µη-παραγώγων
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν ταξινοµηθεί από την εταιρεία στην κατηγορία
της εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας της εύλογης αξίας
µέσω αποτελεσµάτων σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε µια εταιρεία τη
µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση στην κατηγορία
δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισµό
της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία
έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει αυτό το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς
µέλλον. Η τροποποίηση δεν επιτρέπει την επαναταξινόµηση στην κατηγορία εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων. Η
τροποποίηση αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί
επαναταξινόµηση.
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 - ‘Κόστος ∆ανεισµού’,
(εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο πρότυπο) για
αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις
προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση,
κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται.
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Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται
µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του.

∆ιερµηνεία 11– Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και µεταξύ εταιρειών του ίδιου Οµίλου
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.03.2007)
Η ∆ιερµηνεία 11 παρέχει οδηγίες για το αν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών θα
πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές καταστάσεις της
επιχείρησης. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στους απαιτούµενους
λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία
του ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την
ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται.

∆ιερµηνεία 12– Συµβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements)
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008)
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι οργανισµοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να
εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις
υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις
παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία οι οργανισµοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως
ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή / και ένα ασώµατο
περιουσιακό στοιχείο. Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζουν τη ∆ιερµηνεία.

∆ιερµηνεία 14 - Πεδίο εφαρµογής ∆ΛΠ 19 ‘Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου
Καθορισµένων Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’.
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2008)
Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσµατος που
µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ
19 ‘Παροχές σε Εργαζόµενους'. Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νοµική ή
συµβατική απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική.

∆ιερµηνεία 15 Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 01.01.2009)
Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα:
i)Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Λ.Π. 11 ή του ∆.Λ.Π. 18. ii)Πότε θα
πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων.Η παρούσα ∆ιερµηνεία
εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων
που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω υπεργολάβων. Οι συµφωνίες που
εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνεία 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της
κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή
υπηρεσιών.

∆ιερµηνεία 16, ‘Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό’
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008).
Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει:
- Το νόµισµα παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων δεν δηµιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την οποία η
Εταιρία µπορεί να εφαρµόσει λογιστική αντιστάθµισης. Συνεπώς, η µητρική Εταιρία µπορεί να προσδιορίσει σαν
κίνδυνο προς αντιστάθµιση µόνο τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ του νοµίσµατος
λειτουργίας της και του νοµίσµατος της εκµετάλλευσης στο εξωτερικό.
- Οποιαδήποτε Εταιρία του Οµίλου µπορεί να κατέχει µέσα αντιστάθµισης.
- Παρότι το ∆.Λ.Π 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» εφαρµόζεται για τον καθορισµό του
ποσού που πρέπει να µεταφερθεί στα Αποτελέσµατα Χρήσης από το αποθεµατικό για συναλλαγµατικές διαφορές
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αναφορικά µε το µέσο αντιστάθµισης, το ∆.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος»
εφαρµόζεται αναφορικά µε το στοιχείο που αντισταθµίζεται.
∆ιερµηνεία 17, ‘∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.)
Η ∆ιερµηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέµατα:
- το µέρισµα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το µέρισµα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον στη διάθεση
της Εταιρίας,
- η Εταιρία πρέπει να επιµετράει το µέρισµα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που
πρόκειται να διανεµηθούν,
- η Εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά µεταξύ του µερίσµατος που πληρώθηκε και της λογιστικής αξίας των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέµονται στα αποτελέσµατα, και
- η Εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
προκειµένου για διανοµή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισµό της διακοπείσας δραστηριότητας. Η διερµηνεία 17
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν
πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού.
∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σπό πελάτες» (σύµφωνα µε την υιοθέτηση
από την ΕΕ, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 31 Οκτώβρη
2009)
Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα λαµβάνει
από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει για να
παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οικονοµική
οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση ή την
κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.
Πρότυπα υποχρεωτικά µετά τη χρήση του 2010
∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη
δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα,
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των
συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του
συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των
υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις . Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται
σε εφαρµογή.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την απόκτηση
συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων την οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο ποσό
οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους
µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων.Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν
αναµένεται να έχει επίδραδη στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου .
∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά την χρήση του 2010
∆ιερµηνεία 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περίοδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση.
Η διερµηνεία αυτή δεν έχει ερφαρµογή στον Όµιλο.
∆ιερµηνεία 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο Κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011)
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Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις : όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένου κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη
αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µια τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει
το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον
Όµιλο.

Σηµειώσεις σχετικά µε τις λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Όµιλος :
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία και την παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών
καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη όλων των οικονοµικών
καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011, σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π.
Οι ετήσιες και ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασµό µε τις
ετήσιες και περιοδικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010 που έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Π., καθώς µε αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση στον αναγνώστη.
∆εν υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που
χρησιµοποιήθηκαν για την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2010 σύµφωνα µε
τα ∆.Π.Χ.Π.
Ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΥΛΗ περιλαµβάνουν τις ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD και LOULIS
INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) LTD και της υπό-θυγατρικής εταιρείας LOULIS MEL
BULGARIA E.A.D.
3. Εφαρµοσµένες Λογιστικές Αρχές
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) και ερµηνειών που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ∆.Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.∆.Λ.Π.).
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το
Σ.∆.Λ.Π. και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

3.1 Εταιρείες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησής τους
Οι εταιρείες του Οµίλου, µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις
ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι:

Επωνυµία

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε
LOULIS INTERNATIONAL FOODS
ENTERPRISES Ltd.
LOULIS INTERNATIONAL FOODS
ENTERPRISES BULGARIA Ltd.
LOULIS MEL BULGARIA E.A.D.

Έδρα

%Συµµ/χής
Μητρικής

Σχέση που
υπαγόρευσε την
ενοποίηση

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ανέλεγκτες
Φορολογικές
Χρήσεις

Σούρπη Μαγνησίας

-

Μητρική

-

6

Λευκωσία, Κύπρος

100%

Άµεση

Ολική

6

Λευκωσία, Κύπρος

100%

Άµεση

Ολική

6

100%

Έµµεση

Ολική

8

Σόφια - Βουλγαρία
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3.2 Θυγατρικές Eταιρείες
Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι οικονοµικές οντότητες στις οποίες ο Όµιλος έχει την εξουσία να καθορίζει τις
οικονοµικές και λειτουργικές πολιτικές κατέχοντας άµεσα η έµµεσα περισσότερο από το µισό των δικαιωµάτων
ψήφου τους.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος τους µεταβιβάζεται στον Όµιλο και
παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική µέθοδος εξαγοράς
χρησιµοποιείται για τον λογισµό εξαγοράς θυγατρικών. Το κόστος µιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισµα των
τρεχουσών αξιών, κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των
µετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαµβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους
που σχετίζεται άµεσα µε την εξαγορά.
Τα αποκτώµενα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην
τρέχουσα αξία τους κατά την ηµεροµηνία κόστους εξαγοράς και της τρέχουσας αξίας της καθαρής θέσης της
θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία.
Οι ενδο-οµιλικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα λογαριασµών και τα πραγµατοποιηµένα κέρδη που προκύπτουν από
συναλλαγές µεταξύ των εταιριών του Οµίλου, απαλείφονται. Οι πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, αλλά
λαµβάνονται υπόψη ως ένδειξη αποµείωσης του στοιχείου που µεταβιβάστηκε.

3.3 Αναγνώριση Eσόδων
Τα έσοδα αποτελούνται από την αξία τιµολόγησης για τη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία και την
εµπορία, καθαρά πριν από τους ανακτώµενους φόρους (Φ.Π.Α.), τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα της
εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Πωλήσεις εµπορευµάτων
Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν
µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον
πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.

(β) Παροχές υπηρεσιών
Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες µε αναφορά στη
συµπλήρωση της συγκεκριµένης συναλλαγής υπολογισµένη βάσει των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως
αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

(γ) Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου.

(δ) Εισόδηµα από δικαιώµατα
Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε την
ουσία των σχετικών συµφωνιών δικαιωµάτων.

(ε) Έσοδα από µερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας να τα εισπράξει.
3.4 Μερίσµατα Eισπρακτέα
Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης στην οποία διαµορφώνεται η
πρόταση διανοµής από την ∆ιοίκηση.
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3.5 Μετατροπή Ξένου Νοµίσµατος
(1) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου απεικονίζονται στο τοπικό νόµισµα που ισχύει
στην χώρα που δραστηριοποιούνται. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε ευρώ, το οποίο
αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς της εταιρείας και του Οµίλου.
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της
συναλλαγής. Συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων χρηµατικών
απαιτήσεων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων χρήσεων.
(3) Εταιρείες του Οµίλου
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα και η καθαρή θέση όλων των εταιρειών του Οµίλου (εκτός από εκείνες που
δραστηριοποιούνται σε υπέρ-πληθωριστικές οικονοµίες), των οποίων το λειτουργικό νόµισµα είναι διαφορετικό
από το νόµισµα αναφοράς του Οµίλου, µετατρέπονται στο νόµισµα αναφοράς του Οµίλου ως ακολούθως :
•
•

•

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µετατρέπονται σύµφωνα µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού.
Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας µετατρέπονται σύµφωνα µε
την µέση ισοτιµία που διαµορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
ισολογισµού.
Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται σε ξεχωριστό
λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων.

3.6 Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός
Τα οικόπεδα και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από βιοµηχανικούς χώρους παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε
βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το κόστος ή η
επανεκτιµηµένη αξία του κάθε στοιχείου στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους.
Οι ωφέλιµες ζωές είναι ως εξής:

Κτίρια
Εγκαταστάσεις και µηχανήµατα
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα, σκεύη & εξοπλισµός γραφείου

έτη
25-40
20-35
5–8
1-5

Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού
εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση παγίου εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες
δαπάνες περιλαµβάνονται στην αξία του παγίου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη στον Όµιλο µεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναµένονταν σύµφωνα µε την αρχική απόδοση του παγίου.
Οι σηµαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιµης ζωής του σχετικού παγίου
στοιχείου.
Κέρδη και ζηµιές από εκποίηση παγίων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις µε τη λογιστική αξία και
περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.
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3.7 Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον της αξίας κτήσης µίας εξαγοράς επιχείρησης συγκρινόµενο µε την
εύλογη αξία του µεριδίου που αποκτά ο Όµιλος στα καθαρά αναγνωρίσιµα στοιχεία της εξαγορασθείσης
θυγατρικής που αποκτήθηκε κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.
3.8 Αποµείωση στην Αξία Περιουσιακών Στοιχείων
Στοιχεία µη κυκλοφορούντος και κυκλοφορούντος ενεργητικού και άυλων περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται
για ζηµιές από αποµείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά από αποµείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό µε το οποίο η
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το
ψηλότερο της δίκαιης αξίας µείον κόστος πώλησης του στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης.
3.9 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η
τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και
ηµικατεργασµένων αποθεµάτων περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετιζόµενες
µε την παραγωγή δαπάνες εκτός των εξόδων δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η
υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, µείον οι υπολογιζόµενες δαπάνες που είναι
απαραίτητες για τη πραγµατοποίηση της πώλησης.
3.10 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση που προκύπτει από
γεγονότα του παρελθόντος και είναι πιθανό να υπάρξει εκροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της
υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σε προηγούµενα έτη, πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους €
600.000. ενώ για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις.
3.11 Αναβαλλόµενη Φορολογία
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία πάνω στις προσωρινές διαφορές ανάµεσα στην αξία των
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων για φορολογικούς σκοπούς και την λογιστική τους αξία, µε βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από προσωρινές αφαιρετέες διαφορές
αναγνωρίζονται µόνο στον βαθµό που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν στο µέλλον επαρκή φορολογητέα κέρδη.

3.12 ∆ανεισµός
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται στο αρχικό ποσό χορήγησης µετά την αφαίρεση του χρηµατοοικονοµικού κόστους.
Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των καταβολών και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου.
Παρακάτω αναλύονται τις ∆ανειακές Υποχρεώσεις της Εταιρείας (Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές
Υποχρεώσεις), όπως έχουν διαµορφωθεί έως και την 30.06.2011.
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
∆ανεισµός από
Τράπεζες

37.594.920

Αναλύονται ως εξής :
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α. Εταιρεία
Οµολογιακά ∆άνεια
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
Μείον:
Βραχυπρόθεσµες
∆όσεις
Υπόλοιπο
Μακροπρόθεσµου
δανεισµού

30/6/2011

30/6/2010

16.100.000

28.466.666

2.450.000

16.866.666

13.650.000

11.600.000

Οµολογιακά ∆άνεια µε Υπόλοιπο € 16.100.000 τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν σε ετήσιες δόσεις ως εξής:
Εντός
Εντός
Εντός
Εντός
Εντός

του
του
του
του
του

2011
2012
2013
2014
2015

€
€
€
€
€

1.600.000
5.700.000
7.300.000
500.000
1.000.000

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια Εταιρείας (χωρίς τις βραχυπρόθεσµες δόσεις των Οµολογιακών) την 30/06/2011: €
21.494.920 έναντι € 11.472.125 την 30/06/2010.
3.13 Μετρητά και Ισοδύναµα Μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, τα µετρητά και τα ισοδύναµα µετρητών αποτελούνται από µετρητά
στο ταµείο και καταθέσεις στην τράπεζα µείον τραπεζικές υπεραναλήψεις. Στον ισολογισµό, οι τραπεζικές
υπεραναλήψεις περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.

3.14 Χρηµατοοικονοµικός Κίνδυνος
α) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία
της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε
Ευρώ µε την συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Κέρδη και ζηµιές από
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται
σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες
ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πωλήσεων και είναι κατανεµηµένες σε
µεγάλο αριθµό µικρών πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται χαµηλός.
γ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων
Ο Όµιλος δεν έχει στην κατοχή του σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκεινται στον
κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. Περιορισµένος κίνδυνος από την µεταβολή των επιτοκίων προέρχεται κυρίως
από µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί το σύνολο των δανείων σε
µεταβλητό επιτόκιο.

4.Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις, κατά την
30/6/2011, συνολικού ποσού € 102.750 χιλ. προς εξασφάλιση οµολογιακών δανείων αξίας € 2.500 χιλ. Μέχρι την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης των Οικονοµικών Καταστάσεων έχουν εξαλειφθεί οι υποθήκες ύψους € 94.750 χιλ. και
έχουν εγγραφεί νέες ύψους € 30.000 χιλ. για εξασφάλιση οµολογιακών δανείων ύψους € 25.000 χιλ.
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5. Επίδικες ή υπό ∆ιαιτησία ∆ιαφορές
∆εν υπάρχουν υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, η έκβαση των οποίων δεν
αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας.
6. Αριθµός Απασχολούµενου Προσωπικού
Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.6.2011 : Όµιλος 225, Εταιρεία 225,
έναντι 243 στον Όµιλο και 243 στην Εταιρεία την προηγούµενη περίοδο.
7. Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µε την Εταιρεία Μέρη (∆.Λ.Π. 24)
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής :
Όµιλος
30.6.2011

Εταιρεία
30.6.2011

0
0
0
0
237.824
10
0

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

0
0
100.000
0
237.824
10
0

8.Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών ανά µετοχή την 30ης Ιουνίου 2011 και 2010 έχει ως εξής :

Όµιλος
30/6/2011 30/6/2010

Εταιρεία
30/6/2011 30/6/2010

Καθαρά Κέρδη/(Ζηµιές) αποδιδόµενα στους
ιδιοκτήτες της µητρικής

2.509.226

2.270.137

2.440.955

2.843.457

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε
κυκλοφορία (αφαιρουµένου του µέσου
σταθµικού αριθµού ιδίων µετοχών)

15.222.276

15.263.742

15.222.276

15.263.742

0,1648

0,1487

0,1604

0,1863

Βασικά Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή
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7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Μετοχές ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Οι µετοχές της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι κοινές και είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε τον
κωδικό ΛΟΥΛH.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που πραγµατοποιήθηκε στις 16/12/2004, αποφάσισε,
µεταξύ άλλων θεµάτων, την µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά € 64.896, µε µείωση του συνολικού
αριθµού των µετοχών από 16.724.232 σε 16.622.832 κοινές ονοµαστικές µετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων
µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ως άνω 101.400 µετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστηµα από 17-12-2001 έως 28-1-2002, σε εκτέλεση
απόφασης της από 23/7/2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, καθώς και της από
7/11/2001 απόφασης του ∆.Σ. της.
Μετά την ως άνω µείωση, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε € 10.638.612,48 διαιρούµενο
σε 16.622.832 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας µετοχής € 0,64 εκάστης.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18/9/2008 η Εταιρία προέβη κατά την περίοδο
18/9/2008-30/09/2010 στην αγορά 1.400.556 ιδίων µετοχών συνολικής αξίας € 2.810.614. Ο συνολικός αριθµός
των ιδίων µετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία στις 30/09/2010 µε την προαναφερθείσα συνολική αξία
µείωσε τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας και του οµίλου.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, την 2η Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 8.311.416 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από διαφορά έκδοσης
µετοχών υπέρ το άρτιο. Η ανωτέρω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε µε αύξηση της
ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε µιας , ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 1,14 η κάθε µία.
Ακολούθησε ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατοµµύρια
τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια δέκα έξι ευρώ), η οποία πραγµατοποιήθηκε µε µείωση της ονοµαστικής
αξίας της µετοχής κατά ποσό 0,50 ευρώ κάθε µιας, ήτοι από ευρώ 1,14 σε ευρώ 0,64 η κάθε µία και ισόποση
διανοµή µετρητών στους µετόχους ποσού € 8.311.416 (οχτώ εκατοµµύρια τριακόσιες έντεκα χιλιάδες τετρακόσια
δέκα έξι ευρώ), ήτοι ποσού ευρώ 0,50 ανά µετοχή. Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε € 10.638.612 διαιρούµενο σε 16.622.832 ονοµαστικές µετοχές
,ονοµαστικής αξίας € 0,64 η καθεµία. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της 29ης
Ιανουαρίου 2009 ενηµερώθηκε για την ισόποση αύξηση και µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της
εταιρίας, µε επιστροφή κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών στους µετόχους ποσού € 0,50 ανά µετοχή. Ως
ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 12η Φεβρουαρίου 2009 και
πραγµατοποιήθηκε µέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ .
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 25η Μαϊου 2010 αποφάσισε, µεταξύ άλλων, τη διανοµή
µερίσµατος για την χρήση του 2009 το οποίο προσαυξηµένο µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις Ίδιες Μετοχές
που κατέχει η εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των € 0,070046 ανά µετοχή . Από το ποσό αυτό βάσει του ν.
3697/2008, παρακρατείται ο αναλογών στο µέρισµα φόρος ποσοστού 10%, και συνεπώς το συνολικό
καταβαλλόµεννο ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε € 0,063041 . ∆ικαιούχοι είσπραξης του ως άνω
µερίσµατος είναι οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία Συστήµατος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας κατά 3η Ιουνίου 2010,
ηµέρα Πέµπτη (record date). Ηµεροµηνία αποκοπής του µερίσµατος ορίσθηκε η 1η Ιουνίου 2010, ηµέρα Τρίτη. Η
πληρωµή του µερίσµατος της χρήσης 2009 ξεκίνησε την 9η Ιουνίου 2010, ηµέρα Πέµπτη, µέσω της Τράπεζας
ALPHA BANK.
Επιπλέον, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Μαϊου 2010, οµόφωνα ενέκρινε την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια
τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.994.739,84) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής
κατά 0,12 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση µέρους της ∆ιαφοράς από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο καθώς και ισόποση
µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου δηλαδή κατά ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες
επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.994.739,84) µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε
µετοχής κατά 0,12 ευρώ, µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά στους µετόχους.
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Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 20η Ιουνίου 2011, οµόφωνα ενέκρινε, µε ψήφους 11.830.895,
ήτοι µε ποσοστό 77,7%, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40 ευρώ µε αύξηση
της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,20 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση της ∆ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ
το άρτιο και εγκρίθηκε οµόφωνα η ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40
ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,20 ευρώ µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε
µετρητά στους µετόχους. Επιπλέον, αποφασίσθηκε, µε ψήφους 11.830.895, ήτοι µε ποσοστό 77,7%, όπως
ακυρωθούν οι 1.400.556 ίδιες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν.
2190/1920, καθώς και όπως µειωθεί αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Μετά και την ως άνω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούµενο σε 15.222.276
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.
2. Κύριες Ισοτιµίες Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων

Ισολογισµού
1 euro = Leva

30/6/2011
1,9558

Αποτελεσµάτων

Μ.Ο. 2011

1 euro = Leva

1,9558

31/12/2010
1,9558
Μ.Ο. 2010
1,9558

30/6/2011 vs
31/12/2010
0,00%
Μ.Ο.2011 vs Μ.Ο.
2010
0,00%

3. Σηµαντικές µεταβολές στα ενδιάµεσα ενοπ. στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων περιόδου
Οι σηµαντικότερες µεταβολές που εµφανίζονται στα ενδιάµεσα στοιχεία ισολογισµού και αποτελεσµάτων της
περιόδου που έληξε την 30.06.2011, έχουν ως εξής :
Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία του εξαµήνου 2011 ανέρχονται στον Όµιλο και στην Εταιρεία σε € 2.431 χιλ.
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σε προηγούµενα έτη, πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους €
600.000.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 20η Ιουνίου 2011, ενέκρινε, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας κατά 3.324.566,40 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,20 ευρώ µε
κεφαλαιοποίηση της ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο και εγκρίθηκε η ισόποση µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,20 ευρώ
µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά στους µετόχους. Επιπλέον, αποφασίσθηκε, όπως ακυρωθούν οι
1.400.556 ίδιες ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και
όπως µειωθεί αντίστοιχα το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. ∆ικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι
µέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 04/08/2011 της εισηγµένης εταιρίας. Ως
ηµεροµηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 10/08/2011 µέσω της τράπεζας ALPHA
BANK .Η δε ακύρωση των ιδίων µετοχών έγινε στις 5/8/2011. Μετά και την ως άνω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο
ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούµενο σε 15.222.276 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,64
ευρώ εκάστη.
Στις 22 Ιουνίου 2011 η εταιρία προχώρησε στην σύναψη κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ. Το
δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία µε την Τράπεζα Κύπρου ∆ηµόσια Λίµιτεδ.
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4. Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και οι αναφορές που τις συνοδεύουν, ενδέχεται να
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης
της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα
µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την
σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν φέρουν ευθύνη και δεν έχουν υποχρέωση ως προς το να αλλάξουν τις αναφορές ή τις
υποθέσεις που αφορούν σε µελλοντικά γεγονότα ως αποτέλεσµα νεότερης πληροφόρησης περί αυτών των
µελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας.
Τέλος, σε εφαρµογή της απόφασης του ∆.Σ. της 21.07.2011, υπογράφηκε την 3η Αυγούστου 2011,
κοινό, εµπραγµάτως εξασφαλισµένο οµολογιακό δάνειο, ύψους Ευρώ 25.000.000.
Το οµολογιακό δάνειο, µε διαχειριστή την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ A.E., είναι πενταετούς διάρκειας και
σκοπός του είναι η αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και η χρηµατοδότηση
γενικών επιχειρηµατικών σκοπών της Εταιρείας.
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Νικόλαος Κ. Λούλης

Νικόλαος Σ. Φωτόπουλος

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου

Ο Υπεύθυνος Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Γ. Λουλουδάκης

Παναγιώτης Β. Παπασπύρου
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