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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δημοσιευμένα βάσει του ν. 4548/2018, άρθρο 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρμόδια αρχή: Περιφέρεια Αττικής Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Ελένη  Φιλίππου - Κουμαντάρου, Πρόεδρος Δ.Σ.

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας: www.elbisco.gr John Coumantaros, Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:  31 Ιουλίου 2020 Νικόλαος Βουδούρης, Β' Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Αλέξανδρος-Πέτρος Βελδέκης  (ΑΜ ΣΟΕΛ: 26141) Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μέλος Δ.Σ.

Ελεγκτική εταιρία: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Μηνάς Τάνες, Μέλος Δ.Σ.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Λαβίδας Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.

Σταύρος Μποζίκας, Μέλος Δ.Σ.

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
από 1/1 έως 

31/12/2019

από 1/1 έως 

31/12/2018

από 1/1 έως 

31/12/2019

από 1/1 έως 

31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 95.925 97.625 87.517 89.026 Κύκλος εργασιών 116.375 114.440 99.611 98.099

Επενδύσεις σε ακίνητα 98 267 0 0 Μικτά κέρδη 41.164 41.502 36.010 36.160

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 28.143 27.783 28.043 27.657 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων και χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.625 457 1.057 (492)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.554 3.359 9.841 9.841 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (2.200) (2.745) (2.160) (3.177)

Αποθέματα 8.622 8.504 6.422 6.265 Ζημιές μετά από φόρους (Α) (1.749) (846) (1.646) (1.265)

Απαιτήσεις από πελάτες 20.375 19.205 17.858 17.962 Κατανέμονται σε:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.089 1.777 3.572 1.084 Μετόχους μητρικής Εταιρίας (1.831) (1.096) (1.646) (1.265)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 159.806 158.520 153.253 151.835 Δικαιώματα Τρίτων 82 250 0 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1.749) (846) (1.646) (1.265)

Μετοχικό κεφάλαιο 74.709 74.709 74.709 74.709 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (365) 163 (279) 14

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (25.002) (22.624) (20.867) (18.942) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (2.114) (682) (1.925) (1.251)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας (α) 49.707 52.085 53.842 55.767 Κατανέμονται σε:

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 2.420 2.362 0 0 Μετόχους μητρικής Εταιρίας (2.172) (934) (1.925) (1.251)

Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α) + (β) 52.127 54.447 53.842 55.767 Δικαιώματα Τρίτων 58 251 0 0

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 40.798 44.806 40.303 44.304 (2.114) (683) (1.925) (1.251)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.544 9.256 9.450 9.166

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.948 15.574 17.293 10.149

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.389 34.437 32.365 32.449 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 107.679 104.073 99.411 96.068

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 159.806 158.520 153.253 151.835

Εταιρία

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (2.201) (2.744) (2.160) (3.177)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ζημιές / (κέρδη) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 286 144 0 0

Αποσβέσεις 6.831 6.445 6.110 5.491

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (193) (185) (193) (184)

Προβλέψεις 133 189 133 102

Κέρδος /(Ζημιά) από πώληση παγίων (1) (875) 6 38

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα/(έσοδα) 3.504 3.046 3.225 2.673

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (163) (12) (202) (161)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 217 (2.082) 1.036 (1.160)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (300) 2.613 (344) 1.706

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.323) (2.847) (3.027) (2.475)

Καταβεβλημένοι φόροι (74) (46) (53) (45)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 4.716 3.646 4.531 2.808

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (3.045) (6.133) (2.671) (5.694)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων 394 923 0 7

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.651) (5.210) (2.671) (5.687)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.845 21.245 6.834 11.841

Εξοφλήσεις δανείων (10.252) (22.999) (2.123) (13.128)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (4.101) (1.767) (4.083) (1.767)

Επαναγορά ίδιων μετοχών (206)

Δεσμευμένες καταθέσεις 0 (521) 0 0

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματ/κές δραστηριότητες (γ) 286 (4.042) 628 (3.054)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 2.351 (5.606) 2.488 (5.933)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.447 7.053 1.084 7.017

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.798 1.447 3.572 1.084

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΗΟΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Α.Δ.Τ  Χ 548272 Α.Δ.Τ  ΑΜ 167568    ΑΡ.ΤΑΥΤ. ΑΜ 213421 Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 0049056, Α' ΤΑΞΗ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων τέλους χρήσης (31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα) 53.842

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2019 και 1/1/2018 αντίστοιχα) 54.447 55.130 55.767

Επαναγορά ιδίων μετοχών (206) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (1.925)(2.114) (683)

Όμιλος

31/12/2019 31/12/2018

31/12/2019 31/12/2018

Εταιρία

55.76752.127 54.447

(1.251)

57.018

0

Πικέρμι, 31 Ιουλίου2020

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές 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 οικονομικές 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.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ χιλ.

ΕταιρίαΌμιλος Όμιλος Εταιρία

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ
31/12/2019 31/12/2018

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ.
31/12/2019 31/12/2018

Όμιλος

1) Η Εταιρία κατέχει 457.903 μετοχές (55,47% συμμετοχή) στην θυγατρική της εταιρίας «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 31/12/2019, με εξαίρεση τις αλλαγές που επέφερε η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

3)  Επί των ακινήτων της Εταιρίας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης συνολικής αξίας Ευρώ 42.000 χιλ. προς εξασφάλιση του από 20.12.2019 

ομολογιακού δανείου. Επί των ακινήτων της θυγατρικής ZITOLUKS AD υφίστανται βάρη συνολικής αξίας  Ευρώ 9.839 χιλ. έναντι δανείων.

4) Η Εταιρία κατά την 31/12/2019 απασχολούσε κατά μέσο όρο 804 άτομα  προσωπικό ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον 

Όμιλο κατά την 31/12/2019 ανέρχονταν σε 1.171 άτομα. Κατά την 31/12/2018, η Εταιρία απασχολούσε  κατά μέσο όρο 878 άτομα και ο Όμιλος 

1.233 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 2.193 χιλ για τον Όμιλο και Ευρώ 2.099 χιλ. για την Εταιρία                     γ) Πρόβλεψεις επισφαλών 

απαιτήσεων οι οποίες εμφανίζονται αφαιρετικά των πελατών και λοιπών απαιτήσεων Ευρώ 3.186 χιλ για τον Όμιλο και Ευρώ 3.175 για την 

Εταιρία. 

6) Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 31.12.2019: 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 ΕLΙΤΕ 

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 31/12/2019 έχουν καταχωρηθεί απευθείας: α) ζημιά που αφορά σε επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων 

παροχών προσωπικού  ποσού Ευρώ  317χιλ. και β) λοιπά έξοδα 48χιλ..  Στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας με 31/12/2019 έχει καταχωρηθεί 

απευθείας ζημιά που  αφορά σε επανακαταμέτρηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού ποσού Ευρώ 279χιλ.. 

8) Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρίας 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/παροχή υπηρεσιών 1.823 975

β) Αγορές 4.770 4.435

γ) Απαιτήσεις 543 308

δ) Υποχρεώσεις 6.251 6.228

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: Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το ξέσπασμα 

του κορωνοϊού Covid-19 πανδημία. Οι εκτιμήσεις για το 2020 μιλούν για βαθιά παγκόσμια ύφεση, με προοπτικές ανάκαμψης το 2021. Μέχρι 

σήμερα, ο αντίκτυπος στην οικονομική απόδοση της Εταιρείας ήταν περιορισμένος καθώς η πανδημία του νέου κορωνοϊού στις αρχές του 2020 

έστρεψε τον κόσμο στη αγορά τροφίμων από τα S/M υπό τον φόβο έλλειψης βασικών καταναλωτικών αγαθών. Η Εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο 

του έτους 2020 κατέγραψε αύξηση περίπου 9% του κύκλου εργασιών της με κυριότερο τον τομέα των αλεύρων και άλλων αγαθών που παράγει 

και εμπορεύεται. Ωστόσο, λόγω της αναμενόμενης οικονομικής ύφεσης, παγκοσμίως και στην Ελλάδα, η Εταιρεία αναμένει ότι η 

χρηματοοικονομική της απόδοση έως το τέλος του έτους και η εξέλιξη των ταμειακών ροών της κατά τη διάρκεια αυτού ενδέχεται να επηρεαστεί 

αρνητικά από αυτήν την κρίση. Για το λόγο αυτό, η διοίκηση έχει αναπτύξει διαφορετικά σενάρια ταμειακών ροών προκειμένου να εκτιμήσει τον 

αντίκτυπο στα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας και όποια πιθανή ανάγκη για περαιτέρω χρηματοδότηση.

Ωστόσο, η εκτιμώμενη μείωση του τζίρου και της κερδοφορίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν αναμένεται να ανατρέψει την αύξηση του 

κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του α’ εξαμήνου της χρήσης 2020 και η Εταιρεία συνολικά θα κινηθεί ανοδικά τόσο στα πλαίσια του κύκλου 

εργασιών όσο και στην κερδοφορία της σε σχέση με το 2019.

Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής νέου ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 5 εκατομμυρίων για την κάλυψη

γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, ενώ την 24η Ιανουαρίου 2020 οι μέτοχοι της Εταιρείας μέσω της εταιρείας 

Lekeren Ltd εισέφεραν με τη μορφή δανεισμού ποσό Ευρώ 1 εκατομμυρίου.


