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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
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Σταύρος Μποζίκας, Μέλος Δ.Σ.

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
από 1/1 έως 

31/12/2017

από 1/1 έως 

31/12/2016

από 1/1 έως 

31/12/2017

από 1/1 έως 

31/12/2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 82.304 82.101 73.483 73.065 Κύκλος εργασιών 110.430 113.429 94.038 97.584
Επενδύσεις σε ακίνητα 275 288 0 0 Μικτά κέρδη 41.396 43.758 35.308 37.738
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 27.900 27.890 27.755 27.766 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.102 (165) 536 (735)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.813 3.537 9.838 10.532 Ζημιές προ φόρων (2.710) (3.901) (2.895) (4.211)
Αποθέματα 8.492 7.684 6.104 6.052 Ζημιές μετά από φόρους (Α) (2.556) (2.492) (2.690) (2.738)
Απαιτήσεις από πελάτες 17.457 20.333 16.970 19.589 Κατανέμονται σε:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.678 9.514 7.017 8.333 Μετόχους μητρικής Εταιρίας (2.571) (2.464) (2.690) (2.738)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 146.919 151.347 141.167 145.337 Δικαιώματα Τρίτων 15 (28) 0 0
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (2.556) (2.492) (2.690) (2.738)
Μετοχικό κεφάλαιο 74.709 74.709 74.709 74.709 Λοιπά συνολικά έδοδα μετά από φόρους (Β) (116) 206 (1) 266
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (21.581) (18.887) (17.628) (14.937) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (2.672) (2.286) (2.691) (2.472)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α) 53.128 55.822 57.081 59.772 Κατανέμονται σε:
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 2.147 2.125 0 0 Μετόχους μητρικής Εταιρίας (2.694) (2.258) (2.691) (2.472)
Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) 55.275 57.947 57.081 59.772 Δικαιώματα Τρίτων 22 (28) 0 0
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 28.919 32.969 28.535 31.918 (2.672) (2.286) (2.691) (2.472)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.996 11.444 10.912 11.361
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19.120 18.862 13.111 13.221
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32.609 30.125 31.528 29.065 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 91.644 93.400 84.086 85.565
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 146.919 151.347 141.167 145.337

Εταιρία

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (2.710) (3.901) (2.895) (4.211)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ζημιές / (κέρδη) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (110) (307) 0 0
Αποσβέσεις 6.422 6.016 5.614 5.075
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (184) (118) (184) (118)
Προβλέψεις 818 3.010 249 2.488

(Κέρδος )/Ζημιά από πώληση παγίων 11 (13) 0 3
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.533 4.123 3.042 3.556
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (808) 796 (52) (82)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.361 3.779 3.203 4.182
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 404 (1.405) 399 (299)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (3.407) (3.860) (2.905) (3.314)
Καταβλημένοι φόροι (150) (206) (113) (200)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.180 7.914 6.358 7.080
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (4.568) (4.337) (3.953) (3.893)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.568) (4.337) (3.953) (3.893)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.234 8.107 4.300 0
Εξοφλήσεις δανείων (16.573) (11.257) (6.351) (2.794)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (1.670) (1.530) (1.670) (1.530)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματ/κές δραστηριότητες (γ) (4.009) (4.680) (3.721) (4.324)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (1.397) (1.103) (1.316) (1.137)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8.450 9.553 8.333 9.470
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.053 8.450 7.017 8.333

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0069886, Α' ΤΑΞΗ

Α.Δ.Τ  Σ 641584 Α.Δ.Τ  Χ 548272 ΑΡ.ΔΙΑΒ. 516630627

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ELBISCO AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 

είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ χιλ.

Όμιλος Εταιρία
1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ χιλ.

Όμιλος Εταιρία

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ.

Όμιλος Εταιρία

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

59.772 62.244

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (2.672) (2.286) (2.691) (2.472)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα) 57.947 60.233

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσης (31/12/2017 και 31/12/2016 αντίστοιχα) 55.275 57.947 57.081 59.772

Πικέρμι,  18 Μαϊου 2018

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ

Όμιλος

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

1) Η Εταιρία κατέχει 457.903 μετοχές (55,47% συμμετοχή) στην θυγατρική της εταιρία «ΖΙΤΟLUKS A.D SKOPJE», την οποία ενοποιεί με τη μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης και 1.156.855 μετοχές (32.07% συμμετοχή) στη συγγενή εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., την οποία ενοποιεί με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης (Σημείωση 1 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων).
2) Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου και της Εταιρίας στις 31/12/2017.                                                                                  
3)  Επί των ακινήτων της Εταιρίας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης συνολικής αξίας Ευρώ 34.680 χιλ. για ομολογιακό δάνειο το υπόλοιπο του 
οποίου στις 31/12/2017 ανέρχεται σε Ευρώ 22.900 χιλ. Επί των ακινήτων της θυγατρικής ZITOLUKS AD υφίστανται βάρη συνολικής αξίας  Ευρώ 
11.089 χιλ. έναντι δανείων.
4) Η Εταιρία κατά την 31/12/2017 απασχολούσε κατά μέσο όρο 861 άτομα  προσωπικό ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον 
Όμιλο κατά την 31/12/2017 ανέρχονταν σε 1.194 άτομα. Κατά την 31/12/2016 η Εταιρία απασχολούσε  κατά μέσο όρο 826 άτομα και ο Όμιλος 
1.176 άτομα.
5) Στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρίας και του Ομίλου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προβλέψεις: α) Για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις η Εταιρία είχε σχηματίσει σε προηγούμενη χρήση πρόβλεψη ύψους Ευρώ 242 χιλ. β) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία Ευρώ 1.865 χιλ για τον Όμιλο και Ευρώ 1.781 χιλ. για την Εταιρία                     γ) Πρόβλεψεις επισφαλών 
απαιτήσεων οι οποίες εμφανίζονται αφαιρετικά των πελατών και λοιπών απαιτήσεων Ευρώ 4.548 χιλ για τον Όμιλο και Ευρώ 3.390 για την 
Εταιρία. 
6) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 31.12.2017:Η Εταιρία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με παλιούς 
μετόχους της εταιρίας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕLΙΤΕ Α.Ε.» σχετικά με την αγορά από την Εταιρία 2.590.411 μετοχών της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε LΙΤΕ 
Α.Ε.», που πραγματοποιήθηκε το 2003 . Οι επίδικες μετοχές βρίσκονται σε καθεστώς μεσεγγύησης, μέχρις ότου επιλυθεί η ανωτέρω επίδικη 
διαφορά . Παράλληλα, εκκρεμεί έφεση των ανωτέρω αντιδίκων της Εταιρίας σχετικά με διεκδικούμενη αποζημίωση από την Εταιρία και μετόχους 
της. Εκτιμάται ότι και οι δύο υποθέσεις θα λήξουν προς το συμφέρον της Εταιρίας. Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία 
υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία της Εταιρίας ή του Ομίλου και δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη.
7) Στα ενοποιημένα Ίδια κεφάλαια της 31/12/2017 έχουν καταχωρηθεί απευθείας: α) έξοδο που αφορά σε επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού  ποσού Ευρώ  91χιλ. και β) λοιπά συνολικά έξοδα Ευρώ 25χιλ..  Στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας με 31/12/2017 έχει 
καταχωρηθεί απευθείας έξοδο που  αφορά σε επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού ποσού        Ευρώ 1χιλ.. 
8) Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
Εταιρίας  και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 
24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής:

Εταιρία                          Όμιλος
α) Πωλήσεις 1.540                                199
β) Αγορές 4.880 4.394
γ) Απαιτήσεις 2.440                                280
δ) Υποχρεώσεις 7.214                             5.777

9) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και του Ομίλου αναφέρονται στην σημείωση 31.1 των Οικονομικών Καταστάσεων
10) Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης: α) Η Εταιρεία συνεχίζοντας και επεκτείνοντας το επενδυτικό της πρόγραμμα, 
αναμένεται να ολοκληρώσει την δημιουργία της νέας μονάδας παραγωγής φρυγανιάς στο Εργοστάσιο Χαλκίδας εντός του Ιουνίου 2018. Το
συνολικό κόστος της επένδυσης αναμένεται να ανέλθει σε Ευρώ 20,5 εκατομμύρια. Στα πλαίσια της επένδυσης η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Εθνική Leasing ποσού Ευρώ 17 εκατομμύρια. Η λειτουργία της νέας γραμμής θα δημιουργήσει σημαντικ ές 
προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της φρυγανιάς κατά περίπου 40%. Οι πρόσθετες 
ποσότητες παραγωγής προγραμματίζεται να κατευθυνθούν σε εξαγωγές, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες και 


