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Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από σελίδα 2 έως σελίδα 31
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/11/2015.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Κ. Λούλης

Νικόλαος Σ. Φωτόπουλος

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Ιωάννης Γ. Λουλουδάκης
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια
Στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/2015

31/12/2014

30/9/2015

31/12/2014

99.264.038

100.645.144

99.220.543

100.645.144

Επενδυτικά Ακίνητα

197.268

197.268

197.268

197.268

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

959.853

241.724

254.345

241.724

0

0

1.508.249

236.431

Επενδύσεις σε Θυγατρικές
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

205.816

305.127

205.816

305.127

100.626.975

101.389.263

101.386.221

101.625.694

Αποθέματα

19.462.440

22.144.690

19.299.546

22.144.690

Εμπορικές Απαιτήσεις

31.422.975

31.949.837

30.528.176

31.949.837

54.480

161.560

54.480

161.560

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

7.126.182

2.066.486

6.438.422

1.542.071

Άλλα Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

8.027.364

6.414.123

3.361.182

3.879.260

66.093.441

62.736.696

59.681.806

59.677.418

166.720.416

164.125.959

161.068.027

161.303.112

Μετοχικό Κεφάλαιο

16.097.558

16.097.558

16.097.558

16.097.558

Διαφορά Υπέρ το Άρτιο

35.630.886

38.061.004

35.630.886

38.061.004

Άλλα Αποθεματικά

35.935.161

36.142.031

32.277.817

31.818.595

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας

87.663.605

90.300.593

84.006.261

85.977.157

2.009.591

(8.249)

0

89.673.196

90.292.344

84.006.261

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους
ιδιοκτήτες της Μητρικής

Μη ελέγχουσες Συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

0
85.977.157

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

6.000.000

9.500.000

6.000.000

9.500.000

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω
εξόδου από την Υπηρεσία

13.894.140

12.393.876

13.870.473

12.393.876

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

666.103

637.418

666.103

637.418

4.588.667

4.261.306

6.271.667

5.944.306

25.148.910

26.792.600

26.808.243

28.475.600

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις

12.660.918

8.748.910

12.544.768

8.748.910

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

31.364.851

25.777.381

30.454.755

25.777.381

836.957

2.253.624

671.842

2.191.111

30.560

0

30.560

0

7.005.024

10.261.100

6.551.598

10.132.953

51.898.310

47.041.015

50.253.523

46.850.355

166.720.416

164.125.959

161.068.027

161.303.112

Υποχρεώσεις από Φόρους
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Δεδουλευμένες & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε €)
1/130/09/2015
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Άλλα Έσοδα

ΟΜΙΛΟΣ
1/11/730/09/2014
30/9/2015

1/730/9/2014

1/130/09/2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/11/730/09/2014
30/9/2015

1/730/9/2014

76.247.180

62.192.312

28.883.374

21.816.261

73.931.056

62.192.312

27.888.744

21.816.261

(61.994.318)

(48.707.713)

(23.877.427)

(16.992.080)

(60.399.948)

(48.707.713)

(23.256.530)

(16.992.080)

14.252.862

13.484.599

5.005.947

4.824.181

13.531.108

13.484.599

4.632.214

4.824.181
882.601

2.449.560

2.479.617

887.855

881.978

2.453.489

2.479.617

891.816

Έξοδα Διαθέσεως

(10.462.312)

(9.692.920)

(3.700.655)

(3.214.084)

(10.255.782)

(9.692.920)

(3.582.342)

(3.214.084)

Έξοδα Διοίκησης

(2.418.192)

(2.420.138)

(795.592)

(1.008.675)

(2.158.708)

(2.290.754)

(705.820)

(903.904)

(102.448)

(223.245)

(53.830)

(218.549)

(101.546)

(223.245)

(53.728)

(218.549)

Άλλα έξοδα
Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων σε Δίκαιη Αξία

(3.180)

0

(70.905)

0

(3.180)

0

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

84.406

130.491

27.654

58.499

4.547

7.470

1.896

2.956

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(1.699.151)

(1.608.770)

(593.278)

(588.762)

(1.676.242)

(1.607.673)

(579.794)

(588.153)

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων

2.033.820

2.149.634

774.921

734.588

1.725.961

2.157.094

601.062

785.048

Φόρος Εισοδήματος

(2.150.939)

(647.189)

(1.755.516)

(285.849)

(1.981.207)

(647.189)

(1.655.646)

(285.849)

Καθαρά Κέρδη Περιόδου

(117.119)

1.502.445

(980.595)

448.739

(255.246)

1.509.905

(1.054.584)

499.199

Ιδιοκτήτες της Μητρικής

(123.012)

1.508.039

(1.016.645)

454.333

(255.246)

1.509.905

(1.054.584)

499.199

5.893

(5.594)

36.050

(5.594)

0

0

0

0

Κέρδος/Ζημία από την Επανεκτίμηση Ακινήτου

0

0

0

0

0

0

0

0

Αναλογούσες Επιχορηγήσεις

0

0

0

0

0

0

0

0

Αναλογιστικά Κέρδη/Ζημιές

0

0

0

0

0

0

0

0

Φόρος Εισοδήματος που Αναλογεί στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα

0

0

0

0

0

0

0

0

Κονδύλια Ανακυκλούμενα Μέσω των Αποτελεσμάτων

0

0

0

0

0

0

0

0

Κονδύλια Μη Ανακυκλούμενα Μέσω των Αποτελεσμάτων

0

0

0

0

0

0

0

0

(117.119)

1.502.445

(980.595)

448.739

(255.246)

1.509.905

(1.054.584)

499.199

(123.012)

1.508.039

(1.016.645)

454.333

(255.246)

1.509.905

(1.054.584)

499.199

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές

(70.905)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου
Κέρδη Περιόδου Αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής
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Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές

5.893

(5.594)

36.050

(5.594)

0

0

0

0

(0,0072)

0,0881

(0,0594)

0,0262

(0,0149)

0,0882

(0,0616)

0,0292

Βασικά

(0,0072)

0,0881

(0,0594)

0,0262

(0,0149)

0,0882

(0,0616)

0,0292

Αποσβέσεις

2.813.808

2.920.861

939.206

964.244

2.812.990

2.920.861

938.407

964.244

3.719.470

3.833.223

1.343.725

1.428.371

3.468.561

3.962.607

1.182.140

1.533.765

6.533.278

6.754.084

2.282.931

2.392.615

6.281.551

6.883.468

2.120.547

2.498.009

Κέρδη Ανά Μετοχή για Κέρδη Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της
Μητρικής
Βασικά
Κέρδη Ανά Μετοχή για Κέρδη από Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Περιόδου 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
(Ποσά σε €)

3.1 Ομίλου

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
2014

Αποθεματικό
Υπέρ το
Άρτιον

Τακτικό
Αποθεματικό

Έκτακτα
Αποθεματικά

Ειδικά
Αποθεματικά

Αφορολόγητα
Αποθεματικά

Αποθεματικό
Ιδίων
Μετοχών

Αποθεματικό
Επανεκτίμησης
Στοιχείων
Ενεργητικού

Αποθεματικό
Συναλλαγματικών
Διαφορών

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη/Ζημιές
Χρήσης μετά
από Φόρους

Ίδια
Κεφάλαια προ
Δικαιωμάτων
Μειοψηφίας

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Ίδια Κεφάλαια
μετά
Δικαιωμάτων
Μειοψηφίας

10.960.040

38.520.304

1.478.764

103.990

0

7.726.649

0

4.365.525

3.482.806

7.784.998

12.475.997

86.899.072

0

86.899.072

Κέρδη/Ζημίες Χρήσης μετά από
φόρους

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.360.501

3.360.501

(9.748)

3.350.753

Εισόδημα απευθείας καταχωρημένο
στην Καθαρή Θέση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.500

1.500

Επιστροφή Κεφαλαίου στους
Μετόχους

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Διανεμηθέντα Μερίσματα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(122.325)

(122.325)

0

(122.325)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163.344

163.344

0

163.344

Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που
αφορά τις Ίδιες Μετοχές

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.137.518

(459.300)

(190.291)

0

0

(4.468.069)

0

0

0

(19.858)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Καθαρή Θέση την 31η
Δεκεμβρίου 2014

16.097.558

38.061.004

1.288.473

103.990

0

3.258.580

0

4.365.525

3.482.806

7.765.140

15.877.517

90.300.592

(8.248)

90.292.344

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
2015

Κίνηση Αποθεματικών
Δικαιώματα Μειοψηφίας

16.097.558

38.061.004

1.288.473

103.990

0

3.258.580

0

4.365.525

3.482.806

7.765.140

15.877.517

90.300.592

(8.248)

90.292.344

Κέρδη/Ζημίες Χρήσης μετά από
Φόρους

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(123.012)

(123.012)

5.893

(117.119)

Εισόδημα απ'ευθείας Καταχωρημένο
στην Καθαρή Θέση

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90.537

90.537

0

90.537

(1.541.256)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(1.541.256)

0

(1.541.256)

1.541.256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.541.256

0

1.541.256

Διανεμηθέντα Μερίσματα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(165.305)

(165.305)

0

(165.305)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών

0

0

0

0

0

0

(9.089)

0

0

0

0

(9.089)

0

(9.089)

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που
αφορά τις Ίδιες Μετοχές

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κίνηση Αποθεματικών

0

(2.430.118)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(2.430.118)

0

(2.430.118)

Δικαιώματα Μειοψηφίας

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.011.946

2.011.946

16.097.558

35.630.886

1.288.473

103.990

0

3.258.580

(9.089)

4.365.525

3.482.806

7.765.140

15.679.737

87.663.605

2.009.591

89.673.196

Επιστροφή Κεφαλαίου στους
Μετόχους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Καθαρή Θέση την 30η
Σεπτεμβρίου 2015
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3.2 Εταιρείας

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014

Υπέρ το
Άρτιον

Ίδιες
Μετοχές

Τακτικό
Αποθεματικό

Έκτακτα
Αποθεματικά

Αφορολόγητα
Αποθεματικά

Αποθεματικό
Επανεκτίμησης
Στοιχείων
Ενεργητικού

Αποθεματικό
Ιδίων
Μετοχών

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη/Ζημιές
Χρήσης μετά
από Φόρους

Γενικό
Σύνολο

Σύνολο

10.960.040

38.520.304

0

1.478.764

103.990

7.676.355

4.365.525

0

6.533.794

12.793.932

82.432.704

82.432.704

Έσοδα Περιόδου μετά από Φόρους

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.503.434

3.503.434

3.503.434

Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που αναγνωρίζονται Άμεσα
στα Ίδια Κεφάλαια
Επιστροφή Κεφαλαίου στους Μετόχους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Διανεμηθέντα Μερίσματα
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)
Πωλήσεις/(Αγορές ) Ιδίων Μετοχών

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
(122.325)
163.344
0

0
0
0
(122.325)
163.344
0

0
0
0
(122.325)
163.344
0

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που Αφορά τις Ίδιες
Μετοχές
Κϊνηση Αποθεματικών
Κέρδη/(Ζημιές) από Επανεκτίμηση Ακινήτων

0
5.137.518
0

0
(459.300)
0

0
0
0

0
(190.291)
0

0
0
0

0
(4.468.069)
0

0
0
0

0
0
0

0
(19.858)
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Καθαρή Θέση την 31η Δεκεμβρίου 2014

16.097.558

38.061.004

0

1.288.473

103.990

3.208.286

4.365.525

0

6.513.936

16.338.385

85.977.157

85.977.157

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015

16.097.558

38.061.004

0

1.288.473

103.990

3.208.286

4.365.525

0

6.513.936

16.338.385

85.977.157

85.977.157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(255.246)

(255.246)

(255.246)

Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που αναγνωρίζονται Άμεσα
στα Ίδια Κεφάλαια
Επιστροφή Κεφαλαίου στους Μετόχους
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Διανεμηθέντα Μερίσματα
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)
Πωλήσεις/(Αγορές ) Ιδίων Μετοχών

0
(1.541.256)
1.541.256
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
(9.089)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

888.862
0
0
(165.305)
0
0

888.862
(1.541.256)
1.541.256
(165.305)
0
(9.089)

888.862
(1.541.256)
1.541.256
(165.305)
0
(9.089)

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που Αφορά τις Ίδιες
Μετοχές
Κϊνηση Αποθεματικών
Κέρδη/(Ζημιές) από Επανεκτίμηση Ακινήτων

0
0
0

0
(2.430.118)
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
(2.430.118)
0

0
(2.430.118)
0

16.097.558

35.630.886

(9.089)

1.288.473

103.990

3.208.286

4.365.525

0

6.513.936

16.806.696

84.006.261

84.006.261

Έσοδα Περιόδου μετά από Φόρους

Καθαρή Θέση την 30η Σεπτεμβρίου 2015
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2015

30.09.2014

30.09.2015

30.09.2014

2.033.820

2.149.634

1.725.961

2.157.094

2.813.808

2.920.861

2.812.990

2.920.861

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημιές) προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

Πλέον / Μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Τόκοι Χρεωστικοί
Τόκοι Πιστωτικοί

(386.449)

698.928

(1.331.250)

576.630

1.699.151

1.608.725

1.676.242

1.607.673

(84.406)

(130.491)

(4.547)

(7.470)

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

2.675.844

(492.623)

2.845.143

(492.623)

Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων

(818.033)

(1.745.285)

2.039.050

(2.090.851)

(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων ( πλήν Δανειακών )

1.043.555

(3.315.878)

637.331

(3.265.693)

(1.452.125)

(1.352.456)

(1.421.685)

(1.351.404)

(955.412)

(1.677.619)

(941.173)

(1.671.867)

6.569.753

(1.336.204)

8.038.062

(1.617.650)

0
0
(2.155.336)
13.500
4.608

0
(365.000)
(603.995)
12.100
7.470

(1.271.818)
0
(1.405.515)
13.500
4.547

0
(365.000)
(603.995)
12.100
7.470

(2.137.228)

(949.425)

(2.659.286)

(949.425)

(1.341.756)

1.500

(1.541.256)

0

(9.089)

0

(9.089)

0

7.087.470

7.988.303

6.177.374

7.988.303

(5.000.000)

(4.750.000)

(5.000.000)

(4.750.000)

(109.454)

(97.710)

(109.454)

(97.710)

627.171

3.142.093

(482.425)

3.140.593

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

5.059.696

856.464

4.896.351

573.518

Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου

2.066.486

1.065.399

1.542.071

792.833

Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου

7.126.182

1.921.863

6.438.422

1.366.351

Μείον :
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι Φόροι
Σύνολο Εισροών/(Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση Θυγατρικών,Συγγενών, Κοινοπραξιών και Λοιπών
Επενδύσεων
Πληρωμές για Αγορά Επενδυτικών Τίτλων
Αγορά Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
Εισπράξεις από Πώληση Ενσώματων και 'Αυλων Παγίων Στοιχείων
Τόκοι Εισπραχθέντες
Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) από Επενδυτικές Δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις /(Πληρωμές) από Αύξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών
Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα Δάνεια
Εισπράξεις /(Εξοφλήσεις) Δανείων
Μερίσματα/Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Πληρωθέντα
Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες (γ)
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
5.1 Ανά Κατηγορία Προϊόντων
Ο Όμιλος χωρίζει την δραστηριότητα του σε τρείς βασικούς τομείς με βάση την κατηγορία προϊόντος: α) Καταναλωτικά προϊόντα, β)
Βιομηχανικά προϊόντα και γ) Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική.
α) Τα Καταναλωτικά προϊόντα διατίθενται μέσω της μητρικής εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., 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.
β) Τα Βιομηχανικά προϊόντα διατίθενται μέσω της μητρικής εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 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.
γ) Τα Μείγματα & Α' Ύλες για την Αρτοποιία & Ζαχαροπλαστική διατίθενται μέσω της θυγατρικής εταιρείας NUTRIBAKES Α.Ε. σε διάφορες
επαγγελματικές συσκευασίες προς αρτοποιούς, βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων με σκοπό την παρασκευή αρτοπαρασκευασμάτων και
άλλων προϊόντων ζαχαροπλαστικής.
Η Διοίκηση παρακολουθεί το σύνολο των πωλήσεων, τα λειτουργικά αποτελέσματα καθώς και τα κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων ξεχωριστά
με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε τομέα.
Οι πληροφορίες αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας έχουν ως εξής:
Εταιρεία
30.09.2015

Συνολικά Έσοδα από Μεικτές
Πωλήσεις ανά Τομέα
Έσοδα από Ενδοεταιρικές
Πωλήσεις
Έσοδα από Καθαρές Πωλήσεις

30.09.2014

Καταναλωτικά
Προϊόντα

Βιομηχανικά
Προϊόντα

Καταναλωτικά
Προϊόντα

8.680.222

65.250.834

73.931.056

9.438.007

52.754.305

62.192.312

0

0

0

0

0

0

Σύνολο

Βιομηχανικά
Προϊόντα

Σύνολο

8.680.222

65.250.834

73.931.056

9.438.007

52.754.305

62.192.312

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων

356.518

3.112.043

3.468.561

658.786

3.303.821

3.962.607

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων

254.033

1.471.928

1.725.961

545.399

1.611.695

2.157.094

Όμιλος
30.09.2015

Συνολικά Έσοδα από Μεικτές
Πωλήσεις ανά Τομέα
Έσοδα από Ενδοεταιρικές
Πωλήσεις
Έσοδα από Καθαρές Πωλήσεις

30.09.2014

Μείγματα &
Α' Ύλες για
την
Αρτοποιία &
Ζαχ/κή

Καταναλωτικά
Προϊόντα

Βιομηχανικά
Προϊόντα

Μείγματα & Α'
Ύλες για την
Αρτοποιία &
Ζαχ/κή

76.401.761

9.438.007

52.754.305

0

62.192.312

(154.565)

(154.581)

0

0

0

0

Καταναλωτικά
Προϊόντα

Βιομηχανικά
Προϊόντα

8.680.222

65.250.834

2.470.705

0

(16)

Σύνολο

Σύνολο

8.680.222

65.250.818

2.316.140

76.247.180

9.438.007

52.754.305

0

62.192.312

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων

335.066

2.950.780

433.624

3.719.470

639.151

3.194.071

0

3.833.223

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων

241.708

1.379.274

412.838

2.033.820

544.267

1.605.368

0

2.149.634
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
Χώρα Συστάσεως
Η Εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής αναφερόμενη ως "Εταιρεία", ή "Μητρική") είναι
Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιριών. Ιδρύθηκε στις 22
Φεβρουαρίου 1927 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 50675444000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10344/06/Β/86/131). Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Δήμος Αλμυρού, Δημοτικό
Διαμέρισμα Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), ενώ η διεύθυνση διαδικτύου της είναι: www.loulismills.gr
Κύριες Δραστηριότητες
Οι κύριοι 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.λπ.

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.λπ.

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)

Η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των τροφίμων.

θ)
ι)

Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) και η παροχή υπηρεσιών πλυντηρίων
αυτοκινήτων και λοιπών υπηρεσιών εκμετάλλευσης αυτοκινήτων.

κ)

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων σχετικών με τον τομέα των τροφίμων.

κα)

Η λειτουργία Μουσείου και η διοργάνωση παρουσιάσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων σχετικά με τον κύκλο «σιτάρι – αλεύρι – ψωμί».
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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. Πρόσθετες Πληροφορίες και Επεξηγήσεις

2.1 Βάση Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».
Οι ενδιάμεσες αυτές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που
απαιτούνται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για αυτό το λόγο θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση
με τις δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των παρακάτω λογιστικών αρχών:
2.2 Σημαντικές Λογιστικές Αρχές
Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη όλων των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου της χρήσης που έληξε στις 31.12.2014, σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Π.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις ετήσιες και περιοδικές ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., καθώς με αυτόν τον
τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση στον αναγνώστη.
Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2014 σύμφωνα με
τα Δ.Π.Χ.Π.
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.

Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2015 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30
Σεπτεμβρίου 2015. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών
Δ.Π.Χ.Π. (IFRIC) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 30.09.2015.
Ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τις πρόνοιες που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων όπως
παρουσιάζεται στο Δ.Λ.Π. 39 που δεν υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ημερομηνία υιοθέτησης Δ.Π.Χ.Π. από τον Όμιλο είναι η 1η Ιουλίου 2003. Για την προετοιμασία αυτών των
ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 1, ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ εφάρμοσε τις
υποχρεωτικές εξαιρέσεις και μερικές από τις προαιρετικές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.
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 Δ.Π.Χ.Π.:
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α) Απαλλαγή επιχειρηματικών συνενώσεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει εφαρμόσει την απαλλαγή επιχειρηματικών συνενώσεων στο Δ.Π.Χ.Π. 1. Δεν έχει καθορίσει
εκ νέου τις επιχειρηματικές συνενώσεις που έγιναν πριν από την ημερομηνία μετάβασης 1 η Ιουλίου 2003.
β) Απαλλαγή Δίκαιης 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 Δ.Π.Χ.Π.1.
δ) Απαλλαγή στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων θυγατρικών
Η μητρική έχει εφαρμόσει τα Δ.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.
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 1 η Ιουλίου 2003
δεν επαναγνωρίζονται σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
β) Εξαίρεση λογιστικής για αντισταθμίσεις.
Η Διοίκηση έχει εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης από την 1η Ιουλίου 2003 και πληροί όλα τα κριτήρια
αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.
γ) Εξαίρεση για εκτιμήσεις
Οι εκτιμήσεις που έγιναν σύμφωνα με τα Δ.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.
Νέα Πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων.
Έχει γίνει έκδοση νέων Δ.Π.Χ.Π. τροποποιήσεων και διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές
χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης του ομίλου και της
Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών παρατίθεται
παρακάτω :
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση): «Παροχές σε εργαζομένους»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών και στόχος είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι
ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των
εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονομικές του
καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε επτά ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-2012 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι
βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.









ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών». Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της
«προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον «όρο απόδοσης» και τον «όρο υπηρεσίας».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το
οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή
ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάσει των ορισμών του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση».
Επίσης, διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και µη χρηματοοικονομικό, που δεν
είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράτε στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον
αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη
δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε
περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν
προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο
της αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει
ως συνδεδεμένο μέρος µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική
οντότητα ή στην μητρική εταιρία της οικονομικής οντότητας.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-2013 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι
βελτιώσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.





ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην
λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις
οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13
για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει
εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των µη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του
πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40
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και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Η τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9 (2014) αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση» που αφορά στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το
οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επιπλέον,
αν μια χρηματοοικονομική υποχρέωση έχει ταξινομηθεί (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9) στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, κάθε αλλαγή στην εύλογη αξία της εν λόγω χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε
μεταβολές της πιστωτικού κινδύνου της οικονομικής οντότητας τυπικά θα καταγραφεί στα Λοιπά Συνολικά
Εισοδήματα αντί των αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει επίσης µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης
βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το
ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια µε Πελάτες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014 και περιλαμβάνει πιο επιτακτικές και ακριβείς απαιτήσεις σε σύγκριση με τα
ισχύοντα πρότυπα (ΔΛΠ 18 και ΔΛΠ 11). Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική
οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίσει τη μεταβίβαση των
αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες με την εφαρμογή πέντε σταδίων.






Αναγνώριση του συμβολαίου,
Αναγνώριση των κριτηρίων επιμέτρησης απόδοσης της υποχρέωσης,
Καθορισμό της τιμής της συναλλαγής,
Κατανομή της τιμής της συναλλαγής σε κάθε μέρος της υποχρέωση,
Αναγνώριση εσόδου όταν ικανοποιείται κάθε μέρος της υποχρέωσης.

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το
ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών
αναφορών των εταιριών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που
υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την
τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας (παροχές όπως φυσικό αέριο,
ηλεκτρικό ρεύμα και νερό).
Στην παρούσα φάση το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 14 είναι περιορισμένο, καλύπτοντας μόνο τις οντότητες (ή
νομικά πρόσωπα) οι οποίες:
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Εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ,
Διενεργούν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες,
Αναγνωρίζουν περιουσιακά στοιχεία ή και υποχρεώσεις που αφορούν σε τιμολογιακές ρυθμίσεις σύμφωνα με
τα ισχύοντα τοπικά λογιστικά πρότυπα.

Οι οικονομικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 14 έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν
τις προηγούμενες τοπικές λογιστικές πολιτικές τους για την αναγνώριση, τη μέτρηση και την απομείωση των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την ειδική ρύθμιση, τα οποία δύναται να
χαρακτηριστούν ως μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων.
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 14 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός
επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28
σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας
ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά
μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει µία δραστηριότητα (είτε µε τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος
ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια
δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις): “Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής
από την υποχρέωση ενοποίησης”
(εφαρμόζεται στις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιριών επενδύσεων και των θυγατρικών τους
από την υποχρέωση ενοποίησης.
Αναλυτικότερα, η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική
εταιρία που είναι θυγατρική μιας εταιρίας επενδύσεων ακόμα και όταν η εταιρία επενδύσεων επιμετρά όλες τις
θυγατρικές στην εύλογη αξία αντί να τις ενοποιεί, με την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που
ετοιμάζει η τελευταία είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
μόνο θυγατρικές, οι οποίες δεν αποτελούν οι ίδιες εταιρίες επενδύσεων και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε
μητρική εταιρία επενδύσεων, ενοποιούνται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρίας επενδύσεων επιμετρούνται
στην εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι για μια οντότητα η οποία δεν είναι η ίδια εταιρία
επενδύσεων αλλά έχει συμμετοχή σε συγγενή εταιρία ή κοινοπραξία η οποία είναι εταιρία επενδύσεων, ο
επενδυτής μπορεί, κατά την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσει την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρία επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε
θυγατρικές.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση): «Από κοινού Συμφωνίες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
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Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ
3) όταν αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία «επιχείρηση».
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποίηση
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν
τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την
παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και στοχεύουν στην επίλυση θεμάτων που αφορούν στις
υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από
τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις): «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται
κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση): «Καρποφόρες φυτείες»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση, οι καρποφόρες φυτείες θα εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ
16 και θα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε αυτό. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα
επιλογής μεταξύ του μοντέλου κόστους και του μοντέλου αναπροσαρμογής στη μεταγενέστερη επιμέτρηση. Η
αγροτική παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε καρποφόρες φυτείες (π.χ. ανάπτυξη φρούτων σε ένα δέντρο), θα
παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις καρποφόρες
φυτείες λογιστικοποιούνται πλέον σύμφωνα με το ΔΛΠ 20, αντί με το ΔΛΠ 41.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποίηση
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση): «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
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Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης
προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους
οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές του καταστάσεις. Η τροποποίηση
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.







ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων)
αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε «διακρατούµενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό
δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες
προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και
διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7
«Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν
απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο
προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό
είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του
«πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που
αναφέρεται στο πρότυπο.

2.3 Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις
Ο Όμιλος και η Εταιρεία προβαίνουν σε εκτιμήσεις και παραδοχές για τις οικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις
και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς με βάση την ιστορική εμπειρία και τις προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα
σύμφωνα με τις περιστάσεις. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που μπορεί να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος
παρουσιάζονται παρακάτω:

3. Εφαρμοσμένες Λογιστικές Αρχές
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και ερμηνειών που
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα Δ.Π.Χ.Π. που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.).
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το
Σ.Δ.Λ.Π. και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
3.1 Εταιρείες που Ενοποιούνται και Μέθοδος Ενοποίησής τους
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΛΟΥΛΗ περιλαμβάνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των α)
θυγατρικών εταιρειών LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) LTD, NUTRIBAKES AE και
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ ΑΕ και β) των υπό-θυγατρικών
εταιρειών LAFCO LEADER ASIAN FOOD COMPANY LTD και GRINCO HOLDINGS LTD.
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Οι εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις
ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:
Έδρα

%Συμμ/χής
Μητρικής

Σχέση που
υπαγόρευσε την
ενοποίηση

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ανέλεγκτες
Φορολογικές
χρήσεις*

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε

Σούρπη Μαγνησίας

-

Μητρική

-

-

NUTRIBAKES A.E

Κερατσίνι Αττικής

70,00%

Άμεση

Ολική

-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ A.E.

Κερατσίνι Αττικής

99,67%

Άμεση

Ολική

-

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES
BULGARIA Ltd.

Λευκωσία, Κύπρος

100,00%

Άμεση

Ολική

7

LAFCO LEADER ASIAN FOOD COMPANY Ltd.

Λευκωσία, Κύπρος

40,00%

Έμμεση

Ολική

1

GRINCO HOLDINGS Ltd.

Λευκωσία, Κύπρος

24,00%

Έμμεση

Ολική

1

Επωνυμία

Από τον Ιούλιο του 2014 η εταιρεία του Ομίλου LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES BULGARIA Ltd.
συμμετέχει με ποσοστό 40% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας LAFCO LEADER ASIAN FOOD COMPANY Ltd. η
οποία με την σειρά της συμμετέχει με ποσοστό 60% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας GRINCO HOLDINGS
Ltd. Σκοπός της εταιρείας GRINCO HOLDINGS Ltd. είναι η διερεύνηση, σε πρώτη φάση, επενδυτικών ευκαιριών
για τον Όμιλο στην Ινδία και σε δεύτερη φάση η κατασκευή εργοστασίου στην Ινδία. Ο Όμιλος ενοποιεί πλήρως
και τις δύο εταιρείες καθώς έχει τον πλήρη έλεγχο στις αποφάσεις της Διοίκησης.
Την 21η Δεκεμβρίου 2014, ρευστοποιήθηκε η υποθυγατρική LOULIS MEL BULGARIA E.A.D., η οποία δεν
αποτελούσε κατά την έννοια της παρ. 32 του Δ.Π.Χ.Α. 5 σημαντική δραστηριότητα του Ομίλου και γι' αυτό δεν
παρουσιάζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα.
Την 26η Ιανουαρίου 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας GRINCO HOLDINGS Ltd.
αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου -με συμμετοχή των παλαιών μετόχων- κατά € 1,38 εκ. με έκδοση 100 νέων
μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ έκαστη.
Την 1η Μαΐου του 2015 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας LAFCO LEADER ASIAN FOOD
COMPANY Ltd. αποφάσισε την αύξηση κεφαλαίου -με συμμετοχή των παλαιών μετόχων- κατά € 832 χιλ. με
έκδοση 100 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1€ έκαστη.
Στις 27 Ιανουαρίου 2015 συστάθηκε θυγατρική με την επωνυμία NUTRIBAKES A.E. με 100% συμμετοχή της
εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και με βασικό σκοπό την είσοδο του Ομίλου στην αγορά των μειγμάτων και α’ υλών
για την αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Από τις 27 Μαΐου 2015, η Εταιρεία συμμετέχει πλέον με ποσοστό 70% στο
μετοχικό κεφάλαιο της NUTRIBAKES Α.Ε. καθώς με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
θυγατρικής του Ομίλου NUTRIBAKES Α.Ε., πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης της παλαιάς μετόχου υπέρ της εισόδου των νέων μετόχων.
Στις 3 Απριλίου 2015 συστάθηκε θυγατρική με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ A.E. με 99,67% συμμετοχή της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και με βασικό σκοπό την
παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, προγραμμάτων και κύκλων μαθημάτων.

*Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και για τις τρεις χρήσεις
και
έχει
εκδοθεί
Πιστοποιητικό
Φορολογικής
Συμμόρφωσης
με
γνώμη
«Χωρίς
Επιφύλαξη».
Ο Φορολογικός Έλεγχος της χρήσης 2014 διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Φορολογικής
Συμμόρφωσης με συμπέρασμα «Χωρίς Επιφύλαξη».
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3.2 Θυγατρικές Εταιρείες
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 έλεγχός 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 Εσόδων
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. Επιπλέον, δεν υπάρχουν σημαντικές επιστροφές πωλήσεων.

(β) Παροχές υπηρεσιών
Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με αναφορά στη
συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση 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.
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3.4 Μερίσματα Εισπρακτέα
Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης στην οποία διαμορφώνεται η
πρόταση διανομής από την Διοίκηση.
3.5 Μετατροπή Ξένου Νομίσματος
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών Εταιριών 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.
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.
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:
έτη
Κτίρια

25-40

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα

20-35

Μεταφορικά Μέσα

5–8

Έπιπλα, σκεύη & εξοπλισμός γραφείου

1-5

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού
εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Δαπάνες 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
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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.
3.7 Επενδυτικά Ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα προορίζονται για την δημιουργία εσόδων από ενοίκια ή κέρδους από την μεταπώληση
τους. Τα ακίνητα που αξιοποιούνται για τις λειτουργικές δραστηριότητες του ομίλου δεν θεωρούνται επενδυτικά
αλλά λειτουργικά. Αυτό αποτελεί και το κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των επενδυτικών και των λειτουργικών
ακινήτων.
Τα επενδυτικά ακίνητα ως μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού εμφανίζονται στην εύλογη αξία η οποία
προσδιορίζεται εσωτερικά σε ετήσια βάση, βασισμένη σε παρόμοιες συναλλαγές που έχουν λάβει χώρα σε
ημερομηνία πλησίον της ημερομηνίας κατάρτισης του ισολογισμού. Οι τυχόν μεταβολές της εύλογης αξίας, που
αντιπροσωπεύει την τιμή ελεύθερης αγοράς, καταχωρούνται στα λοιπά λειτουργικά έσοδα της κατάστασης
αποτελεσμάτων.
3.8 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.
3.9 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.
3.10 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.
3.11 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει 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.
3.12 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.
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3.13 Δανεισμός
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 οι Δανειακές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας (Μακροπρόθεσμες και
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις), όπως έχουν διαμορφωθεί έως και την 30.09.2015.

Δανεισμός από Τράπεζες

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

€ 37.364.851

€ 36.454.755

Αναλύονται ως εξής :
α. Όμιλος/Εταιρεία
30/9/2015

30/9/2014

15.500.000

16.000.000

(9.500.000)

(5.500.000)

6.000.000

10.500.000

Ομολογιακά Δάνεια ΜΥΛΟΙ
ΛΟΥΛΗ
Μείον: Βραχυπρόθεσμες
Δόσεις
Υπόλοιπο
Μακροπρόθεσμου
δανεισμού

Ομολογιακά Δάνεια με Υπόλοιπο € 15.500.000 τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν σε ετήσιες δόσεις ως εξής:
Εντός του 2016 €

9.500.000

Εντός του 2017 €

6.000.000

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Εταιρείας (χωρίς τις βραχυπρόθεσμες δόσεις των Ομολογιακών) την 30/09/2015
€ 20.954.755 έναντι € 16.889.809 την 30/09/2014.
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Ομίλου (χωρίς τις βραχυπρόθεσμες δόσεις των Ομολογιακών) την 30/09/2015
€ 21.864.851 έναντι € 16.889.809 την 30/09/2014.
3.14 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.
3.15 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
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.
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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 κατανεμημένος σε
μεγάλο αριθμό μικρών πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται χαμηλός.
Κίνδυνος Διακύμανσης 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.
3.16 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Tα Χρηματοοικονομικά Μέσα της Εταιρείας αφορούν Απαιτήσεις από Πελάτες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
που έχουν λήξη εντός ενός έτους και άρα η λογιστική τους αξία μπορεί να θεωρηθεί και εύλογη. Σχετικά με τα
Μακροπρόθεσμα Δάνεια, το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου της Εταιρείας είναι πολύ κοντά στο επιτόκιο
δανεισμού, όποτε η λογιστική αξία του κονδυλίου είναι πολύ κοντά στην εύλογη.
Οι Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις είναι δικαιώματα έναντι συμβολαίων μελλοντικής εκτέλεσης
γαλλικού μαλακού σίτου τα οποία διαπραγματεύονται στην αγορά NYSE Liffe Paris.Τα συγκεκριμένα
Χρηματοοικονομικά Μέσα χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση την δίκαιης αξίας των αποθεμάτων της Εταιρείας
(fair value hedge).
Σχετικά με τις Εμπορικές Απαιτήσεις η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.
Εφαρμόζεται σύστημα Credit Control για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου αυτού και την
αξιολόγηση και κατάταξη των πελατών ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και, όπου απαιτείται, έχουν διενεργηθεί
προβλέψεις για απομειωμένες απαιτήσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού
είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπως απεικονίζεται στην ενότητα 6.3.15.
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
Άλλα Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις & Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Δάνεια
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2015
31.12.2014

ΕΤΑΙΡEΙΑ
30.09.2015
31.12.2014

100.421.159
205.816

101.084.136
305.127

99.672.156
205.816

101.084.136
305.127

100.626.975

101.389.263

99.877.972

101.389.263

19.462.440
31.422.975
7.126.182
54.480
8.027.364

22.144.690
31.949.837
2.066.486
161.560
6.414.123

19.299.546
30.528.176
6.438.422
54.480
3.361.182

22.144.690
31.949.837
1.542.071
161.560
3.879.260

66.093.441

62.736.696

59.681.806

59.677.418

6.000.000

9.500.000

6.000.000

9.500.000

19.148.910

17.292.600

20.808.243

18.975.600

25.148.910

26.792.600

26.808.243

28.475.600

12.660.918
31.364.851
30.560
7.841.981

8.748.910
25.777.381
0
12.514.724

12.544.768
30.454.755
30.560
7.223.440

8.748.910
25.777.381
0
12.324.064

51.898.310

47.041.015

50.253.523

46.850.355
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Προσδιορισμός των Εύλογων Αξιών
Για τα Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού και συγκεκριμένα για το Πάγιο Ενεργητικό (Δ.Λ.Π. 16), η Εταιρεία
προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο της εύλογης αξίας τους με την βοήθεια ανεξάρτητων
εκτιμητών και βάση εγνωσμένων μεθόδων. Επιπλέον, λόγω της φύσης του παγίου εξοπλισμού της εταιρείας η αξία
του δεν μεταβάλλεται έντονα από χρήση σε χρήση. Στην χρήση του 2012 η Εταιρεία πραγματοποίησε έλεγχο της
αξίας των ακινήτων της.
Tα Χρηματοοικονομικά Μέσα της Εταιρείας τα οποία είναι Απαιτήσεις από Πελάτες και Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις έχουν λήξη εντός ενός έτους και άρα η λογιστική τους αξία μπορεί να θεωρηθεί και εύλογη. Σχετικά
με τα Μακροπρόθεσμα Δάνεια, το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου της Εταιρείας είναι πολύ κοντά στο επιτόκιο
δανεισμού, όποτε η λογιστική αξία του κονδυλίου είναι πολύ κοντά στην εύλογη.
Οι Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις είναι δικαιώματα έναντι συμβολαίων μελλοντικής εκτέλεσης γαλλικού μαλακού
σίτου τα οποία διαπραγματεύονται στην αγορά NYSE Liffe Paris.Τα συγκεκριμένα Χρηματοοικονομικά Μέσα
χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση την δίκαιης αξίας των αποθεμάτων της Εταιρείας (fair value hedge).
Ιεραρχία εύλογης αξίας
Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της
εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης:
Επίπεδο 1: με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά
στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλα τα δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην
εύλογη αξία είναι ορατά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ενώ περιλαμβάνει και τεχνικές αποτίμησης με διαπραγματεύσιμες
τιμές σε λιγότερο ενεργές αγορές για όμοια ή παρόμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 3: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην
εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε εμφανή δεδομένα της αγοράς.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ιεραρχία της εύλογης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας.
Στοιχεία του ενεργητικού

Όμιλος

Εταιρεία
Ιεραρχία Εύλογης
Αξίας

30.09.2015

31.12.2014

30.09.2015

31.12.2014

Γήπεδα - Οικόπεδα

15.981.531

15.981.531

15.981.531

15.981.531

Επίπεδο 2

Κτίρια

52.873.806
197.268

53.991.825
197.268

52.864.171
197.268

53.991.825
197.268

Επίπεδο 2

54.480

161.560

54.480

161.560

Επενδυτικά Ακίνητα
Χρηματοοικονομικές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις

Όμιλος

Επίπεδο 2
Επίπεδο 2

Εταιρεία

30.09.2015

31.12.2014

30.09.2015

31.12.2014

30.560

0

30.560

0

Ιεραρχία Εύλογης
Αξίας
Επίπεδο 2

Κατά την διάρκεια της περιόδου, δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας 1 και 2 της εύλογης
αξίας, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου ιεραρχίας 3 της εύλογης αξίας.
Οι παρακάτω μέθοδοι και παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των εύλογων αξιών:
Η εύλογη αξία των Γηπέδων - Οικοπέδων, Κτιρίων και Επενδυτικών Ακινήτων του επιπέδου 2 επιμετράτε στον
Όμιλο και την Εταιρεία από ανεξάρτητους εκτιμητές με συνδυασμό των μεθόδων εκτίμησης α) Συγκριτικών
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Στοιχείων ή Κτηματαγοράς (Comparative Method), β) Αξιοποίησης (Residual Approach) και γ) Υπολειμματικού
Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost).
Οι Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις του επιπέδου 2 είναι δικαιώματα έναντι συμβολαίων μελλοντικής εκτέλεσης
γαλλικού μαλακού σίτου τα οποία διαπραγματεύονται στην αγορά NYSE Liffe Paris. Τα συγκεκριμένα
Χρηματοοικονομικά Μέσα χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση την δίκαιης αξίας των αποθεμάτων της Εταιρείας
(Fair Value Hedge).
Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους και παραδοχές, οι οποίες βασίζονται στις συνθήκες
αγοράς που επικρατούν σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

3.17 Συγκριτικές Πληροφορίες
Όπου απαιτείται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση
της τρέχουσας χρήσης.
4. Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού,
κατά την 30.09.2015, € 38 εκατ. προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων αξίας € 9,5 εκατ.
5. Επίδικες ή υπό Διαιτησία Διαφορές
Δεν 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 απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου 30.09.2015: Όμιλος 238, Εταιρεία 225,
έναντι 213 στον Όμιλο και στην Εταιρεία την προηγούμενη περίοδο.
7. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα με την Εταιρεία Μέρη (Δ.Λ.Π. 24)
Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

α) Έσοδα

0

0

β) Έξοδα

0

0

γ) Απαιτήσεις

0

18

δ) Υποχρεώσεις

0

1.757.683

587.100

532.300

2.088

436

0

0

ε) 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
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8. Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 30η Σεπτεμβρίου 2015 και 2014 έχει ως εξής:

Όμιλος

Εταιρεία

30/9/2015

30/9/2014

30/9/2015

30/9/2014

(123.012)

1.508.039

(255.246)

1.509.905

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

17.121.117

17.125.062

17.121.117

17.125.062

Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή

(0,0072)

0,0881

(0,0149)

0,0882

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) αποδιδόμενα στους
ιδιοκτήτες της μητρικής

9.

Φόρος Εισοδήματος

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίζεται στο 26% για το φορολογικό
έτος 2014 και στο 29% για το φορολογικό έτος 2015. Με βάση τις διατάξεις του Ν.4334/2015 που δημοσιεύθηκε
την 16η Ιουλίου του 2015, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην
Ελλάδα, αυξήθηκε από 26% σε 29%.
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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 Δ.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 Διοικητικό 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 Μαΐου 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
καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 0,063041 . Δικαιούχοι 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 Μαΐου 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 Διαφοράς 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.
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
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της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς 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.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/06/2013 αποφάσισε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 € εκάστης, με κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή Al Dahra Agriculture Spain S.L.
Sociedad Unipersonal. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 4,0875753 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την
ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 10.960.039,68 διαιρούμενο σε
17.125.062 κοινές, άυλες, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ η κάθε μία. Τα
συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε Ευρώ 7.777.781,05. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους Ευρώ 6.559.998,01 ήχθη, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την 1η Δεκεμβρίου 2014, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ευρώ 5.137.518,60 με κεφαλαιοποίηση α) των σχηματισθέντων με βάση το ν.
2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού ευρώ 4.678.218,10
και β) μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», ποσού ευρώ 459.300,50, με
αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ευρώ 0,30 ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,94. Η Τακτική Γενική
Συνέλευση της 23 Ιουνίου 2015, τροποποίησε την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά ευρώ 5.137.518,60, που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 1/12/2014,
ως προς τα επιμέρους ποσά της κεφαλαιοποίησης, ήτοι α) τα σχηματισθέντα με βάση το ν. 2238/1994
αφορολόγητα αποθεματικά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ανέρχονται στο ποσό των € 3.789.356,66
(αντί του ποσού των €4.678.218,10) και β) μέρος του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο» ανέρχεται στο ποσό των € 1.348.161,94 (αντί του ποσού των €459.300,50).
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 8ης Ιανουαρίου 2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.541.255,58 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ
-από 0,94 ευρώ σε 1,03 ευρώ- με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο»
και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.541.255,58 ευρώ με μείωση
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ -από 1,03 ευρώ σε 0,94 ευρώ- με σκοπό την επιστροφή
κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε ευρώ
16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,94 η καθεμία.

2. Κύριες Ισοτιμίες Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων

Ισολογισμού
1 euro = Leva
Αποτελεσμάτων
1 euro = Leva

30/09/2015
1,9558
Μ.Ο. 2015

31/12/2014
1,9558
Μ.Ο. 2014

1,9558
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1,9558

30/09/2015 vs
31/12/2014
0,00%
Μ.Ο.2015 vs Μ.Ο.
2014
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 30.09.2015, έχουν ως εξής :
Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο 01.01.2015-30.09.2015 ανέρχονται στον Όμιλο € 2,155 χιλ. και
στην Εταιρεία σε € 1.406 χιλ.
Η μεταβολή του κονδυλίου «Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» κατά € 700 χιλ., οφείλεται στην απόκτηση από
την θυγατρική του Ομίλου NUTRIBAKES ΑΕ, του σήματος «KENFOOD».
Η αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά € 1,5 εκ. οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση
του φορολογικού συντελεστή στο φορολογικό έτος 2015 από 26% σε 29% σύμφωνα με τον Ν.4334/2015.
Η μείωση στις Υποχρεώσεις από Φόρους οφείλεται κυρίως α) στην υπαγωγή της Εταιρείας στην ρύθμιση του ν.
4321/2015, σύμφωνα με την οποία εξοφλήθηκαν εφάπαξ εμπρόθεσμες δόσεις βεβαιωμένων φόρων συνόλου €
1,06 εκ., με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από πρόσθετους φόρους ή τέλη του ν. 2523/1997 ύψους € 0,13 εκ.,
και β) στην αποπληρωμή του βεβαιωμένου αυτοτελούς φόρου 19% του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 ύψους €
0,89 εκ. από την κεφαλαιοποίηση των σχηματισθέντων με βάση το ν. 2238/1994 αφορολόγητων αποθεματικών
την προηγούμενη χρήση.
Εντός της χρήσης η συνολική επίδραση της θυγατρικής NUTRIBAKES Α.Ε. για τον Όμιλο ήταν (α) στα Ίδια
Κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής ποσού € 1,7 εκατ., (β) στα αποτελέσματα μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας ποσού € 249 χιλ. (ποσοστό 67%) και (γ) στον Κύκλο Εργασιών ποσού € 2,3 εκατ.

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.
Νέα Γραμμή Συσκευασίας Καταναλωτικών Προϊόντων στην Βιομηχανική Μονάδα Σούρπης Μαγνησίας
Τον Ιούλιο του 2015 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση εξοπλισμού για την λειτουργία μίας νέας γραμμής
συσκευασίας καταναλωτικών προϊόντων στην Βιομηχανική Μονάδα Σούρπης Μαγνησίας. Ο εξοπλισμός
αποκτήθηκε με χρηματοδοτική μίσθωση από την εταιρεία ALPHA LEASING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ. Μέχρι το τέλος του 2015 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση
εξοπλισμού για την λειτουργία μίας νέας γραμμής συσκευασίας επαγγελματικών προϊόντων η οποία και θα
χρηματοδοτηθεί με τον ίδιο τρόπο. Οι αναφερόμενες επενδύσεις ύψους € 1,1 εκ αναμένεται να βελτιώσουν την
συνολική απόδοση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού συσκευασίας.
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.
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Κ. Λούλης

Νικόλαος Σ. Φωτόπουλος

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Ιωάννης Γ. Λουλουδάκης
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ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10344/06/Β/86/131)

Έδρα: ∆ήµος Αλµυρού, ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σούρπης Νοµού Μαγνησίας (Λιµένας Λούλη)

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεµβρίου 2015
(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4-507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονοµικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτέλεσµατα της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές
Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
www.loulismills.gr
27/11/2015

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆.Σ. των Οικονοµικών Καταστάσεων

( Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ )
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία
Επενδυτικά Ακίνητα
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά µη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2015
31.12.2014

99.264.038
197.268
959.853
205.816
19.462.440
31.422.975
15.208.026
166.720.416

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
16.097.558
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
71.566.047
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχών Εταιρείας (α)
87.663.605
Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές (β)
2.009.591
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
89.673.196
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
6.000.000
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 19.148.910
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
31.364.851
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
20.533.459
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
77.047.220
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
166.720.416

100.645.144
197.268
241.724
305.127
22.144.690
31.949.837
8.642.169
164.125.959

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.09.2015 31.12.2014

99.220.543 100.645.144
197.268
197.268
254.345
241.724
1.714.065
541.558
19.299.546
22.144.690
30.528.176
31.949.837
9.854.084
5.582.891
161.068.027 161.303.112

16.097.558
74.203.035
90.300.593
(8.249)
90.292.344
9.500.000
17.292.600
25.777.381
21.263.634
73.833.615

16.097.558
67.908.703
84.006.261
0
84.006.261
6.000.000
20.808.243
30.454.755
19.798.768
77.061.766

16.097.558
69.879.599
85.977.157
0
85.977.157
9.500.000
18.975.600
25.777.381
21.072.974
75.325.955

164.125.959

161.068.027

161.303.112

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου
(1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)
Συνολικά 'Εσοδα µετά από Φόρους
(Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες)
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα
Καθαρό Εισόδηµα Καταχωρηµένο
απευθείας στην Καθαρή Θέση
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών
Μείωση Αποθεµατικού Υπέρ το Άρτιο
Κίνηση µη Ελεγχουσών Συµµετοχών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου
(30.09.2015 και 30.09.2014 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.0130.09.2015

01.0130.09.2014

01.0130.09.2015

01.0130.09.2014

90.292.344

86.899.072

85.977.157

82.432.704

(117.119)
(165.305)

1.502.445
(122.326)

(255.246)
(165.305)

1.509.905
(122.326)

90.537
(9.089)
(2.430.118)
2.011.946

1.500
0
0
0

888.862
(9.089)
(2.430.118)
0

0
0
0
0

89.673.196

88.280.691

84.006.261

83.820.283

ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2015 30.09.2014

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Κέρδη/(Ζηµιές) προ Φόρων (Συνεχιζόµενες ∆ραστηριότητες) 2.033.820
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
2.813.808
Προβλέψεις
(386.449)
Τόκοι Χρεωστικοί
1.699.151
Τόκοι Πιστωτικοί
(84.406)
Πλέον/Μείον Προσαρµογές για Μεταβολές
Λογαριασµών Κεφαλαίου Κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις Λειτουργικές ∆ραστηριότητες:
Mείωση/( Αύξηση ) Αποθεµάτων
2.675.844
Mείωση/( Αύξηση ) Απαιτήσεων
(818.033)
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων (πλήν ∆ανειακών)
1.043.555
Μείον:
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβληµένα
(1.452.125)
Καταβεβληµένοι Φόροι
(955.412)
Σύνολο Εισροών/(Εκροών)
από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α)
6.569.753
Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Απόκτηση Θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών
0
και Λοιπών Επενδύσεων
Πληρωµές για Αγορά Επενδυτικών Τίτλων
0
Αγορά Ενσώµατων και 'Αυλων Παγίων
Περουσιακών Στοιχείων
(2.155.336)
Εισπράξεις από Πώληση Ενσώµατων
και Άυλων Παγίων Στοιχείων
13.500
Τόκοι Εισπραχθέντες
4.608
Σύνολο Εισροών/(Εκροών)
από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (β)
(2.137.228)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.09.2015 30.09.2014

2.149.634

1.725.961

2.157.094

2.920.861
698.928
1.608.725
(130.491)

2.812.990
(1.331.250)
1.676.242
(4.547)

2.920.861
576.630
1.607.673
(7.470)

(492.623)
(1.745.285)
(3.315.878)

2.845.143
2.039.050
637.331

(492.623)
(2.090.851)
(3.265.693)

(1.352.456)
(1.677.619)

(1.421.685)
(941.173)

(1.351.404)
(1.671.867)

(1.336.204)

8.038.062

(1.617.650)

0
(365.000)

(1.271.818)
0

0
(365.000)

(603.995)

(1.405.515)

(603.995)

12.100
7.470

13.500
4.547

12.100
7.470

(949.425)

(2.659.286)

(949.425)

(1.341.756)
(9.089)
7.087.470
(5.000.000)
(109.454)

1.500
0
7.988.303
(4.750.000)
(97.710)

(1.541.256)
(9.089)
6.177.374
(5.000.000)
(109.454)

0
0
7.988.303
(4.750.000)
(97.710)

627.171

3.142.093

(482.425)

3.140.593

5.059.696
2.066.486
7.126.182

856.464
1.065.399
1.921.863

4.896.351
1.542.071
6.438.422

573.518
792.833
1.366.351

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις / (Πληρωµές)
από Αύξηση/Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Πωλήσεις / (Αγορές) Ιδίων Μετοχών
Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα ∆άνεια
Εξοφλήσεις ∆ανείων
Μερίσµατα / Αµοιβές Μελών ∆.Σ. Πληρωθέντα
Σύνολο Εισροών/(Εκροών )
από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ)
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
και Ισοδύναµα Περιόδου (α + β + γ)
Tαµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Έναρξης Περιόδου
Tαµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Λήξης Περιόδου

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ

Κύκλος Εργασιών
Κόστος Πωλήσεων
Μικτά Κέρδη
Κέρδη/(Ζηµιές) προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Κέρδη/(Ζηµιές) πρό Φόρων
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους (Α)
Μετόχους Εταιρείας
Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές
Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους (Β)
Κονδύλια Ανακυκλούµενα Μέσω των Αποτελεσµάτων
Κονδύλια Μη Ανακυκλούµενα Μέσω των Αποτελεσµάτων
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα µετά από Φόρους (Α+Β)
Μετόχους Εταιρείας
Μη Ελέγχουσες Συµµετοχές
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από Φόρους ανά Μετοχή-Βασικά (σε €)
Κέρδη /(Ζηµιές) προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 30.09.2015
76.247.180
(61.994.318)
14.252.862
3.719.470
2.033.820
(117.119)
(123.012)
5.893
0
0
0
(117.119)
(123.012)
5.893
(0,0072)

01.01 30.09.2014
62.192.312
(48.707.713)
13.484.599
3.833.223
2.149.634
1.502.445
1.508.039
(5.594)
0
0
0
1.502.445
1.508.039
(5.594)
0,0881

01.07 30.09.2015
28.883.374
(23.877.427)
5.005.947
1.343.725
774.921
(980.595)
(1.016.645)
36.050
0
0
0
(980.595)
(1.016.645)
36.050
(0,0594)

01.07 30.09.2014
21.816.261
(16.992.080)
4.824.181
1.428.371
734.588
448.739
454.333
(5.594)
0
0
0
448.739
454.333
(5.594)
0,0265

01.01 30.09.2015
73.931.056
(60.399.948)
13.531.108
3.468.561
1.725.961
(255.246)
(255.246)
0
0
0
0
(255.246)
(255.246)
0
(0,0149)

01.01 30.09.2014
62.192.312
(48.707.713)
13.484.599
3.962.607
2.157.094
1.509.905
1.509.905
0
0
0
0
1.509.905
1.509.905
0
0,0882

01.07 30.09.2015
27.888.744
(23.256.530)
4.632.214
1.182.140
601.062
(1.054.584)
(1.054.584)
0
0
0
0
(1.054.584)
(1.054.584)
0
(0,0616)

01.07 30.09.2014
21.816.261
(16.992.080)
4.824.181
1.533.765
785.048
499.199
499.199
0
0
0
0
499.199
499.199
0
0,0292

6.533.278

6.754.084

2.282.931

2.392.615

6.281.551

6.883.468

2.120.547

2.498.009

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες
1. Οι ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις του Εννιαµήνου 2015 (01.01-30.09.2015) έχουν συνταχθεί σύµφωνα
9. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 8η Ιανουαρίου 2015 αποφάσισε και το ∆ιοικητικό
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και ειδικότερα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34
Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2015 καθόρισε τις λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα
περί Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.
αγοράς ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον
2 . Οι εταιρείες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρατίθενται στον
Κανονισµό 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την απόφαση 1/503/13.3.2009 της
κατωτέρω πίνακα µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής:
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε ποσοστό µέχρι το 10% του συνόλου των µετοχών της ήτοι µέχρι 1.712.506
Σχέση
Ανέλεγκτες
µετοχές της Εταιρείας. Το εύρος τιµής αγοράς καθορίζεται από ένα (1) ευρώ έως πέντε (5) ευρώ.
%Συµµ/χής που υπαγόρευσε Μέθοδος
Φορολογικές
Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους 24 µήνες,
Επωνυµία
Μητρικής την ενοποίηση
Ενοποίησης Χρήσεις
Έδρα
έχει ηµεροµηνία έναρξης την 8η Ιανουαρίου 2015, ηµεροµηνία εγκρίσεως του προγράµµατος από την
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Μητρική
Σούρπη Μαγνησίας
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, και ηµεροµηνία λήξης την 7η Ιανουαρίου 2017.
NUTRIBAKES A.E.
70%
Άµεση
Ολική
Κερατσίνι Αττικής
Τουλάχιστον το 90% των ιδίων µετοχών που θα αγοραστούν (ήτοι 9% των υφισταµένων µετοχών)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ
θα ακυρωθεί, το υπόλοιπο δε 10% µπορεί να διανεµηθεί στο προσωπικό µε απόφαση
Κερατσίνι Αττικής
Κε.∆ι.Βι.Μ1 Α.Ε.
99,67%
Άµεση
Ολική
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
LOULIS INTERNATIONAL FOODS
10. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 8η Ιανουαρίου 2015 αποφάσισε: α) την αύξηση του
Λευκωσία, Κύπρος 100%
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.541.255,58 ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής
ENTERPRISES BULGARIA Ltd.
Άµεση
Ολική
7
κατά 0,09 ευρώ -από 0,94 ευρώ σε 1,03 ευρώ- µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών «διαφορά από έκδοση
LAFCO LEADER ASIAN FOOD
µετοχών υπέρ το άρτιο», β) την ταυτόχρονη ισόποση µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά
Λευκωσία, Κύπρος 40%
COMPANY Ltd.
Έµµεση
Ολική
1
1.541.255,58 ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής κατά 0,09 ευρώ -από 1,03 ευρώ σε 0,94
Λευκωσία, Κύπρος 24%
GRINCO HOLDINGS Ltd.
Έµµεση
Ολική
1
ευρώ - µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά στους µετόχους και τη σχετική τροποποίηση του
3. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 2014.
άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό
4. Επί των παγίων στοιχείων της µητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ποσού,
κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε ευρώ 16.097.558,28 διαιρούµενο σε 17.125.062 ονοµαστικές
κατά την 30.09.2015, € 38 εκατ. προς εξασφάλιση οµολογιακών δανείων αξίας € 9,5 εκατ.
µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,94 η καθεµία.
5. ∆εν υπάρχουν υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση
11. Στις 27 Ιανουαρίου 2015 συστάθηκε θυγατρική µε την επωνυµία «NUTRIΒAKES A.E.» µε 100%
στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Υπάρχουν εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, η έκβαση των οποίων δεν
συµµετοχή της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ιδρυτικό κεφάλαιο ευρώ 170.000 µε βασικό σκοπό την
αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
είσοδο της Εταιρείας στην αγορά των µειγµάτων και α’ υλών για την αρτοποιία και ζαχαροπλαστική. Η
6. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας Περιόδου 30.09.2015: Όµιλος 238, Εταιρεία 225,
Εταιρεία συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 1.071.918 ευρώ της 100% θυγατρικής της
έναντι 213 στον Όµιλο και στην Εταιρεία την προηγούµενη περίοδο.
«NUTRIBAKES Α.Ε.», σύµφωνα µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής της 18
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής Περιόδου και τα υπόλοιπα
Φεβρουαρίου 2015. Από τις 27 Μαΐου 2015, η Εταιρεία συµµετέχει πλέον µε ποσοστό 70% στο µετοχικό
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας Περιόδου που έχουν
κεφάλαιο της NUTRIBAKES Α.Ε. καθώς µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
προκύψει από τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι ως εξής :
θυγατρικής του Οµίλου NUTRIBAKES Α.Ε., πραγµατοποιήθηκε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης της παλαιάς µετόχου υπέρ της εισόδου των
νέων µετόχων.
O ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12. Στις 17 Μαρτίου 2015 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 6 εκατ.
α) Έσοδα
0
0
ευρώ, µε στόχο την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού. Το δάνειο
β) Έξοδα
0
0
έχει διετή διάρκεια και η έκδοση του έγινε σε συνεργασία µε την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε..
γ) Απαιτήσεις
0
18
13. Στις 03 Απριλίου 2015 συστάθηκε θυγατρική µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
δ) Υποχρεώσεις
0
1.757.683
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε 99,67% συµµετοχή της εταιρείας ΜΥΛΟΙ
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
587.100
532.300
ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και ιδρυτικό κεφάλαιο ευρώ 30.000 µε βασικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
2.088
436
εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και την διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων, προγραµµάτων και
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
0
κύκλων µαθηµάτων.
8. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την Περίοδο 01.01.2015-30.09.2015
ανέρχονται στον Όµιλο € 2.155 χιλ. και στην Εταιρεία σε € 1.406 χιλ.

Σούρπη Μαγνησίας, 27/11/2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

O ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΟΥΛΗΣ
ΑΗ 778710

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ρ 585864

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΟΥΛΟΥ∆ΑΚΗΣ
AZ 604826

