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Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από σελίδα 2 έως σελίδα 35
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 28/08/2012.

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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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν.3556/2007)
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.:
1. Λούλης Κ. Νικόλαος-Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Φωτόπουλος Σ. Νικόλαος - Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Δημόπουλος Ν. Κωνσταντίνος -Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την σημερινή του (28 Αυγούστου 2012) συνεδρίαση,
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ’ όσων γνωρίζουμε:
α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Εξαμήνου 2012 της Εταιρείας και του Ομίλου, που καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.,
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και
β. η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή, τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012
(σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.)
Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού,
καλύπτοντας όλες τις σημαντικές πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας, κατά τρόπο αληθή
και εμπεριστατωμένο, είναι δε, συντεταγμένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες
διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σημαντικά Γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012
Η εταιρία μας ολοκλήρωσε ένα ακόμα κερδοφόρο εξάμηνο παρά τις αντίξοες συνθήκες που
επικρατούν στην παγκόσμια οικονομία. Τα αποτελέσματα της εταιρίας μας επηρεάστηκαν από την μειωμένη
ζήτηση και τις αρνητικές μακροοικονομικές συνθήκες, όμως η ενασχόληση της με ένα από τα πιο βασικά
προϊόντα διατροφής σε συνδυασμό με την σωστή διαχείριση των εταιρικών της πόρων επιτρέπει να βλέπει
το μέλλον με αισιοδοξία. Έτσι λοιπόν, παρ’ όλο που στο πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσιάστηκε μια
πτώση στην κερδοφορία σε σχέση με τα προηγούμενα εξάμηνα λόγω κυρίως της μειωμένης ζήτησης, της
σχετικής αύξησης της τιμής των σιτηρών καθώς και της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους, στο
δεύτερο εξάμηνο αναμένεται βελτίωση των αποτελεσμάτων λόγω και της έναρξης λειτουργίας του
εργοστασίου στο Κερατσίνι που αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας.
Το νέο εργοστάσιο στην βιομηχανική μονάδα του Κερατσινίου αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως
εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του προσεχούς Σεπτέμβρη αφού πλέον βρίσκεται στο στάδιο των
τελικών ελέγχων και δοκιμών από εξειδικευμένους τεχνικούς.
Περαιτέρω, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 22α Ιουνίου 2012, εγκρίθηκαν,
οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση 1/1/2011 έως 31/12/2011.
Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε με ποσοστό 75,8% του μετοχικού κεφαλαίου η μη διανομή
μερίσματος στους μετόχους
Επιπλέον, στην Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα έχει
τετραετή διάρκεια και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατ’ εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης.
Γεγονότα που συντελέστηκαν μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι τιμές των σιτηρών της νέας σιτικής περιόδου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% από τις αρχές
Ιουνίου τέλη Μαΐου έως σήμερα. Βασική αιτία της αύξησης αυτής αποτελούν οι προβλέψεις για πολύ
χαμηλή παραγωγή καλαμποκιού και σόγιας. Βασική αιτία της αύξησης αυτής αποτελούν οι προβλέψεις για
πολύ χαμηλή παραγωγή καλαμποκιού και σόγιας. Σύμφωνα με διεθνής εκθέσεις η παγκόσμια παραγωγή των
δύο αυτών προϊόντων αναμένεται να είναι πολύ χαμηλότερη του αναμενομένου, λόγω της παρατεταμένης
ξηρασίας στο βόρειο ημισφαίριο, και το έλλειμμα της παραγωγής αναμένεται να καλυφθεί με σιτηρά.
Έτσι λοιπόν, παρ’ όλο που η παραγωγή σίτου για την εσοδεία 2012-2013 κρίνεται ικανοποιητική από
τους ειδικούς, οδηγούμαστε σε μια χρονιά με υψηλές τιμές λόγω της σχέσης υποκατάστασής με το
καλαμπόκι. Συνδυαστικά θα πρέπει να αναλογιστούμε και τις κινήσεις των μεγάλων hedge funds τα οποία θα
προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν την άνοδο της τιμής προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα κέρδη
και τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν περεταίρω τις τιμές των σιτηρών.
Άρα λοιπόν όπως όλα δείχνουν βαδίζουμε σε μια περίοδο υψηλών τιμών στα σιτηρά χωρίς κανείς να
μπορεί να υπολογίσει το ακριβές επίπεδο.
Επιπλέον, τον Ιούλιο η εταιρία εισέπραξε την προκαταβολή της επιχορήγησης του Αναπτυξιακού
Νόμου 3299/2004, ύψους € 507 χιλ., στον οποίο είχε υπαχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την
κατασκευή του βιολογικού μύλου στην μονάδα της Σούρπης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί από τον Νοέμβριο
του 2010 και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Ως εκ τούτου η εταιρία αναμένεται να κινηθεί άμεσα για την
είσπραξη και του υπολειπόμενου ποσού ύψους € 507 χιλ.
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Τέλος κατά τον μήνα Ιούλιο ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος από τον ορκωτό ελεγκτή της
εταιρίας για την χρήση του 2011 και εκδόθηκε πιστοποιητικό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά τον
έλεγχο δεν προέκυψαν οποιαδήποτε ευρήματα.
Προβλεπόμενη Πορεία και Εξέλιξη
Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα φαίνεται να χειροτερεύει ενώ ειδικοί αναφέρουν πως το
δεύτερο εξάμηνο θα είναι πολύ δύσκολο για πολλά νοικοκυριά. Για τις επιχειρήσεις τα πράγματα
διαφαίνονται ακόμα πιο δύσκολα, αφού πέραν της μειωμένης ζήτησης, των αυξανόμενων επιβαρύνσεων
από φόρους και έξοδα έχουν να αντιμετωπίσουν και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Οι τράπεζες
έχουν κλείσει τις στρόφιγγες χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να
κινηθούν για την εξεύρεση των απαιτούμενων υλικών για την λειτουργία τους.
Για την εταιρεία αναμένεται ότι στην χρήση του 2012 ο Κύκλος Εργασιών να ανέρχεται στα € 90
εκ. και τα Κέρδη προ Φόρων στα € 4,5 εκ. ενώ το EBITDA εκτιμάται να αποτελέσει το 11%-12% του
Κύκλου Εργασιών.
Οικονομικά Στοιχεία – Πορεία Εργασιών
Όπως αναλυτικότερα προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου -τα στοιχεία των
οποίων αποτυπώνονται για ένατη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης- τα σημαντικότερα μεγέθη της εταιρείας για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου
2012 σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2011 έως 30 Ιουνίου 2011, διαμορφώθηκαν ως
εξής:
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2011 τόσο η μητρική εταιρεία όσο και ο όμιλος, παρά τη
δυσμενή οικονομική συγκυρία, διατήρησαν τα καλά θεμελιώδη των προηγουμένων ετών.
Ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) στην Ελλάδα ανήλθε σε € 43,371 εκ. οριακά μειωμένος κατά
3,34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 που ανήλθε στα € 44,869 εκ. Αντίστοιχα και ο Όμιλος
παρουσιάζει τα ίδια στοιχεία, καθώς μόνο η μητρική εταιρεία έχει παραγωγική δραστηριότητα. Ανά τομέα
δραστηριότητας, τώρα, διαπιστώνουμε μια αύξηση κατά 46% στις πωλήσεις των καταναλωτικών
προϊόντων, που ανήλθαν για την φετινή περίοδο στα € 8,1 εκ. ενώ πέρσι βρίσκονταν στα € 5,55 εκ. Η
αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στην αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων. Αντιθέτως στις
πωλήσεις των επαγγελματικών προϊόντων παρατηρήθηκε μια πτώση κατά το πρώτο εξάμηνο κατά 10,31%
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν στα € 35,26 εκ.
Το Κόστος Πωληθέντων στην Ελλάδα ανήλθε στα € 33,665 εκ. αυξημένο κατά 2,61% από €
32,809 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2011 και σε ποσοστό επί των πωλήσεων από 73,12% το 2011 σε 77,62%
το 2012. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μη μετακύλιση μέρους της αύξησης των τιμών των Α’ υλών στους
πελάτες.
Ακολούθως, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στην Ελλάδα στα € 9,706 εκ. μειωμένο κατά 19,52% από €
12,060 εκ. το 2011 και παράλληλα μειώθηκε ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 26,88% το 2011 σε
22,38% το 2012 για τους προαναφερθέντες λόγους.
Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας και Διάθεσης στην Ελλάδα ανήλθαν στα € 8,311 εκ.
μειωμένα σε σχέση με το 2011 που ήταν στα € 9,237 εκ. με ποσοστό μείωσης 10,03% μειωμένα όμως και
ως ποσοστό επί των πωλήσεων καθώς το 2011 αποτελούσαν το 20,59%% του Κύκλου Εργασιών, ενώ το
2012 το 19,16%. Παρατηρείται λοιπόν, μια προσπάθεια της εταιρίας να συγκρατήσει τα λειτουργικά της
έξοδα σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Επίσης η εταιρία κατάφερε να μειώσει τα έξοδα μεταφοράς των
προϊόντων της κατά περίπου 7%. Σε επίπεδο Ομίλου τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 10,03% από €
9,269 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε € 8,340 εκ. ή ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών από 20,66%
το 2011 σε 19,23% το 2012.
Τα Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (Έξοδα-Έσοδα) στην Ελλάδα ανήλθαν στα € -1,329
εκ. αυξημένα κατά 24,1% από την αντίστοιχη περίοδο του 2011 που κυμάνθηκαν στα € -1,071 εκ.,
επιπλέον αυξήθηκαν και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,39% σε 3,07%. Η αύξηση του
χρηματοοικονομικού κόστους, πάρα την μείωση του συνολικού δανεισμού κατά € 0,9 εκ., οφείλεται στις
αυξήσεις των επιτοκίων δανεισμού από τις τράπεζες. Μάλιστα παρ’ όλο που το βασικό επιτόκιο euribor
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βρίσκεται κάτω της μιας μονάδας λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή αγορά, τα spread είναι
αυτά που έχουν ανέβει και προσεγγίζουν επίπεδα παλαιοτέρων δεκαετιών. Αντίστοιχα, και στον Όμιλο
αυξήθηκαν κατά 26,24% σε € -1,243 εκ. από € -0,985 εκ. το 2011 όπως και σαν ποσοστό επί των
πωλήσεων από 2,19% σε 2,87%.
Οι συνολικές Αποσβέσεις στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν οριακά αυξημένες στα € 1,536 εκ.
αυξημένες κατά 0,28% από την περυσινή περίοδο που ήταν στα € 1,532 εκ. και αυξημένες ως ποσοστό επί
των πωλήσεων από 3,41% πέρυσι σε 3,54%.
Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
στην Ελλάδα ανήλθαν για το 2012 στα € 4,877 εκ. μειωμένα από την ίδια περίοδο του 2011 κατά 21,44%
από € 6,207 εκ., αλλά, και μειωμένα ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών από 13,83% σε 11,24%. Σε
επίπεδο Ομίλου επίσης μειώθηκαν κατά 21,50% από € 6,175 εκ. το 2011 σε € 4,848 εκ. το 2012, ωστόσο
σε ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν οριακά από 13,76% σε 11,18%.
Κατόπιν όλων αυτών, τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως προ Φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν
στα € 2,011 εκ. μειωμένα κατά 44,21% από τα € 3,604 εκ. το 2011. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων
ανήλθαν στα 4,64% από 8,03%. Αντίστοιχη μείωση υπήρξε και στα κέρδη του Ομίλου από € 3,659 εκ. σε €
2,068 εκ. ή μείωση κατά 43,47%. Σε επίπεδό τομέων, τα κέρδη του καταναλωτικού τμήματός αυξήθηκαν
κατά 102% από € 0,435 εκ. το 2011 σε € 0,880 εκ. φέτος. Αύξηση που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην
αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων. Αντίθετα στα βιομηχανικά προϊόντα παρατηρήθηκε μια επιβράδυνση
της τάξης του 64,32% σε σχέση με την περασμένη περίοδο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μη
μετακύλιση της αύξησης των τιμών των Α’ υλών στους πελάτες.
Τέλος δε, τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως μετά Φόρων στην Ελλάδα ανήλθαν στα € 1,378
εκ. από € 2,441 εκ. το 2011 και ποσοστό επί των πωλήσεων από 5,44% σε 3,18% το 2012. Ίδια εικόνα και
για τον Όμιλο, συνολικά, όπου υπήρξε μείωση των κερδών από € 2,509 εκ. κέρδη το 2011 σε € 1,396 εκ.
το 2011 ήτοι μείωση 44,37% ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων είχαμε μια μείωση από 5,59% σε 3,22%.
Κλείνοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να τονιστεί η αύξηση κατά 101,7% των
Χρηματοροών από Λειτουργικές Δραστηριότητες από € 2,813 εκ. το 2011 σε € 5,676 εκ. φέτος,
πράγμα που επέτρεψε στην εταιρία να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους € 3,3 εκ. εντός του εξαμήνου.
Ανάλογη είναι και η εικόνα στον Όμιλο όπου οι ροές αυξήθηκαν από € 2,193 εκ. το 2011 σε 7,405 το 2012.
Συνοπτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τα πρώτα εξάμηνα των οικονομικών
χρήσεων 2012 και 2011 αποτυπώνονται μέσω κάποιων βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών και
συγκρίνονται έναντι των στόχων που έχει ορίσει η Διοίκηση της εταιρείας, με βάση το μέγεθος της
εταιρείας, τον κλάδο που δραστηριοποιείται, τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τους μέσους
όρους των υπολοίπων που απαρτίζουν τον κλάδο, όπου τα στοιχεία είναι διαθέσιμα, ως ακολούθως:
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1
2
3
4

5
6

1/7/2011
30/06/2012

1/7/2010
30/06/2011

Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού

36.704.287,00

37.594.920,00

EBITDA

9.733.985,00

EBITDA

9.733.985,00

Χρεωστικούς Τόκους

3.067.277,00

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

113.536.348,00

Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού

36.704.287,00

Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού

36.704.287,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

84.176.097,00

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

43.458.757,00

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

34.012.345,00

Σύνολο Υποχρεώσεων

72.819.008,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

84.176.097,00

3,77

12.016.356,00

Στόχος
3,13

(≤4,00)

5,90

(≥3,0)

2,85

(≥2,50)

0,45

(≤0,6)

12.016.356,00
3,17

2.035.185,00
107.000.339,00

3,09

37.594.920,00
37.594.920,00

0,44
1,28

83.228.895,00
56.119.271,00

1,10
(≥1,0)

50.860.405,00
0,87

79.890.715,00
83.228.895,00

0,96

(≤1,00)

7

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων

81,45

80,12

(~80)

8

Ημέρες Πίστωσης Προμηθευτών
Ημέρες Είσπραξης Εμπορικών
Απαιτήσεων

88,19

70,96

(~75)

107,77

118,69

(≤120)
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Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου το σημαντικότερο
πρόβλημα είναι ότι η προσφορά είναι πολλαπλάσια της ζήτησης. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία, κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2012, κατόρθωσε να διατηρηθεί σε κερδοφόρα τροχιά. Στόχος για το υπόλοιπο 2012 είναι όχι
μόνο η διατήρηση των αποτελεσμάτων στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου, αλλά και η βελτίωση σε τομείς
που παρατηρήθηκε μια μικρή υποχώρηση το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το
συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται στις διακυμάνσεις των
χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών
των διακυμάνσεων στη χρηματοοικονομική απόδοσή του. Ο Όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού
χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές
δραστηριότητές του.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις
σε τράπεζες, σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και
πληρωτέους, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής
μίσθωσης.
Μέχρι σήμερα, η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει στο ελάχιστο δυνατό την
δραστηριότητα της εταιρείας, λόγω όμως της έντασης του φαινομένου, της μη εκτιμώμενης διάρκειας αυτού
και της γενικότερης κατάστασης ασφυξίας και έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά
περεταίρω μείωση της καταναλωτικής ζήτησης είναι πιθανόν να παρουσιαστεί και να επηρεάσει αρνητικά τις
πωλήσεις και τα περιθώρια κέρδους του κλάδου των τροφίμων. Το γεγονός ότι τα προϊόντα μας αποτελούν
είδη πρώτης ανάγκης, η μικρή πλέον χρηματοοικονομική έκθεση της εταιρείας καθώς και η σημαντικά
ποιοτική και προϊοντική μας διαφοροποίηση αποτελούν τα κύρια εφόδια που αυτή διαθέτει για την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
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Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία είναι
κίνδυνοι αγοράς (επιτόκια, κίνδυνος ρευστότητας, τιμές αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος
αποθεμάτων, κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης)
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Το σύνολο των συναλλαγών και υπολοίπων της εταιρείας είναι σε Ευρώ.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται
να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πλην όμως κατά την παρούσα χρονική
στιγμή ο εν λόγω κίνδυνος δεν υφίσταται.
Κίνδυνος Επιτοκίου
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες
χρηματοδότησης της Εταιρείας. Περιορισμένος κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων προέρχεται
κυρίως από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Πολιτική του Ομίλου είναι να διατηρεί το σύνολο
των δανείων σε κυμαινόμενο επιτόκιο. Δεδομένου ότι ο δανεισμός της Εταιρείας είναι συνδεδεμένος με το
Euribor, η σημαντική μείωση του τελευταίου έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές δαπάνες
της Εταιρείας. Επιπλέον, λόγω της ρευστότητας της κατάστασης στην παγκόσμια οικονομία η εταιρία έχει
διασφαλίσει ένα σταθερό επιτόκιο για τα € 15 εκ. από τα € 29,5 εκ. μακροπρόθεσμων δανείων.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα
με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της (5.500 πελάτες) επίσης δεν
υπάρχει πελάτης που να συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 5% στον κύκλο εργασιών.
Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο
την ελαχιστοποίηση των επισφαλών απαιτήσεων, παρακολουθώντας σε καθημερινή βάση το μέγεθος της
παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες
με αξιολογημένο ιστορικό πωλήσεων και η πελατειακή βάση είναι κατανεμημένη σε μεγάλο αριθμό μικρών
πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται χαμηλός.
Επιπλέον ασφαλιστικές καλύψεις και εγγυήσεις ζητούνται όπου κρίνεται απαραίτητο. Εξειδικευμένες
μηχανογραφικές εφαρμογές χρησιμοποιούνται διαρκώς από τα αρμόδια τμήματα ώστε να ελέγχονται
συνεχώς οι παρεχόμενες πιστώσεις, ενώ όπου παρέχεται η δυνατότητα οι εταιρείες του Ομίλου επιπρόσθετα
προβαίνουν σε ασφάλιση πιστώσεων. Όπου διαπιστώνεται πιθανότητα μη είσπραξης των απαιτήσεων
διενεργούνται προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και υψηλό δείκτη ρευστότητας. Η γενική
ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο δείκτης γενικής
ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ανέρχεται σε 1,28.
Με τον κατάλληλο συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων από λειτουργικές ταμειακές ροές και
εγκεκριμένων τραπεζικών πιστωτικών ορίων επιτυγχάνεται η συνετή και ορθή διαχείριση της ρευστότητας.
Οι εταιρείες του Ομίλου, ελέγχοντας διαρκώς τις ανάγκες κάλυψης των συνολικών υποχρεώσεων και τη
σύνθεση και ενηλικίωση των υποχρεώσεων, μεριμνούν ώστε πάντοτε να είναι διαθέσιμες εξασφαλισμένες
τραπεζικές πιστώσεις έτοιμες προς χρήση και να γίνεται χρηστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Οι
παρούσες αχρησιμοποίητες, διαθέσιμες και εγκεκριμένες πιστώσεις προς τις εταιρείες του Ομίλου είναι
επαρκείς ώστε να αντιμετωπισθεί μία πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
Κίνδυνος Απομείωσης Αποθεμάτων
Ο Όμιλος φροντίζει πάντα να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον
κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα,
λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων (81 ημέρες) και ταυτόχρονα της μεγάλης
διάρκειας αυτών (ημερομηνία λήξης), ο κίνδυνος απαξίωσής τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
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Μείωση ζήτησης λόγω της γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Ο Όμιλος ανήκει στον κλάδο των τροφίμων και η ζήτηση στον κλάδο αυτό έχει την μικρότερη
μείωση σε σχέση με άλλους τις Ελληνικής οικονομίας. Πάντως ο συγκεκριμένος κίνδυνος, εν όψει και των
γενικότερων συνθηκών αναμένεται να επηρεάσει τις αποδόσεις του Ομίλου καθώς η μείωση της ζήτησης
αναμένεται να ενταθεί, εφόσον οι γενικότερες συνθήκες οικονομικής ύφεσης συνεχιστούν με την ίδια
ένταση.
Κίνδυνος αύξησης των τιμών των Α’ υλών
Οι δραματικές αυξομειώσεις των τιμών τόσο των εισαγομένων όσο και των εγχωρίων Α’ υλών τα
τελευταία πέντε έτη καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα
συνεχιστεί η αστάθεια αυτή στις τιμές των Α’ υλών. Ως εκ τούτου η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο
αξιολογείται ως αυξημένη και για το λόγο αυτό η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα,
προκειμένου αφενός μεν να περιορίσει μέσω ειδικών συμφωνιών με τους προμηθευτές της την έκθεση στον
εν λόγω κίνδυνο και αφετέρου να προσαρμόζει εγκαίρως και ανάλογα την τιμολογιακή και εμπορική της
πολιτική.
Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, προς αυτήν μέρη, είναι
ως εξής :

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

2012.

Όμιλος
30.06.2012

0
0
0
0
221.732

Εταιρεία
30.06.2012

0
0
2.000.000
0
221.732

933

933

0

0

Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες για το Α’ Εξάμηνο του
O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Λούλης
Σούρπη Μαγνησίας, 28 Αυγούστου 2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από επτά (6) σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην έκθεση επισκόπησης που χορηγήσαμε με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2012.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις,
που

συνθέτουν

την

ενδιάμεση

συνοπτική

χρηματοοικονομική

πληροφόρηση,

η

οποία

αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη
για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε
στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου
ΑΜ ΣΟΕΛ 12391
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Πατησίων 81 & Χέυδεν, 104 34 Αθήνα
ΑΜ ΣΟΕΛ 111
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2012

31/12/2011

30/6/2012

31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία

112.695.124

110.666.801

112.695.124

110.666.801

Επενδυτικά Ακίνητα

197.268

197.268

197.268

197.268

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

226.299

237.060

226.299

237.060

0

0

236.431

236.431

Επενδύσεις σε θυγατρικές
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

181.226

148.433

181.226

148.433

113.299.917

111.249.562

113.536.348

111.485.993

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα

14.833.348

13.309.096

14.833.348

13.309.096

Εμπορικές Απαιτήσεις

23.722.342

31.624.062

23.722.342

31.624.062

5.125.987

2.802.796

1.019.217

440.942

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Άλλα Στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.363.801

3.937.696

3.883.850

1.687.538

48.045.478

51.673.650

43.458.757

47.061.638

161.345.395

162.923.212

156.995.105

158.547.631

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
Μητρικής
9.742.257

9.742.257

9.742.257

9.742.257

Διαφορά Υπέρ το Άρτιο

Μετοχικό Κεφάλαιο

31.960.306

31.960.306

31.960.306

31.960.306

Άλλα Αποθεματικά

44.339.103

40.349.526

41.095.733

37.208.633

Κέρδη/Ζημιές Εις Νέον

1.395.944

4.004.258

1.377.801

3.902.100

Συναλλαγματικές Διαφορές

1.061.889

1.061.889

0

0

88.499.499

87.118.236

84.176.097

82.813.296

88.499.499

87.118.236

84.176.097

82.813.296

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

23.000.000

25.000.000

23.000.000

25.000.000

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

10.391.470

10.054.045

10.391.470

10.054.045

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω εξόδου από την
Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

622.246

564.641

622.246

564.641

4.792.947

5.183.529

4.792.947

5.183.529

38.806.663

40.802.215

38.806.663

40.802.215

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές Υποχρεώσεις

17.159.122

16.041.939

17.148.133

16.033.548

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

13.704.287

13.455.324

13.704.287

13.455.324

Υποχρεώσεις από Φόρους

1.562.105

969.094

1.553.334

917.923

Δεδουλευμένες & Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.613.719

4.536.404

1.606.591

4.525.325

34.039.233

35.002.761

34.012.345

34.932.120

161.345.395

162.923.212

156.995.105

158.547.631

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε €)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/130/6/2012
43.371.023
(33.665.106)

1/130/06/2011
44.869.765
(32.809.143)

1/430/6/2012
21.168.351
(17.151.286)

1/430/6/2011
23.660.743
(17.429.142)

1/130/6/2012
43.371.023
(33.665.106)

1/130/06/2011
44.869.765
(32.809.143)

1/430/6/2012
21.168.351
(17.151.286)

1/430/6/2011
23.660.743
(17.429.142)

Μικτό Κέρδος
Άλλα Έσοδα
Έξοδα Διαθέσεως
Έξοδα Διοίκησης
Άλλα έξοδα
Χρηματοοικονομικά Έσοδα

9.705.917
2.045.160
(6.698.693)
(1.641.020)
(100.196)
94.174

12.060.622
2.342.779
(7.200.202)
(2.068.801)
(491.272)
91.791

4.017.065
1.248.812
(3.534.913)
(708.464)
(47.348)
31.687

6.231.601
1.527.736
(3.979.650)
(1.060.583)
(339.381)
48.178

9.705.917
2.045.160
(6.698.693)
(1.612.906)
(99.411)
6.002

12.060.622
2.342.324
(7.200.202)
(2.037.492)
(490.136)
3.387

4.017.065
1.248.812
(3.534.913)
(695.466)
(47.348)
637

6.231.601
1.527.736
(3.979.650)
(1.036.244)
(338.705)
1.056

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(1.337.074)

(1.076.359)

(611.222)

(553.756)

(1.335.537)

(1.074.705)

(610.729)

(552.979)

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων

2.068.268

3.658.558

395.617

1.874.145

2.010.532

3.603.798

378.058

1.852.815

(672.324)

(1.149.332)

(130.779)

(560.763)

(632.731)

(1.162.843)

(122.539)

(582.448)

1.395.944

2.509.226

264.838

1.313.382

1.377.801

2.440.955

255.519

1.270.367

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων

Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημίες) από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) από Διακοπείσες Δραστηριότητες
Καθαρά Κέρδη Περιόδου
Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Κέρδος από την Επανεκτίμηση Ακινήτου
Φόρος Εισοδήματος που Αναλογεί στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Περιόδου
Κέρδη Περιόδου Αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές

0

0

0

0

0

0

0

0

1.395.944

2.509.226

264.838

1.313.382

1.377.801

2.440.955

255.519

1.270.367

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.395.944

2.509.226

264.838

1.377.801

2.440.955

255.519

1.270.367
1.270.367
0

1.313.382

1.395.944
0

2.509.226
0

264.838
0

1.313.382
0

1.377.801
0

2.440.955
0

0
255.519
0

Κέρδη Ανά Μετοχή για Κέρδη Αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της
Μητρικής
Βασικά

0,0917

0,1648

0,0174

0,0863

0,0905

0,1604

0,0168

0,0835

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

0,0917
1.536.453

0,1648
1.532.212

0,0174
768.278

0,0863
769.891

0,0905
1.536.453

0,1604
1.532.212

0,0168
768.278

0,0835
769.891

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

3.311.168

4.643.126

975.152

2.379.722

3.340.067

4.675.116

988.150

2.404.737

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

4.847.621

6.175.338

1.743.430

3.149.613

4.876.520

6.207.328

1.756.428

3.174.628
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Περιόδου 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012
(Ποσά σε Ευρώ)

3.1 ΟΜΙΛΟΥ
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011

10.638.612

Αποθεματικό
Υπέρ το
Άρτιον

Τακτικό
Αποθεματικό

Έκτακτα
Αποθεματικά

Ειδικά
Αποθεματικά

38.225.445

776.793

103.990

0

Αφορολόγητα
Αποθεματικά

Αποθεματικό
Ιδίων
Μετοχών

Αποθεματικό
Επανεκτίμησης
Στοίχειων
Ενεργητικού

Αποθεματικό
Συναλλαγματικών
Διαφορών

7.676.355

-2.432.319

7.626.040

3.482.806

Κέρδη/Ζημίες Περιόδου μετά από φόρους

Ίδια
Κεφάλαια
προ
Δικαιωμάτων
Μειοψηφίας

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Ίδια
Κεφάλαια
μετά
Δικαιωμάτων
Μειοψηφίας

6.341.680

12.566.007

85.005.409

0

85.005.409

4.004.258

5.171.971

5.171.971

-260.286

-15.000

-15.000

311

311

311

0

0

0

0

280.111

280.111

0

0

-3.324.566

-3.324.566

0

0

1.167.713

Κίνηση Αποθεματικών
Εισόδημα απ'ευθείας καταχωρημένο στην
Καθαρή Θέση

Λοιπά
Αποθεματικά

Κέρδη/Ζημιές
Περιόδου
μετά από
Φόρους

486.689
3.324.566

-241.403

-3.324.566

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών

-896.355

-2.940.573

2.152.207

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που αφορά
τις Ίδιες Μετοχές

1.684.721

280.111

Διανεμηθέντα Μερίσματα
Μείωση Αποθεματικού υπέρ το Άρτιο

-3.324.566

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Καθαρή Θέση την 31η Δεκεμβρίου
2011

9.742.257

31.960.306

1.263.482

103.990

0

7.676.355

0

8.793.753

3.482.806

7.784.998

16.310.290

87.118.236

0

87.118.236

1.395.944

1.395.944

1.395.944

-185.118

0

0

319

319

319

-15.000

-15.000

-15.000

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012
Κέρδη/Ζημίες Περιόδου μετά από Φόρους
Κίνηση Αποθεματικών

185.118

Εισόδημα απ'ευθείας καταχωρημένο στην
Καθαρή Θέση
Διανεμηθέντα Μερίσματα
Αγορά/Πώληση Ιδίων Μετοχών

0

0

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που αφορά
τις Ίδιες Μετοχές

0

0

Διανεμηθέντα Μερίσματα

0

0

Μείωση Αποθεματικού υπέρ το Άρτιο

0

0

Δικαιώματα Μειοψηφίας

0

0

Καθαρή Θέση την 30η Ιουνίου 2012

9.742.257

31.960.306

1.448.600

103.990

0

7.676.355

0

8.793.753

3.482.806

7.784.998

17.506.435

88.499.499

0

88.499.499
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3.2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ποσά σε €)

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2011

Μετοχικό
Κεφάλαιο
10.638.612

Υπέρ το Άρτιον

Ίδιες Μετοχές
Αποθεματικά

38.225.445

-2.432.318

Έσοδα Περιόδου μετά από Φόρους
Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που Αφορά τις Ίδιες
Μετοχές
Πωλήσεις/(Αγορές ) Ιδίων Μετοχών

Κέρδη/Ζημιές
Χρήσης μετά
από Φόρους

21.258.655

13.112.544

80.802.938

80.802.938

1.167.713

3.902.100

5.069.813

5.069.813

280.111

280.111

0

0

0

0

-3.324.566

-3.324.566

280.111
-896.355

-2.940.573

2.152.207

1.684.721

Μερίσματα
Επιστροφή Κεφαλαίου στους Μετόχους
Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που αναγνωρίζονται άμεσα
στα Ίδια Κεφάλαια

-3.324.566
3.324.566

-3.324.566

Καθαρή Θέση την 31η Δεκεμβρίου 2011

9.742.257

31.960.306

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012

9.742.257

31.960.306

Γενικό Σύνολο
Σύνολο

260.286

-275.286

-15.000

-15.000

0

24.371.375

16.739.358

82.813.296

82.813.296

0

24.371.375

16.739.358

82.813.296

82.813.296

1.377.801

Έσοδα Περιόδου μετά από Φόρους

1.377.801

1.377.801

Ποσό Επιστροφής Κεφαλαίου που Αφορά τις Ίδιες
Μετοχές

0

0

Πωλήσεις/(Αγορές ) Ιδίων Μετοχών

0

0

-15.000

-15.000

0

0

-15.000

Μερίσματα
Επιστροφή Κεφαλαίου στους Μετόχους
Καθαρά Έσοδα/Έξοδα που αναγνωρίζονται άμεσα
στα Ίδια Κεφάλαια
Καθαρή Θέση την 30η Ιουνίου 2012

9.742.257

31.960.306

0

185.118

-185.118

0

0

24.556.493

17.917.041

84.176.097

84.176.097
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/06/2012

30/06/2011

30/06/2012

30/06/2011

2.068.268

3.658.558

2.010.532

3.603.798

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

0

0

0

0

Αποσβέσεις

1.536.453

Προβλέψεις

(1.547.360)

1.532.212

1.536.453

1.532.212

1.179.062

(1.547.217)

Τόκοι Χρεωστικοί

1.093.846

1.337.074

1.076.358

1.335.537

1.074.705

Τόκοι Πιστωτικοί

(94.174)

(91.791)

(6.002)

(3.387)

Mείωση / ( Αύξηση ) Αποθεμάτων

(1.524.252)

(9.111.720)

(1.524.252)

(9.111.720)

Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων

7.790.187

(6.088.333)

5.972.615

(5.532.333)

(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων ( πλήν Δανειακών )

(811.354)

11.502.617

(819.289)

11.566.453

(1.072.795)

(977.428)

(1.071.257)

(977.359)

(276.957)

(485.558)

(211.257)

(433.185)

7.405.090

2.193.977

5.675.863

2.813.030

(3.595.641)

(2.431.169)

(3.595.641)

(2.431.169)

244.937

87.633

244.937

87.633

21.690

71.275

6.002

1.890

(3.329.014)

(2.272.261)

(3.344.702)

(2.341.646)

Πλέον / Μείον προσαρμογές για :

Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές Λογαριασμών
Κεφαλαίου Κίνησης ή που Σχετίζονται με τις Λειτουργικές
Δραστηριότητες :

Μείον :
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι Φόροι
Σύνολο Εισροών/(Εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
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 από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα Δάνεια
Εξοφλήσεις Δανείων
Μερίσματα/Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Πληρωθέντα
Τόκοι Πληρωτέοι
Σύνολο Εισροών / (Εκροών ) από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες (γ)

0

10.406.112

0

10.406.112

(1.751.036)

(11.599.999)

(1.751.036)

(11.599.999)

(1.850)

0

(1.850)

0

0

(1.584)

0

0
(1.193.887)

(1.752.886)

(1.195.471)

(1.752.886)

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

2.323.190

(1.273.755)

578.275

(722.503)

Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου

2.802.797

7.410.805

440.942

4.123.489

Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου

5.125.987

6.137.050

1.019.217

3.400.986
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

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

2012
Καταναλωτικά
Προϊόντα

Βιομηχανικά
Προϊόντα

2011
Σύνολο

Καταναλωτικά
Προϊόντα

Βιομηχανικά
Προϊόντα

Σύνολο

8.109.886

35.261.137

43.371.023

5.553.854

39.315.911

44.869.765

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Φόρων
Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων

976.992

2.363.075

3.340.067

509.060

4.166.056

4.675.116

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων

880.213

1.130.319

2.010.532

435.504

3.168.294

3.603.798

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

Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

ι)

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

Υποκαταστήματα
Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., που είναι το πληρέστερο στην Ελληνική αγορά, περιλαμβάνει 3
υποκαταστήματα πωλήσεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) και το κεντρικό κατάστημα της Σούρπης/Βόλου που
εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές.
2. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων παρατίθενται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για την περίοδο που
παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2012 (εφεξής
Οικονομικές Καταστάσεις) έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές
Καταστάσεις».
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που
απαιτούνται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου της 31η Δεκεμβρίου 2011.
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2.1 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν την χρήση 2012 και καλύπτουν την περίοδο 1 Ιανουαρίου – 30
Ιουνίου 2012. 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 30-06-2012.
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.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και με βάση
την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η ημερομηνία υιοθέτησης Δ.Π.Χ.Π. από τον Όμιλο είναι η 1η Ιουλίου 2003. Για την προετοιμασία αυτών των
ενδιάμεσων 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.
2.2 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που επέλεξε ο Όμιλος.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ επέλεξε να εφαρμόσει τις ακόλουθες προαιρετικές απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική
εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.:
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 1η 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.
2.3 Εξαιρέσεις από πλήρη αναδρομική εφαρμογή που ακολουθούνται από τον Όμιλο.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΟΥΛΗ έχει εφαρμόσει τις ακόλουθες υποχρεωτικές εξαιρέσεις από αναδρομική εφαρμογή:
α) Εξαίρεση αποαναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που έχουν αποαναγνωριστεί πριν την 1η Ιουλίου 2003
δεν επαναγνωρίζονται σύμφωνα με τα 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.
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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.
2.4 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 2007 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 :
Δ.Π.Χ.Π. 7, Χρηματοοικονομικά μέσα : Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο Δ.Λ.Π.
1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρμόζεται για την
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009)
Το Δ.Π.Χ.Π. 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την
βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών
πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα
προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο
ρευστότητα και τον κίνδυνο αγοράς ( επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς.) Το
Δ.Π.Χ.Π. 7 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και
Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 (Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση.) Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις
με τα Δ.Π.Χ.Π.
Η σχετική προσαρμογή του Δ.Λ.Π 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μιας
επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών.
Ο Όμιλος εφαρμόζει το πρότυπο αυτό καθώς και την αναπροσαρμογή του Δ.Λ.Π. 1 και παρουσιάζει τις σχετικές
γνωστοποιήσεις.
ΔΠΧΠ 8 – Λειτουργικοί Τομείς
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009)
Το ΔΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 (Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα). Η πληροφόρηση που θα παρέχεται θα
είναι αυτή που χρησιμοποιεί η Διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τομέων και
την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Η πληροφόρηση μπορεί να είναι διαφορετική από ότι παρουσιάζεται
στις οικονομικές καταστάσεις, επομένως θα πρέπει να δίνονται επεξηγήσεις και συμφωνίες εφόσον διαφέρουν
Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες» Τροποποίηση.
Εφαρμόζεται για Ετήσιες Λογιστικές Περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. Η τροποποίηση
αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μιας θυγατρικής εξακολουθούν να
κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 5, ακόμα και στην περίπτωση που η
εταιρεία, μετά από πώληση, διατηρήσει μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική. Η τροποποίηση έχει μελλοντική
θυγατρική από την ημέρα πρώτης εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 5. Συνεπώς , οι συμμετοχές σε θυγατρικές που έχουν
ταξινομηθεί ως κατεχόμενες για πώληση από την στιγμή εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 5 πρέπει να επανεκτιμηθούν.
Πρόωρη εφαρμογή της τροποποίησης είναι αποδεκτή . Σε περίπτωση πρόωρης εφαρμογής, θα πρέπει επίσης να
εφαρμοστούν και οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 27 (όπως αυτό τροποποιήθηκε τον Ιανουάριο 2008) κατά την
ημέρα εφαρμογής των τροποποιήσεων του Δ.Π.Χ.Π. 5.
Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 - ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 - ‘Ενοποιημένες και
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις’,
(εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.)
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘ΣΔΛΠ’) δημοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το Αναθεωρημένο
ΔΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ‘Ενοποιημένες Ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις’. Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων
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επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου
στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές
περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών
μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας).
Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή
ζημία). Επιπλέον το τροποποιημένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημίες θυγατρικών καθώς και η
απώλεια ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία
εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την
ημερομηνία αυτή και μετά.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 - ‘Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις
οικονομικές καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού
εισοδήματος (“total comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» (“other comprehensive income”) και της
απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε μια τρίτη στήλη στον
ισολογισμό. Ο Όμιλος έχει κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 - ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση’ και ΔΛΠ1 - ‘Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
όσον αφορά τα ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο)’, εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως
ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο («puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν
κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η
τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται
ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές του
καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 39 - ‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση’ και ΔΠΧΠ 7
‘Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις’,
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
Η τροποποίηση αυτή στο ΔΛΠ 39 επιτρέπει σε μια εταιρεία την επαναταξινόμηση των μη-παραγώγων
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εκτός αυτών που έχουν ταξινομηθεί από την εταιρεία στην κατηγορία
της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας της εύλογης αξίας
μέσω αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή επιτρέπει σε μια εταιρεία τη
μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στην κατηγορία
δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισμό
της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε χαρακτηριστεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η εταιρεία
έχει την πρόθεση και την ικανότητα να διατηρήσει αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς
μέλλον. Η τροποποίηση δεν επιτρέπει την επαναταξινόμηση στην κατηγορία εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων. Η
τροποποίηση αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί
επαναταξινόμηση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 - ‘Κόστος Δανεισμού’,
(εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.)
Με βάση τις τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάμενο πρότυπο) για
αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις
προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση,
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κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται.
Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται
μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του.
Διερμηνεία 11– Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και μεταξύ εταιρειών του ίδιου Ομίλου
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.03.2007)

Η Διερμηνεία 11 παρέχει οδηγίες για το αν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών θα
πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της
επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους
λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία
του ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την
ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται.
Διερμηνεία 12– Συμβάσεις Παραχώρησης (Service Concession Arrangements)
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2008)
Η Διερμηνεία 12 πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να
εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για να καταχωρήσουν τις
υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις
παραχώρησης. Με βάση τη Διερμηνεία οι οργανισμοί αυτοί δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως
ενσώματα πάγια στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή / και ένα ασώματο
περιουσιακό στοιχείο. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Διερμηνεία 14 - Πεδίο εφαρμογής ΔΛΠ 19 ‘Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου
Καθορισμένων Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’.
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2008)
Η Διερμηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσματος που
μπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ
19 ‘Παροχές σε Εργαζόμενους'. Επίσης, επεξηγεί πως αυτό το όριο μπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νομική ή
συμβατική απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης και τυποποιεί την υφιστάμενη πρακτική.
Διερμηνεία 15 Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 01.01.2009)
Σκοπός της Διερμηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο ζητήματα:
i)Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 11 ή του Δ.Λ.Π. 18. ii)Πότε θα
πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες κατασκευής ακινήτων.Η παρούσα Διερμηνεία
εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων
που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. Οι συμφωνίες που
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνεία 15 είναι οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της
κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή
υπηρεσιών.
Διερμηνεία 16, ‘Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Οκτωβρίου 2008).
Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει:
- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την οποία η
Εταιρία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική Εταιρία μπορεί να προσδιορίσει σαν
κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του νομίσματος
λειτουργίας της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.
- Οποιαδήποτε Εταιρία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης.
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- Παρότι το Δ.Λ.Π 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» εφαρμόζεται για τον καθορισμό του
ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το αποθεματικό για συναλλαγματικές διαφορές
αναφορικά με το μέσο αντιστάθμισης, το Δ.Λ.Π 21 «Οι Επιδράσεις Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος»
εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται.
Διερμηνεία 17, ‘Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009.)
Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέματα:
- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον στη διάθεση
της Εταιρίας,
- η Εταιρία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που
πρόκειται να διανεμηθούν,
- η Εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και της λογιστικής αξίας των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα, και
- η Εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό της διακοπείσας δραστηριότητας. Η διερμηνεία 17
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μη-χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε αναλογική βάση, εκτός εάν
πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού.
Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων σπό πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση
από την ΕΕ, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Οκτώβρη
2009)
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική οντότητα λαμβάνει
από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να
παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική
οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση ή την
κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
Πρότυπα υποχρεωτικά μετά τη χρήση του 2010
ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη
δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα,
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των
συναλλαγών με το Δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των
υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις . Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται
σε εφαρμογή.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να
ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση
συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων την οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό
οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα
δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους
μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων.Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν
αναμένεται να έχει επίδραδη στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου .
Διερμηνείες που εφαρμόζονται μετά την χρήση του 2010
Διερμηνεία 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περίοδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει συμμετοχικούς
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση.
Η διερμηνεία αυτή δεν έχει ερφαρμογή στον Όμιλο.
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Διερμηνεία 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούμενο Σχηματισμένο Κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις : όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε
ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένου κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη
αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μια τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει
το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον
Όμιλο.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου
2012
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα
επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική
αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το
ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήσης τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα
πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση
της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται
χρήση και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και
όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων
υπερκειμένων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι
μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της
έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να
αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει
εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη.
Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Το πρότυπο αυτό δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012)
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Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών
υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρούνται
με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα
αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους
προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο
χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη
διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτήν την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα
βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την
επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής
οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για
τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής
θέσης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11,
ΔΠΧΑ 12, ΔΠΧΑ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους
μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που
παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο
παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικού τρόπους κατά τους οποίους μία
οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος
ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται
οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή
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και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με
συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights) καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις
πρακτόρευσης/πρακτορευομένου.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή.
Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο
λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα
περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις
σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές
οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10
ή 11 τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο
μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις
επενδύσει σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του
ΔΠΧΑ 11.
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Σημειώσεις σχετικ ά με τις λογιστικές αρχές που υιοθέτησε ο Όμιλος :
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη όλων των οικονομικών
καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με τα
Δ.Π.Χ.Π.
Οι ετήσιες και ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις
ετήσιες και περιοδικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2011 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 31/12/2011 σύμφωνα με
τα Δ.Π.Χ.Π.
Ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ ΛΟΥΛΗ περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD και LOULIS
INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES (BULGARIA) LTD και της υπό-θυγατρικής εταιρείας LOULIS MEL
BULGARIA E.A.D.
3. Εφαρμοσμένες Λογιστικές Αρχές
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα 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 εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις
ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:

Επωνυμία

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

Έδρα

%Συμμ/χής
Μητρικής

Σχέση που
υπαγόρευσε την
ενοποίηση

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ανέλεγκτες
Φορολογικές
Χρήσεις

Σούρπη Μαγνησίας

-

Μητρική

-

6

Λευκωσία, Κύπρος

100%

Άμεση

Ολική

7

Λευκωσία, Κύπρος

100%

Άμεση

Ολική

7

100%

Έμμεση

Ολική

9

Σόφια - Βουλγαρία

*Η χρήση του 2011 έχει ελεγχθεί φορολογικά από τον νόμιμο ελεγκτή, βάσει του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν.
2238/1994.
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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 έλεγχος τους μεταβιβάζεται στον Όμιλο και
παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που διακόπτεται ο έλεγχος. Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς
χρησιμοποιείται για τον λογισμό εξαγοράς θυγατρικών. Το κόστος μιας εξαγοράς υπολογίζεται ως το άθροισμα των
τρεχουσών αξιών, κατά την ημερομηνία συναλλαγής, των περιουσιακών στοιχείων που προσφέρονται, των
μετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή αναλαμβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους
που σχετίζεται άμεσα με την εξαγορά.
Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην
τρέχουσα αξία τους κατά την ημερομηνία κόστους εξαγοράς και της τρέχουσας αξίας της καθαρής θέσης της
θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως υπεραξία.
Οι ενδο-ομιλικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα λογαριασμών και τα πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν από
συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του Ομίλου, απαλείφονται. Οι πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, αλλά
λαμβάνονται υπόψη ως ένδειξη απομείωσης του στοιχείου που μεταβιβάστηκε.
3.3 Αναγνώριση Eσόδων
Τα έσοδα αποτελούνται από την αξία τιμολόγησης για τη παροχή υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία και την
εμπορία, καθαρά πριν από τους ανακτώμενους φόρους (Φ.Π.Α.), τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα της
εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:

(α) Πωλήσεις εμπορευμάτων

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

(β) Παροχές υπηρεσιών

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

(γ) Πιστωτικοί τόκοι

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

(δ) Εισόδημα από δικαιώματα

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

(ε) Έσοδα από μερίσματα

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

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

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

έτη
25-40
20-35
5–8
1-5

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού
εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
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
οφέλη στον Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του παγίου.
Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού παγίου
στοιχείου.
Κέρδη και ζημιές από εκποίηση παγίων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις με τη λογιστική αξία και
περιλαμβάνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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3.7 Υπεραξία
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον της αξίας κτήσης μίας εξαγοράς επιχείρησης συγκρινόμενο με την
εύλογη αξία του μεριδίου που αποκτά ο Όμιλος στα καθαρά αναγνωρίσιμα στοιχεία της εξαγορασθείσης
θυγατρικής που αποκτήθηκε κατά την ημερομηνία της εξαγοράς.
3.8 Απομείωση στην Αξία Περιουσιακών Στοιχείων
Στοιχεία μη κυκλοφορούντος και κυκλοφορούντος ενεργητικού και άυλων περιουσιακών στοιχείων, αξιολογούνται
για ζημιές από απομείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά από απομείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό με το οποίο η
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το
ψηλότερο της δίκαιης αξίας μείον κόστος πώλησης του στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης.
3.9 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η
τιμή κόστους καθορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Η τιμή κόστους ετοίμων προϊόντων και
ημικατεργασμένων αποθεμάτων περιλαμβάνει πρώτες ύλες, άμεσα εργατικά, άλλα άμεσα έξοδα και σχετιζόμενες
με την παραγωγή δαπάνες εκτός των εξόδων δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι υπολογιζόμενες δαπάνες που είναι
απαραίτητες για τη πραγματοποίηση της πώλησης.
3.10 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που προκύπτει από
γεγονότα του παρελθόντος και είναι πιθανό να υπάρξει εκροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της
υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σε προηγούμενα έτη, πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους €
600.000. ενώ για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις.
3.11 Αναβαλλόμενη Φορολογία
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία πάνω στις προσωρινές διαφορές ανάμεσα στην αξία των
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων για φορολογικούς σκοπούς και την λογιστική τους αξία, με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από προσωρινές αφαιρετέες διαφορές
αναγνωρίζονται μόνο στον βαθμό που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον επαρκή φορολογητέα κέρδη.
3.12 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 τις Δανειακές Υποχρεώσεις της Εταιρείας (Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις), όπως έχουν διαμορφωθεί έως και την 30.06.2012.

Δανεισμός από
Τράπεζες

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

36.704.287

Αναλύονται ως εξής :
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α. Εταιρεία
Ομολογιακά Δάνεια
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
Μείον:
Βραχυπρόθεσμες
Δόσεις
Υπόλοιπο
Μακροπρόθεσμου
Δανεισμού

30/6/2012

30/6/2011

29.500.000

16.100.000

6.500.000

2.450.000

23.000.000

13.650.000

Ομολογιακά Δάνεια με Υπόλοιπο € 29.500.000 τα οποία πρέπει να αποπληρωθούν σε ετήσιες δόσεις ως εξής:
Εντός
Εντός
Εντός
Εντός
Εντός

του
του
του
του
του

2012
2013
2014
2015
2016

€ 4.250.000
€ 4.500.000
€ 5.000.000
€ 5.500.000
€ 10.250.000

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Εταιρείας (χωρίς τις βραχυπρόθεσμες δόσεις των Ομολογιακών) την 30/06/2012: €
7.204.287 έναντι € 21.494.920 την 30/06/2011.
3.13 Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών αποτελούνται από μετρητά
στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικές υπεραναλήψεις. Στον ισολογισμό, οι τραπεζικές
υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
3.14 Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
α) Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία
της συναλλαγής. Τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε
Ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία του ισολογισμού. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται
σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες
ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των
επισφαλειών. Οι πωλήσεις γίνονται σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πωλήσεων και είναι κατανεμημένες σε
μεγάλο αριθμό μικρών πελατών και κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος κρίνεται χαμηλός.
γ) Κίνδυνος 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. Ο Όμιλος για διασφάλιση από τον κίνδυνο διακύμανσης του
επιτοκίου στα μακροπρόθεσμα δάνεια έχει από τα συνολικά € 29,5 εκ. τα € 15 εκ. με σταθερό επιτόκιο.
4.Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού ,
κατά την 30/06/2012, € 40,4 εκατ. προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων αξίας € 29,5 εκατ.
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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 30.06.2012 : Όμιλος 221, Εταιρεία
221, έναντι 225 στον Όμιλο και 225 στην Εταιρεία την προηγούμενη περίοδο.
7. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα με την Εταιρεία Μέρη (Δ.Λ.Π. 24)
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής :
Όμιλος
30.6.2012

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

Εταιρεία
30.6.2012

0
0
0
0
221.732
933
0

0
0
2.000.000
0
221.732
933
0

8.Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή την 30η Ιουνίου 2012 και 2011 έχει ως εξής :

Όμιλος

Εταιρεία

30/6/2012

30/6/2011

30/6/2012

30/6/2011

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) αποδιδόμενα στους
ιδιοκτήτες της μητρικής

1.395.944

2.509.226

1.377.801

2.440.955

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

15.222.276

15.222.276

15.222.276

15.222.276

0,0917

0,1648

0,0905

0,1604

Βασικά Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή
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7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Μετοχές ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Οι μετοχές της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. είναι κοινές και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με τον
κωδικό ΛΟΥΛH.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 16/12/2004, αποφάσισε,
μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 64.896, με μείωση του συνολικού
αριθμού των μετοχών από 16.724.232 σε 16.622.832 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων
μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ως άνω 101.400 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα από 17-12-2001 έως 28-1-2002, σε εκτέλεση
απόφασης της από 23/7/2001 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και της από
7/11/2001 απόφασης του 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 Μαϊου 2010 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διανομή
μερίσματος για την χρήση του 2009 το οποίο προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις Ίδιες Μετοχές
που κατέχει η εταιρεία ανέρχεται στο ποσό των € 0,070046 ανά μετοχή . Από το ποσό αυτό βάσει του ν.
3697/2008, παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10%, και συνεπώς το συνολικό
καταβαλλόμεννο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε € 0,063041 . 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 Μαϊου 2010, ομόφωνα ενέκρινε την αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια
τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.994.739,84) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής
κατά 0,12 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους της 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
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ
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το άρτιο και εγκρίθηκε ομόφωνα η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 3.324.566,40
ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με
μετρητά στους μετόχους. Επιπλέον, αποφασίσθηκε, με ψήφους 11.830.895, ήτοι με ποσοστό 77,7%, όπως
ακυρωθούν οι 1.400.556 ίδιες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν.
2190/1920, καθώς και όπως μειωθεί αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Μετά και την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 9.742.256,64 διαιρούμενο σε 15.222.276
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστη.
2. Κύριες Ισοτιμίες Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων

Ισολογισμού
1 euro = Leva

30/6/2012
1,9558

Αποτελεσμάτων

Μ.Ο. 2012

1 euro = Leva

1,9558

31/12/2011
1,9558
Μ.Ο. 2011
1,9558

30/6/2012 vs
31/12/2011
0,00%
Μ.Ο.2012 vs Μ.Ο.
2011
0,00%

3. Σημαντικές μεταβολές στα ενδιάμεσα ενοπ. στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων περιόδου
Οι σημαντικότερες μεταβολές που εμφανίζονται στα ενδιάμεσα στοιχεία ισολογισμού και αποτελεσμάτων της
περιόδου που έληξε την 30.06.2012, έχουν ως εξής :
Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία το α' εξάμηνο του 2012 ανέρχονται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε € 3.596 χιλ.
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σε προηγούμενα έτη, πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους €
600.000.
4. Σημείωση σχετική με μελλοντικά γεγονότα
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και οι αναφορές που τις συνοδεύουν, ενδέχεται να
εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης
της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά την
σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν φέρουν ευθύνη και δεν έχουν υποχρέωση ως προς το να αλλάξουν τις αναφορές ή τις
υποθέσεις που αφορούν σε μελλοντικά γεγονότα ως αποτέλεσμα νεότερης πληροφόρησης περί αυτών των
μελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας.
Η επένδυση στην βιομηχανική μονάδα του Κερατσινίου βρίσκεται στο στάδιο των τελικών ελέγχων και δοκιμών.
Tο νέο εργοστάσιο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του προσεχούς
Σεπτέμβρη.
Επιπλέον, τον Ιούλιο η εταιρία εισέπραξε την προκαταβολή της επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου
3299/2004, ύψους € 507 χιλ., στον οποίο είχε υπαχθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο για την κατασκευή του
βιολογικού μύλου στην μονάδα της Σούρπης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί από τον Νοέμβριο του 2010 και έχει τεθεί
σε πλήρη λειτουργία. Ως εκ τούτου η εταιρία αναμένεται να κινηθεί άμεσα για την είσπραξη και του
υπολειπόμενου ποσού ύψους € 507 χιλ.
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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.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10344/06/Β/86/131

Έδρα: Δήμος Αλμυρού, Δημοτικό Διαμέρισμα Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη)

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2012

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4-507/28.04.2009 του Διοικητικού 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 αποτελέσματα 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Διεύθυνση Διαδικτύου
www.loulisgroup.com
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Ημερομηνία Έγκρισης από το Δ.Σ. των Οικονομικών Καταστάσεων
28/8/2012
30/06/2012
30/06/2011
30/06/2012
30/06/2011
Νόμιμος Ελεγκτής
Βενετία Τριαντοπούλου - Αναστασοπούλου
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ελεγκτική Εταιρεία
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κέρδη/Ζημιές προ Φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες) 2.068.268
3.658.558
2.010.532
3.603.798
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΜ.ΣΟΕΛ: 111) Πλέον / Μείον προσαρμογές για :
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης
Με σύμφωνη γνώμη
Αποσβέσεις
1.536.453
1.532.212
1.536.453
1.532.212
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Προβλέψεις
(1.547.360)
1.179.062
(1.547.217)
1.093.846
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
Τόκοι Χρεωστικοί
1.337.074
1.076.358
1.335.537
1.074.705
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/06/2012
31/12/2011
30/06/2012
31/12/2011 Τόκοι Πιστωτικοί
(94.174)
(91.791)
(6.002)
(3.387)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία
112.695.124
110.666.801
112.695.124
110.666.801 Πλέον / Μείον Προσαρμογές για Μεταβολές
Επενδυτικά Ακίνητα
197.268
197.268
197.268
197.268 Λογαριασμών Κεφαλαίου Κίνησης
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
226.299
237.060
226.299
237.060 ή που Σχετίζονται με τις Λειτουργικές Δραστηριότητες:
Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
181.226
148.433
417.657
384.864 Mείωση / ( Αύξηση ) Αποθεμάτων
(1.524.252)
(9.111.720)
(1.524.252)
(9.111.720)
Αποθέματα
14.833.348
13.309.096
14.833.348
13.309.096
Mείωση / ( Αύξηση ) Απαιτήσεων
7.790.187
(6.088.333)
5.972.615
(5.532.333)
Απαιτήσεις από Πελάτες
23.722.342
31.624.062
23.722.342
31.624.062
(811.354)
11.502.617
(819.289)
11.566.453
Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
9.489.788
6.740.492
4.903.067
2.128.480 (Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων ( πλήν Δανειακών )
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Μείον :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
161.345.395
162.923.212
156.995.105
158.547.631
================= ================= ================= ================= Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα Καταβεβλημένα
(1.072.795)
(977.428)
(1.071.257)
(977.359)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ KAI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(276.957)
(485.558)
(211.257)
(433.185)
Μετοχικό Κεφάλαιο
9.742.257
9.742.257
9.742.257
9.742.257 Καταβεβλημένοι Φόροι
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
78.757.242
77.375.979
74.433.840
73.071.039 Σύνολο Εισροών/(Εκροών)
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α)
7.405.090
2.193.977
5.675.863
2.813.030
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας (α)
88.499.499
87.118.236
84.176.097
82.813.296
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (β)
0
0
0
0
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Επενδυτικές Δραστηριότητες
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
88.499.499
87.118.236
84.176.097
82.813.296
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Αγορά Ενσώματων και Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων (3.595.641)
(2.431.169)
(3.595.641)
(2.431.169)
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
23.000.000
25.000.000
23.000.000
25.000.000 Εισπράξεις από Πώληση Ενσώματων
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
15.806.663
15.802.215
15.806.663
15.802.215
και 'Αυλων Παγίων Στοιχείων
244.937
87.633
244.937
87.633
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
13.704.287
13.455.324
13.704.287
13.455.324
21.690
71.275
6.002
1.890
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
20.334.946
21.547.437
20.308.058
21.476.796 Τόκοι Εισπραχθέντες
----------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Σύνολο Εισροών / (Εκροών )
Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
72.845.896
75.804.976
72.819.008
75.734.335
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β)
(3.329.014)
(2.272.261)
(3.344.702)
(2.341.646)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
161.345.395
162.923.212
156.995.105
158.547.631
================= ================= ================= ================= Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από Εκδοθέντα/Αναληφθέντα Δάνεια
0
10.406.112
0
10.406.112
1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Εξοφλήσεις Δανείων
(1.751.036)
(11.599.999)
(1.751.036)
(11.599.999)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2011 1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2011 Μερίσματα/Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Πληρωθέντα
(1.850)
0
(1.850)
0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Έναρξης Περιόδου
Τόκοι Πληρωτέοι
0
(1.584)
0
0
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------(1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)
87.118.236
85.005.409
82.813.296
80.802.938 Σύνολο Εισροών / (Εκροών )
Συνολικά 'Εσοδα μετά από Φόρους
από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)
(1.752.886)
(1.195.471)
(1.752.886)
(1.193.887)
(Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)
1.395.944
2.509.226
1.377.801
2.440.955
Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα
Διανεμηθέντα Μερίσματα
(15.000)
(15.000)
(15.000)
(15.000)
(1.273.755)
578.275
(722.503)
Καθαρό Εισόδημα Καταχωρημένο απ’ ευθείας στην Καθαρή Θέση -----------------------319
313
0
0 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Περιόδου (α+β+γ) 2.323.190
-------------------- ----------------------------- ----------------------------- ---------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου---------2.802.797
7.410.805
440.942
4.123.489
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης Περιόδου
----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------(30.06.2012 και 30.06.2011 αντίστοιχα)
88.499.499
87.499.948
84.176.097
83.228.893 Tαμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου
5.125.987
6.137.050
1.019.217
3.400.986
================= ================= ================= =================
================= ================= ================= =================
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2011 1/4-30/06/2012 1/4-30/06/2011
1/1 - 30/06/2012 1/1 - 30/06/2011 1/4-30/06/2012 1/4-30/06/2011
Κύκλος Εργασιών
43.371.023
44.869.765
21.168.351
23.660.743
43.371.023
44.869.765
21.168.351
23.660.743
Κόστος Πωλήσεων
(33.665.106)
(32.809.143)
(17.151.286)
(17.429.142)
(33.665.106)
(32.809.143)
(17.151.286)
(17.429.142)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μικτά Κέρδη
9.705.917
12.060.622
4.017.065
6.231.601
9.705.917
12.060.622
4.017.065
6.231.601
Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών
και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
3.311.168
4.643.126
975.152
2.379.722
3.340.067
4.675.116
988.150
2.404.737
Κέρδη/ (Ζημιές ) πρό Φόρων
2.068.268
3.658.558
395.617
1.874.145
2.010.532
3.603.798
378.058
1.852.815
Κέρδη/(Ζημιές ) μετά από Φόρους (Α)
1.395.944
2.509.226
264.838
1.313.382
1.377.801
2.440.955
255.519
1.270.367
Μετόχους Εταιρείας
1.395.944
2.509.226
264.838
1.313.382
1.377.801
2.440.955
255.519
1.270.367
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές
0
0
0
0
0
0
0
0
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Β)
0
0
0
0
0
0
0
0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α+Β)
1.395.944
2.509.226
264.838
1.313.382
1.377.801
2.440.955
255.519
1.270.367
Μετόχους Εταιρείας
1.395.944
2.509.226
264.838
1.313.382
1.377.801
2.440.955
255.519
1.270.367
Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές
0
0
0
0
0
0
0
0
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από Φόρους ανά Μετοχή -Βασικά (σε €)
0,0917
0,1648
0,0174
0,0863
0,0905
0,1604
0,0168
0,0835
Κέρδη /(Ζημιές) προ Φόρων, Χρηματοδοτικών,
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων
4.847.621
6.175.338
1.743.430
3.149.613
4.876.520
6.207.328
1.756.428
3.174.628
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α' Εξαμήνου 2012 (1/1-30/06/2012) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
κατάσταση της Εταιρείας. Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, η έκβαση των οποίων δεν αναμένεται να έχει
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 περί Ενδιάμεσων
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.06.2012 : Όμιλος 221, Εταιρεία 221,
2. Οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρατίθενται στον
έναντι 225 στον Όμιλο και 225 στην Εταιρεία την προηγούμενη περίοδο.
κατωτέρω πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής :
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από
%Συμμ/χής
Σχέση
Μέθοδος Ανέλεγκτες
τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι ως εξής :
Επωνυμία
Έδρα
Μητρικής που υπαγόρευσε Ενοποίησης Φορολογικές
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
την ενοποίηση
Χρήσεις
α) Έσοδα
0
0
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε
Σούρπη Μαγνησίας
Μητρική
6
β) Έξοδα
0
0
LOULIS INTERNATIONAL FOODS
γ) Απαιτήσεις
0
2.000.000
ENTERPRISES Ltd.
Λευκωσία, Κύπρος
100%
Άμεση
Ολική
7
δ) Υποχρεώσεις
0
0
LOULIS INTERNATIONAL FOODS
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
221.732
221.732
ENTERPRISES BULGARIA Ltd.
Λευκωσία, Κύπρος
100%
Άμεση
Ολική
7
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
933
933
LOULIS MEL BULGARIA E.A.D.
Σόφια, Βουλγαρία
100%
Έμμεση
Ολική
9
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
0
3. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την προηγούμενη χρήση 31/12/2011.
8. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία το α' εξάμηνο του 2012 ανέρχονται στον Όμιλο και στην Εταιρεία σε € 3.596 χιλ.
4. Επί των παγίων στοιχείων της μητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις συνολικού ποσού, κατά 9. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σε προηγούμενα έτη, πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους € 600.000.
την 30/06/2012, € 40,4 εκατ. προς εξασφάλιση ομολογιακών δανείων αξίας € 29,5 εκατ.
10.Η επένδυση στην βιομηχανική μονάδα του Κερατσινίου βρίσκεται στο στάδιο των τελικών ελέγχων και δοκιμών. Tο νέο
5. Δεν υπάρχουν υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
εργοστάσιο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του προσεχούς Σεπτέμβρη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σούρπη Μαγνησίας, 28/08/2012
O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΟΥΛΗΣ
ΑΗ 778710

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ρ 585864

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
Σ 501090

