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Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2013 έως      
30 Ιουνίου 2013 στις σελίδες 10 έως 22, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.evrofarma.gr. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου..............................................................................................3 

Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου .................................................................................................4 

Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.................................................................................................8 

∆. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2012 έως 30.06.2013 ............................10 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2013 (Ενοποιηµένα & µη ενοποιηµένα)...................................10 

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Οµίλου ...............................................................................................................11 
3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρείας ...........................................................................................................11 
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ...........................................................................................................12 
6. Κατάσταση ταµειακών ροών .................................................................................................................................13 
7. Γενικές πληροφορίες .............................................................................................................................................14 

8. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων...................................................................................................14 

8.1 Λογιστικό πλαίσιο. ..............................................................................................................................................14 

8.2 Εφαρµογή νέων προτύπων ..................................................................................................................................14 
8.3 Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας ...........................................................................................................17 
9 Λειτουργικοί τοµείς: ...............................................................................................................................................18 

10. Ενσώµατα πάγια ..................................................................................................................................................19 

11. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία .........................................................................................................................19 
12. Αποθέµατα...........................................................................................................................................................20 

13. Απαιτήσεις ...........................................................................................................................................................20 

14 ∆άνεια Τραπεζών..................................................................................................................................................21 

15. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις ..................................................................................................................................21 
16. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη.......................................................................................................................22 
17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού......................................................................................................22 

E. Στοιχεία και Πληροφορίες.....................................................................................................................................23 

 
 



                                  Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 

 3 

Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
 
 (Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007) 
 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 

1) Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2) Πασχάλης Παπαζηλάκης,  Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
3) ∆ηµήτριος Γιαννουλάκης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
υπό την ως άνω ιδιότητα µας δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 
 
α) οι εξαµηνιαίες, εταιρικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας 
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, για την περίοδο 01/01/2013 - 30/06/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε 
τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της 
εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, 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.3556/30-04-2007. 
 
β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανόµενης της περιγραφής 
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 
5 του Ν.3556/30-04-2007. 
 
 

∆ιδυµότειχο, 26 Αυγούστου 2013 
 
 
 

Οι Βεβαιούντες 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.   Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.  Το Μέλος του ∆.Σ. 
     και ∆/νων Σύµβουλος 
 
 
 
Αθανάσιος Παπαζηλάκης  Πασχάλης Παπαζηλάκης  Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος 
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Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων  
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2013 
 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 
5 του Ν. 3556/2007, καθώς και των κατ ΄ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόµου αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση των επενδυτών: 
 

• Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας και του Οµίλου κατά 
την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν. 

• Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της τρέχουσας 
οικονοµικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις ( Εταιρικές και 
Ενοποιηµένες). 

• Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου  
• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον  Όµιλο  
• Για τις σηµαντικές συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 

προσώπων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24. 
 

1.  Οικονοµικός Απολογισµός Α΄ Εξαµήνου 2013 
Το Α΄εξάµηνο του 2013 (παρούσα περίοδος) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του οµίλου ανήλθε σε € 10.525 
χιλ και 10.799 χιλ αντίστοιχα, έναντι € 13.624 χιλ και 13.834 χιλ της προηγουµένης χρήσης παρουσιάζοντας 
µείωση κατά 22,75% και 21,94% αντίστοιχα. 
 
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  € 1.243 χιλ. και € 1.412 χιλ. για την εταιρεία 
και τον όµιλο αντίστοιχα, έναντι € 522 χιλ και € 773 χιλ της προηγουµένης χρήσης. Στην κρινόµενη περίοδο 
υπήρξε µία αύξηση στα κέρδη (EBITDA) της εταιρείας κατά € 721 χιλ. και µια αύξηση στα κέρδη (EBITDA) του 
οµίλου κατά € 639 χιλ. 
 
Οι ζηµιές προ φόρων ανήλθαν σε € 587 χιλ και € 632 χιλ για την εταιρεία και τον όµιλο αντίστοιχα, έναντι ζηµιών 
€ 1.499 χιλ και € 1.423 χιλ της προηγουµένης περιόδου. 
 
Οι ζηµιές µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε € 379 χιλ και € 480 χιλ για την εταιρεία και τον 
όµιλο αντίστοιχα, έναντι κερδών € 1.638 χιλ και € 1.563 χιλ της προηγουµένης  περιόδου. 
 
Από την ανωτέρω ανάλυση παρατηρείται µία µείωση του τζίρου, λόγω µείωσης των πωλούµενων ποσοτήτων και 
την κατάργηση διανοµής ορισµένων κωδικών προϊόντων σε αποµακρυσµένες περιφέρειες.  
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) ανήλθε σε € 20.462 χιλ και € 22.322 
χιλ για την εταιρεία και τον όµιλο αντίστοιχα, έναντι € 20.742 χιλ και € 22.630 της 31.12.2012. Υπάρχει µια 
µείωση του τραπεζικού δανεισµού κατά € 280 χιλ και € 308 χιλ για την εταιρεία και τον όµιλο αντίστοιχα. 
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Περαιτέρω δίδονται ορισµένοι από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του Οµίλου µας καθώς 
επίσης και πληροφορίες σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. 
 
Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες            30.06.2013         31.12.2012 
     ΕΤΑΙΡΙΑ 
α) Βραχυπρόθεσµη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό  0,40  0,43 
    (Current Ratio)   Βραχ/θεσµες υποχρεώσεις 
 
β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες )Χ180 125 ηµ  142 ηµ  
    (Average Collection Period) Πωλήσεις 6 µηνών µε πίστωση 
 
γ) Μέση περίοδος πληρωµής (Υποχρεώσεις προς προµηθ)Χ180 193 ηµ  136 ηµ 
     (Average payment period) Σύνολο αγορών 6 µηνών 
 
δ) Kαθαρός δανεισµός  Μάκρο + Βραχ δανεισµός  2,34  2,26       
    (Net Debt/Equity )  Καθαρή περιουσία 
 
ε)  Αποδοτικότητα :  EBITDAΧ100%   14,05%  4,64%  
     Πωλήσεις 

 
 

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες               30.06.2013         31.12.2012 
     ΟΜΙΛΟΣ 
α) Βραχυπρόθεσµη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό  0,45  0,38  
    (Current Ratio)   Βραχ/θεσµες υποχρεώσεις     
 
β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες )Χ180 149ηµ  116ηµ      
    (Average Collection Period) Πωλήσεις 6 µηνών µε πίστωση 
 
γ) Μέση περίοδος πληρωµής (Υποχρεώσεις προς προµηθ)Χ180 176ηµ  154ηµ 
     (Average payment period) Σύνολο αγορών  6 µηνών 
 
δ) Καθαρός δανεισµός  Μάκρο + Βραχ δανεισµός  2,33  2,25         
    (Net Debt/Equity)  Καθαρή περιουσία             
 
ε)  Αποδοτικότητα :  EBITDAΧ100%   11,81%  6,75%  
     Πωλήσεις 
 

Περιβαλλοντικά θέµατα  
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τηρεί απαρέγκλιτα τις υφιστάµενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος εκπαιδεύοντας, 
συνάµα το προσωπικό της στα περιβαλλοντικά θέµατα. Η µητρική Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Λ.Ο.Τ 
για το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Υπάρχει και λειτουργεί στο εργοστάσιο της 
εταιρείας µας µονάδα βιολογικού καθαρισµού αποβλήτων. Επιπροσθέτως η µητρική εταιρεία εφαρµόζει το 
σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών της σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης. Επίσης, στο χώρο του βουστασίου της θυγατρικής  εφαρµόζονται καινοτόµες πρακτικές για την 
επεξεργασία της κοπριάς µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, η χωνεµένη, µετά την διαδικασία 
ξήρανσης µέσω εξαερισµού κοπριά, χρησιµοποιείται για οργανική λίπανση από τους συνεργαζόµενους αγρότες. 
 
Εργασιακά θέµατα 
Η ∆ιοίκηση του οµίλου τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 
της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς.. Ο µέσος όρος του προσωπικού του 
οµίλου ανέρχεται σε 93 άτοµα. Υπάρχει κανονισµός εργασίας, ο οποίος ανανεώνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα ο οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι σχέσεις της ∆ιοίκησης µε το προσωπικό 
είναι άριστες. Για καλύτερη σχέση Εργαζοµένων – ∆ιοίκησης έχει ορισθεί ως µη εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. 
υπάλληλος της εταιρείας ο οποίος τους εκπροσωπεί και φροντίζει για τα δικαιώµατά τους. Ο όµιλος απασχολεί 
γιατρό εργασίας, ο οποίος εξετάζει το προσωπικό ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, απασχολεί επίσης και τεχνικό 
ασφαλείας, ο οποίος δίνει οδηγίες περί ασφαλούς διενέργειας των εργασιών τους.  
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 Σηµαντικά Γεγονότα κατά το Α΄ Εξάµηνο 2013 
Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφθηκε σύµβαση κοινού οµολογιακού δανείου ύψους 14.035.000 ευρώ µεταξύ της 
εταιρίας και των παρακάτω τραπεζών 
- ATTICA BANK ΑΤΕ 
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ 
- ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ 
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 
Ανάδοχος και διοργανωτής του εν λόγω δανείου είναι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. 
 
Εκκρεµεί η εκταµίευση του και η οριστική αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού. 
 
Τέλος, αναφέρουµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα για την µητρική εταιρία και τη θυγατρική της, που 
έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 
 

2.  Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
Ο όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των γαλακτοκοµικών προϊόντων και  κατά τη διενέργεια των 
δραστηριοτήτων του για την ευόδωση των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων ειδών κινδύνους και αβεβαιότητες 
οι κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι: 
 
Κίνδυνος από τον Ανταγωνισµό 
Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών χαρακτηρίζεται  από έντονο ανταγωνισµό και µια τάση συγκέντρωσης. Έχοντας 
αυτό ως δεδοµένο δίδεται τεράστια σηµασία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, στην οργάνωση ενός 
άρτια οργανωµένου δικτύου διανοµής προϊόντων και µιας καλά οργανωµένης υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών 
µετά την πώληση. Η  ∆ιοίκηση του οµίλου πιστεύει ότι µια καλά οργανωµένη µεσαίου µεγέθους οικονοµική 
µονάδα, η οποία διαθέτει και την ανάλογη ευελιξία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στους κινδύνους από τον 
ανταγωνισµό. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου  
Ο όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου ο οποίος µπορεί να προέλθει από ενδεχόµενη µεταβολή 
των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν  θετικά ή αρνητικά τις ταµειακές εισροές που συνδέονται µε 
υποχρεώσεις του οµίλου . 
Για να το αντιµετωπίσει, αναλύει την έκθεσή του στη µεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να 
επιτύχει αναχρηµατοδότηση µε καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραµµάτων πληρωµών και εισπράξεων που 
καταρτίζονται σε εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση. Συγκεκριµένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των χρεών 
(µακροπροθέσµων και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωµών που 
πραγµατοποιούνται.  
Από την άλλη µεριά παρακολουθούνται καθηµερινώς οι εισπράξεις από πελάτες, καθώς και η πιστή τήρηση των 
συµφωνιών είσπραξης των απαιτήσεων από µεγάλους πελάτες (super markets κλπ).   
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών 
εισπρακτέων. Το εµπορικό και το οικονοµικό τµήµα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαµβάνοντα ς υπ’ 
όψιν την χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, την εξυπηρέτηση των τρεχουσών οφειλών του και ορίζουν 
πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύνανται να ξεπεραστούν από έναν µεµονωµένο 
πελάτη. Παράλληλα, γίνεται τελευταία έρευνα στην αγορά ασφαλιστικών εταιρειών για πακέτο ασφάλισης 
πιστώσεων. 
 
Κίνδυνος σχετικά µε την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίµων 
Η αγορά της Α΄ ύλης, η µεταποίηση, η συσκευασία, το µάρκετινγκ και η πώληση των τροφίµων ενέχουν έναν 
εγγενή κίνδυνο ως προς την ευθύνη της ποιότητας προϊόντων, της τυχόν ανάκλησής τους και της επακόλουθης 
δυσµενούς δηµοσιότητας . 
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Αρχής γενοµένης από την αγορά του γάλακτος κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό µε δικά της µεταφορικά µέσα και 
την µεταφορά αυτού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα στο εργοστάσιο για έλεγχο και επεξεργασία, η εταιρεία 
διασφαλίζει την άριστη ποιότητα και φρεσκάδα του γάλακτος και κατ’ επέκταση των παραγοµένων προϊόντων. Η 
επεξεργασία του γάλακτος και η παραγωγή των προϊόντων γίνονται σε κλειστά δίκτυα που καθαρίζονται και 
απολυµαίνονται στο τέλος της κάθε παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας 
των παραγοµένων καθώς τηρούνται ποιοτικά δεδοµένα τα οποία ελέγχονται από τον ποιοτικό έλεγχο σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα και µέχρι την λήξη τους.  
Η συνέχιση της ψυκτικής αλυσίδας είναι από τα κυριότερα σηµεία ελέγχου και παρακολουθείται καθηµερινά η 
ψύξη σε όλους τους χώρους και τα οχήµατα µεταφοράς της εταιρείας. 
Η  εταιρεία ακολουθώντας αυστηρά και πιστά την πολιτική της στην ποιότητα επιτυγχάνει να προσφέρει στους 
πελάτες της προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή. 
Τελευταία προέβη σε ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος κατόπιν απαίτησης από πελάτη του εξωτερικού και 
γίνεται διερεύνηση µε τις ασφαλιστικές εταιρείες για επέκταση αυτού του είδους ασφάλισης και για την Ελληνική 
επικράτεια. 
Σηµειώνουµε ότι ειδικά για το αγελαδινό γάλα εφαρµόζεται µε τις συνεργαζόµενες φάρµες πιστοποιηµένο 
σύστηµα για την διατροφή των αγελάδων αποκλειστικά από µη γενετικά τροποποιηµένες τροφές (FREE GMO). 
 
Μακροοικονοµικός κίνδυνος 
Οι κύριοι µακροοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο όµιλος είναι η οικονοµική ύφεση και  η 
εισοδηµατική πολιτική που ενδεχοµένως να οδηγήσουν στην συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών. Αυτά 
µπορεί να επιφέρουν όξυνση του ανταγωνισµού, µείωση του περιθωρίου κέρδους και κατά συνέπεια η κερδοφορία 
να επηρεασθεί αρνητικά. 
Οι κύριες δαπάνες του οµίλου είναι η αγορά των Α΄ & Β΄υλών, υλικών συσκευασίας, αναλωσίµων, καύσιµα, 
ενέργεια, έξοδα διάθεσης & διοίκησης και  οι οποίες λόγω της τρέχουσας συγκυρίας έχουν αυξητικές τάσεις. Ο 
όµιλος εξισορροπεί την κατάσταση µε µείωση των διοικητικών εξόδων και αυτών της διάθεσης 
αναδιοργανώνοντας τα τµήµατα και τον µέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας τους, µε νέες εµπορικές συµφωνίες, νέα 
καινοτόµα προϊόντα και µε επενδυτικές τοποθετήσεις στην παραγωγή για αύξηση αυτής και µείωση του κόστους 
της. 

 

3.  ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρίας µε τη θυγατρική της εταιρία CAMPUS A..E. και µε την συνδεδεµένη 
εταιρία ∆ΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για τρίτους και έχουν ως εξής: 
 

Συνδεδεµένα µέρη   
 30.06.2013 30.06.2012 
Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς συνδεδεµένα µέρη 417 718 
Αγορές (Πρώτων υλών) από συνδεδεµένα µέρη 1.964 2.469 
Απαιτήσεις 1.548 1.534 
Υποχρεώσεις 0 75 
   
 
Μητρική/Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά 
στελέχη 

  

Βραχύχρονες παροχές 13 17 
Υποχρεώσεις 3 5 
   
Όµιλος/ Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά 
στελέχη 

  

Βραχύχρονες παροχές 13 17 
Υποχρεώσεις 17 21 

 
∆ιδυµότειχο, 26 Αυγούστου 2013 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆.Σ 

 
ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους µετόχους της Εταιρίας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 
 

Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της Εταιρίας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και της θυγατρικής της, της 
30ης Ιουνίου 2013 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε 
αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της 
ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 
ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα 
οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν 
διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Θέµα Έµφασης 
Στη σηµείωση 8.3 των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των 
βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων 
του ενεργητικού. Σηµειώνουµε όµως ότι η Εταιρία έχει υπογράψει νέο κοινοπρακτικό οµολογιακό 
δάνειο του οποίου η εκταµίευση αναµένεται να πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο για την 
αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού σύµφωνα µε το οποίο ένα σηµαντικό µέρος του 
δανεισµού θα καταστεί µακροπρόθεσµο.  
Στo συµπέρασµα µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

                                  

Άθως Στυλιανού 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311 

Για την RSM Greece ΑΕ (Α.Μ. 104) 
  Ανεξάρτητο µέλος της RSM International 

  Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 Μαρούσι 
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∆. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013 έως 30.06.2013 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2013 (Ενοποιηµένα & µη ενοποιηµένα) 

  Όµιλος Εταιρεία 
      
 Σηµ. 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 
Περιουσιακά στοιχεία      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώµατα πάγια   30.126 31.343 23.634 24.736 
Λοιπά άϋλα  περιουσιακά στοιχεία  400 400 400 400 
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.137 1.137 1.137 1.137 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 11 3.294 3.321 - - 
Συµµετοχές σε θυγατρικές   7 7 2.953 2.953 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 13 31 31 29 29 
Αναβαλλόµενος φόρος  927 775 1.083 875 
Σύνολο  35.922 37.014 29.236 30.130 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 12 2.721 1.929 2.448 1.366 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 11 0 45  0 
Εµπορικές απαιτήσεις 13 7.653 7.939 8.684 9.586 
Λοιπές απαιτήσεις 13 1.683 1.632 1.596 1.617 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  260 174 251 150 
Σύνολο κυκλοφορούντων  12.317 11.719 12.979 12.719 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  48.239 48.733 42.215 42.849 
 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις      
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

     

Μετοχικό κεφάλαιο  12.032 12.032 12.032 12.032 
Υπέρ το άρτιο  935 935 935 935 
Αποθεµατικά   1.142 1.142 1.059 1.059 
Αποτελέσµατα εις νέον  (4.552) (4.072) (5.238) (4.859) 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

 
9.557 10.037 8.788 9.167 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  9.557 10.037 8.788 9.167 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσµα δάνεια 14 1.063 1.151 - 23 
Επιχορηγήσεις  6.404 6.509 4.177 4.246 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµ. 
µίσθωσης 

14 
214 214 

214 214 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους   80 80 80 80 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  7.761 7.954 4.471 4.563 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  9.489 9.085 8.396 8.297 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 21.259 21.479 20.462 20.719 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις  117 117 42 42 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµ. µίσθωσης 14 56 61 56 61 
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  30.921 30.742 28.956 29.119 
Σύνολο υποχρεώσεων  38.682 38.696 33.427 33.682 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  48.239 48.733 42.215 42.849 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Οµίλου 

 Όµιλος 
      
(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 1/1 - 30/6/13 1/1 - 30/6/12 1/4 - 30/6/13 1/4 - 30/6/12 
      
Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων  10.607 13.594 5.521 6.643 
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων  192 240 90 115 
Κόστος πωληθέντων µη βιολογικών στοιχείων  (6.919) (10.149) (3.582) (4.842) 
Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην 
εύλογη αξία 

 

(72) (474) (106) (474) 
∆απάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων  (1.928) (1.561) (953) (731) 
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  356 248 259 108 

Μικτό αποτέλεσµα  2.236 1.898 1.229 819 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (795) (554) (396) (244) 
Έξοδα διάθεσης  (1.234) (1.728) (626) (848) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (839) (1.039) (506) (703) 

Κέρδη προ φόρων  (632) (1.423) (299) (976) 
Φόρος εισοδήµατος  152 (140) (20) (68) 

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου  (480) (1.563) (319) (1.044) 
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (480) (1.563) (319) (1.044) 

      
Κατανέµονται σε:      
Ιδιοκτήτες µητρικής  (480) (1.563) (319) (1.044) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 

Σύνολο  (480) (1.563) (319) (1.044) 

      
Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή    (0,0351) 

 
(0,1143) 

 
(0,0233) (0,0764) 

 

3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρείας  

 Εταιρεία 
      
(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 1/1 - 30/6/13 1/1 - 30/6/12 1/4 - 30/6/13 1/4 - 30/6/12 
      
Πωλήσεις   10.525 13.624 5.492 6.703 
Κόστος πωληθέντων   (8.572) (12.027) (4.373) (5.785) 
Άλλα έσοδα/κέρδη καθαρά  244 158 206 42 

Μικτό αποτέλεσµα  2.197 1.755 1.325 960 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (779) (529) (388) (236) 
Έξοδα διάθεσης  (1.234) (1.728) (626) (848) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (771) (997) (474) (682) 

Κέρδη προ φόρων  (587) (1.499) (163) (806) 
Φόρος εισοδήµατος  208 (139) (28) (118) 

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου  (379) (1.638) (191) (924) 
Λοιπά συνολικά έσοδα  - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (379) (1.638) (191) (924) 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Όµιλος 
(ποσά σε χιλιάδες €) 

 
Σηµ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα εις 

νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  12.032 935 1.142 (1.373) 12.736 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα      (1.563) (1.563) 

Υπόλοιπο 30/6/2012  12.032 935 1.142 (2.936) 11.173 
       
Υπόλοιπο 1/1/2013  12.032 935 1.142 (4.072) 10.037 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα     (480) (480) 
Υπόλοιπο 30/6/2013  12.032 935 1.142 (4.552) 9.557 

 
 

Εταιρεία 
(ποσά σε χιλιάδες €) 

 
Σηµ. 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  12.032 935 1.059 (2.259) 11.767 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα     (1.638) (1.638) 

Υπόλοιπο 30/6/2012  12.032 935 1.059 (3.897) 10.129 
       
Υπόλοιπο 1/1/2013  12.032 935 1.059 (4.859) 9.167 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα     (379) (379) 

Υπόλοιπο 30/6/2013  12.032 935 1.059 (5.238) 8.788 
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6. Κατάσταση ταµειακών ροών 
 

  Όµιλος Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 30/6/13 30/6/12 30/6/13 30/6/12 
Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων   (632) (1.423) (587) (1.499) 
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις  1.310 1.262 1.128 1.093 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (105) (105) (69) (69) 
Προβλέψεις  - 42 - 42 
Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία  72 474 - - 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  807 1.039 771 997 
Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης:      
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων  (792) 911 (1.082) 734 
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων  1.367 (1.623) 923 (2.056) 
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (728) 1.740 99 2.379 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  (808) (1.039) (772) (997) 
Καταβληµένοι φόροι  - (43) - (42) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  491 1.235 411 582 
      
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Αγορά περιουσιακών στοιχείων  (93) (905) (26) (320) 
Τόκοι εισπραχθέντες  1 - 1 - 
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις  - 350 - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (92) (555) (25) (320) 
      
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες      
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  - 640 - 290 
Εξοφλήσεις δανείων  (308) (1.445) (280) (670) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  (5) (7) (5) (7) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (313) (812) (285) (387) 
      
 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  86 (132) 101 (125) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  174 301 150 292 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  260 169 251 167 
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7. Γενικές πληροφορίες  

 
Η Εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ βιοµηχανία γάλακτος µε διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" ιδρύθηκε το 1991  
(3506/9-8-91  ΦΕΚ)  στο ∆ιδυµότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιοµηχανική της δραστηριότητα το 1994. Η εταιρεία 
έχει την έδρα της στο Ν. Έβρου στο 1ο χλµ. ∆ιδυµοτείχου-Ορεστιάδας και το site της είναι www.evrofarma.gr. Τον 
Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Ο Όµιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, (στο εξής Όµιλος) αποτελείται από την µητρική Εταιρεία (στο εξής Εταιρεία) και την 
θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (στο εξής Θυγατρική) που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και στην οποία η 
Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%. Η αξία κτήσεως της συµµετοχής στην θυγατρική ανέρχεται κατά την 
30/6/2013 και την 31.12.2012 σε 2.953 χιλ. ευρώ και 2.953 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 
 
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ΕΥΡΩ (λειτουργικό νόµισµα), που είναι το νόµισµα 
του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται  ο Όµιλος.  
 
Οι κυρίες δραστηριότητες του Οµίλου είναι: 

 
� Η εκµετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, 

 
� Η παραγωγή και η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων,  
  
� Η  πώληση  γαλακτοκοµικών εµπορευµάτων. 
 

8. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

8.1 Λογιστικό πλαίσιο.   
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς  που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων επιµετρούνται 
στο κόστος κτήσεως εκτός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων και των επενδύσεων σε ακίνητα που επιµετρούνται 
στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος πώλησης. Για την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν 
χρησιµοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι  υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν και για τις ετήσιες της 
31/12/2012, µε τις οποίες και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση, δεδοµένου ότι οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις 
είναι συνοπτικές. Το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας και του οµίλου είναι το ευρώ. 
 

8.2 Εφαρµογή νέων προτύπων 
 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά 
την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2012 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά 
στις σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων αυτών, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και 
διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που 
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013: 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»: Η τροποποίηση αυτή απαιτεί από τις οικονοµικές 
οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, βάσει του 
αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσµάτων ή όχι. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»: 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 ’’ λοιπών µακροπρόθεσµων’’ παροχών. 
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∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος»: Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την 
επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα». 
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»: Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δε διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών 
αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από 
άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 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 των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων («Σ∆ΛΠ») 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. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 20: «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής»: Αυτή η διερµηνεία 
παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων 
(«απογύµωνση») 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 εφαρµογή για τον Όµιλο και την Εταιρεία. 
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του Σ∆ΛΠ  
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. 
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»: Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µία οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον 
ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και 
λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή 
όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 
 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που 
σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα 
συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για 
τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του τοµέα στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014  
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2015). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και 
αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να 
προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το Πρότυπο δεν έχει ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015). Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά τη 
µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει 
διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για το συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης. 
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, 
∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (τροποποίηση) και ∆ΛΠ 28 (τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 
των νέων προτύπων στις οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες 
αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 
ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µία οικονοµική οντότητα θα πρέπει 
να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 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 και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε 
συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες»: Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µία 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. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»: Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µίας 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 ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το 
∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις.  
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∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»: Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 
αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει το λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις 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 ∆ΠΧΑ 11. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις» από κοινού συµφωνίες 
και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των 
∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις 
απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που 
προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση 
για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν 
απαιτείται. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία 
επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που 
πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι 
οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων»: 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση 
απαιτεί: α) τη γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών 
ροών όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µία ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µία ζηµιά αποµείωσης. 
Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών 
περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2014). Αυτή η διερµηνεία ορίζει το λογιστικό χειρισµό µίας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 
την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του 
οποίου θα πρέπει να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 
υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί 
την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα 
από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν 
σε µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
  
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της 
λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά 
(novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, 
εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

8.3 Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
 
Η Εταιρία βάσει των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2012 και των οικονοµικών καταστάσεων 
για την περίοδο που λήγει 30/6/2013, δεν διατηρεί την ελάχιστη αναλογία των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που 
προβλέπονται από τις υπάρχουσες δανειακές συµβάσεις. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η 
επαναδιαπραγµάτευση του νέου κοινοπρακτικού δάνειου µε την διοργανώτρια τράπεζα και ότι έχει υπογραφεί η 
σχετική σύµβαση τον Ιούνιο του 2013 και ότι εκκρεµούν µόνο νοµοτεχνικές λεπτοµέρειες (εγγραφή υποθηκών και 
εµπράγµατων εξασφαλίσεων) για την εκταµίευση του και την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου δανεισµού, η 
Εταιρία κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Το γεγονός 
ότι το σύνολο του υφιστάµενου δανεισµού έχει κατηγοριοποιηθεί ως βραχυπρόθεσµο, µε αποτέλεσµα να υπερβαίνει το 
σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού , θα αντιστραφεί στους αµέσους επόµενους µήνες και δεν 
πρόκειται να επηρεάσει την οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της. 
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9 Λειτουργικοί τοµείς: 

 
 Ο όµιλος παρουσιάζει δύο τοµείς την παραγωγή και την πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων και την εκτροφή 
αγελάδων. 
 
 Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ο ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις σηµαντικές 
λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  
  
Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετράται στην βάση του  καθαρού αποτελέσµατος µετά και από φόρους εισοδήµατος.  
 
Οι διατοµεακές πωλήσεις τιµολογούνται µε τις τιµές που ισχύουν και για τους εκτός οµίλου πελάτες. 
  
Οι λειτουργικοί τοµείς αφορούν  δύο ξεχωριστές  στρατηγικές µονάδες που είναι και διαφορετικές νοµικές οντότητες 
(µητρική και θυγατρική) που παρακολουθούνται και διοικούνται  ξεχωριστά από το διοικητικό συµβούλιο (CODM), 
λόγω της διαφορετικότητας της παραγωγικής διαδικασίας  
 

Πληροφορίες Λειτουργικών Τοµέων  
 

 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 
 

 Μητρική 
Παραγωγή και 
Πωλήσεις 

Γαλακτοµικών 
Προιόντων 

Θυγατρική 
Εκτροφή 
Αγελάδων 

Απαλοιφές Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων 

Μητρική 
Παραγωγή και 
Πωλήσεις 

Γαλακτοµικών 
Προιόντων 

Θυγατρική 
Εκτροφή 
Αγελάδων 

Απαλοιφές Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων 

Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς  
πελάτες  10.472 327  10.799 13.562 272  13.834 
∆ιατοµεακές 
πωλήσεις 53 1.600 (1.653) 0 62 1.816 (1.878) 0 
Επίπτωση 
επιµέτρησης 
στην εύλογη 
αξία  (72)  (72)  (474)  (474) 
Λοιπά έσοδα  244 112  356 158 90  248 
Αποσβέσεις   (1.128) (182)  (1.310) (1.093) (169)  (1.262) 
Λοιπά έξοδα  (9.457) (1.762) 1.653 (9.566) (13.191) (1.417) 1.878 (12.730) 
Χρεωστικοί 
τόκοι (771) (68)  (839) (997) (42)  (1.039) 
Αποτέλεσµα 
προ φόρου 
εισοδήµατος (587) (45)  (632) (1.499) 76  (1.423) 
Φόρος 
εισοδήµατος 208 (56)  (152) (139) (1)  (140) 
Καθαρό 
αποτέλεσµα (379) (101)  (480) (1.638) 75  (1.563) 
         
Περιουσιακά 
στοιχεία 
τοµέων 42.215 10.205 (4.181) 48.239 46.226 10.927 (4.404) 52.749 
Υποχρεώσεις 
των τοµέων 33.427 6.490 (1.235) 38.682 36.097 6.937 (1.458) 41.576 
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Γεωγραφικές πληροφορίες   

 
 01.01.2013-30.06.13 01.01.2012-30.06.12 
Χώρα  Πωλήσεις Περιουσιακά 

στοιχεία 
Πωλήσεις Περιουσιακά 

στοιχεία 
Ελλάδα  10.356 48.239 12.123 52.749 
Γερµανία  0  179  
Ιταλία 302  856  
Ρουµανία 119  174  
Ουγγαρία 18  49  
Βέλγιο 0  397  
Βουλγαρία 4  36  
Κύπρος 0  18  
Εσθονία 0  3  
Σύνολο 10.799  13.834  
  
Τα έσοδα αποδίδονται στις χώρες βάσει της εγκατάστασης των πελατών. 
Τα έσοδα από έναν µόνον πελάτη του τοµέα παραγωγή και  πωλήσεις γαλακτοκοµικών προϊόντων ανέρχονται για το Ά 
εξάµηνο 2013 σε 4.134 χιλ. ευρώ  ποσό που αντιστοιχεί πάνω από το 39% των συνολικών εσόδων του οµίλου και για 
το Ά εξάµηνο 2012 σε 5.065 χιλ ευρώ ποσό που αντιστοιχεί πάνω από το 37% .Η δραστηριότητα του οµίλου και της 
εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα. 
 

10. Ενσώµατα πάγια 

 
Οι αποκτήσεις νέων ενσωµάτων παγίων στην περίοδο 01.01-30.06.2013 ανήλθαν σε 93 χιλ. ευρώ  για τον όµιλο και σε 
26 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Τα σχετικά ποσά για την περίοδο 01.01-30.06.2012 έχουν ως εξής: προσθήκες για τον 
όµιλο ποσού  906 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία ποσού  320 χιλ. ευρώ.  
 
Επί των ενσωµάτων παγίων του Οµίλου και της Εταιρείας υπάρχουν κατά την 30.06.2013 εµπράγµατα βάρη ποσού 
5.287 χιλ ευρώ και 4.887 χιλ ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
 
Κατά την 30.06.2013 δεν  υπήρχαν δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσωµάτων παγίων από τον όµιλο και την εταιρία. 
 

11. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 
H κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος 
 30.06.2013 31.12.2012 
Αποθέµατα έναρξης περιόδου 3.366 4.123 
Πωλήσεις περιόδου (111) (172) 
Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο 39 (585) 
Αποθέµατα λήξης περιόδου 3.294 3.366 

 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριµα και µη ώριµα ως εξής: 
30.06.2013 (Ώριµα:2.262 χιλ. ευρώ, Μη ώριµα: 1.032 χιλ. ευρώ) 31.12.2012 (Ώριµα:2.356 χιλ. ευρώ, Μη ώριµα: 1.010 
χιλ. ευρώ). 
 
Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος  κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2013 ανήλθε σε 1.792 χιλ. 
ευρώ (01.01-30.06.2012  ανήλθε σε 1.816  χιλ. ευρώ) 
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12. Αποθέµατα 

 
Η ανάλυση των αποθεµάτων έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
     
 30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 
     
Εµπορεύµατα 20 68 20 68 
Προϊόντα 1.760 423 1.760 423 
Υλικά παραγωγής 691 991 498 508 
Αναλώσιµα-είδη συσκευασίας  250 447 170 367 
 2.721 1.929 2.448 1.366 

 

13. Απαιτήσεις 
 
Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρία 

 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 

Εµπορικές απαιτήσεις εσωτερικού 5.476 6.948 6.611 8.391 

Εµπορικές απαιτήσεις εξωτερικού 240 262 240 262 

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.697 546 1.677 794 

Γραµµάτια εισπρακτέα 221 203 196 178 

Έσοδα εισπρακτέα 1.595 1.555 1.450 1.451 

Μείον: πρόβλεψη για αποµείωση 
απαιτήσεων (1.576) (1.576) (1.490) (1.490) 

Καθαρές απαιτήσεις 7.653 7.938 8.684 9.586 

Λοιπές απαιτήσεις 836 803 756 803 

Προκαταβολές 1.472 1.455 1.464 1.438 
Μείον: πρόβλεψη για αποµείωση 
απαιτήσεων (600) (600) (600) (600) 

Σύνολο 9.361 9.596 10.304 11.227 

Μείον: µακροπρόθεσµο µέρος 26 26 24 24 

Βραχυπρόθεσµο µέρος 9.335 9.570 10.280 11.203 
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14 ∆άνεια Τραπεζών 

 
Τα ληφθέντα δάνεια στην περίοδο 01.01-30.06.2013 ανήλθαν σε 0 χιλ ευρώ για τον όµιλο και σε 0 χιλ ευρώ για την 
εταιρία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 640 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και 290 χιλ. ευρώ για την 
εταιρεία.. 
Οι εξοφλήσεις δανείων την περίοδο 01.01-30.06.2013 ανήλθαν σε 308 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και σε 280 χιλ. ευρώ  
για  την  εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 1.445 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και 670 χιλ. ευρώ 
για  την εταιρεία. 
 
Το νέο Κοινοπρακτικό Οµολογιακό ∆άνειο υπογράφτηκε µε την διοργανώτρια τράπεζα ωστόσο εκκρεµούν ορισµένες 
νοµοτεχνικές λεπτοµέρειες για την εκταµίευση και την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού, θα 
είναι ως ποσού 14.035 χιλ. ευρώ και µε δυνατότητα αποπληρωµής 84 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης του. 
 
Η Εταιρία βάσει των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2012 και των οικονοµικών καταστάσεων 
για την περίοδο που λήγει 30/6/2013, δεν διατηρεί την ελάχιστη αναλογία των χρηµατοοικονοµικών δεικτών που 
προβλέπονται από τις υπάρχουσες δανειακές συµβάσεις. Το ποσό των 12.693 χιλ ευρώ που αφορά τα µακροπρόθεσµα 
δάνεια που δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ταξινοµήθηκε ως βραχυπρόθεσµος δανεισµός.  

15. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 
(α) Κατά της Εταιρίας έχουν επιβληθεί πρόστιµα από τον Ε.Φ.Ε.Τ συνολικού ποσού 85 χιλ. ευρώ για τα οποία έχει 
ασκηθεί εµπρόθεσµη αγωγή ενώ έχει καταβληθεί ήδη µέρος του ποσού για το παραδεκτό των προστίµων. Επίσης 
εκκρεµούν αγωγές, από πρώην εργαζόµενους της Εταιρείας, συνολικού ποσού 358 χιλ ευρώ. Έναντι αυτών των 
εκκρεµοδικιών δεν έχουν σχηµατισθεί αντίστοιχες προβλέψεις καθώς η ∆ιοίκηση, βασιζόµενη στην γνώµη ειδικών 
νοµικών συµβούλων, εκτιµά, ότι τελικά δεν θα επιβαρυνθεί. 
 (β) Ο όµιλος και η εταιρία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όµιλος: 30.06.2013 ευρώ 47 χιλ (31.12.2012: ευρώ 79 χιλ).  εταιρία: 30.06.2013 
ευρώ 46 χιλ (31.12.2012 ευρώ 78 χιλ). ∆εν αναµένονται επιβαρύνσεις από αυτές τις εγγυήσεις. 
 
(γ) Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που 
δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου και µε βάση τους ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και 
οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο  βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις 
φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό φορολογητέων κερδών των πέντε επόµενων 
χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν 
ως εξής: 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 
 

 Ανέλεγκτες χρήσεις 
Μητρική (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.) 2008-2010 
Θυγατρική (CAMPUS .A.E). 2007-2010 
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16 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 
 

Μητρική/Θυγατρικές   
 30.06.2013 30.06.2012 
   
Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς θυγατρικές 53 62 
Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρικές 1.600 1.816 
Απαιτήσεις 1.235 1.390 
Υποχρεώσεις 0 0 
   
Μητρική/Εταιρίες βασικού µετόχου   
   
Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς εταιρίες 363 655 
Αγορές (Εµπορευµάτων) από εταιρίες 364 653 
Απαιτήσεις 313 144 
Υποχρεώσεις  0 75 
   
 
Μητρική/Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά 
στελέχη 

  

Βραχύχρονες παροχές 13 17 
Υποχρεώσεις 3 5 
   
Όµιλος/ Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά 
στελέχη 

  

Βραχύχρονες παροχές 13 17 
Υποχρεώσεις 17 21 

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για τους τρίτους. ∆εν 
υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 
 

17. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα  της ηµεροµηνίας του ισολογισµού γεγονότα µε ουσιώδη επίδραση  επί  των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης                                             Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης 

Α.∆.Τ  ΑΕ 417565                                                                 Α.∆.Τ.  Σ 476399 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

     

     
Νικόλαος Μποζµπουάζης   
Α.∆.Τ  ΑΒ 931795   
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α     
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E. Στοιχεία και Πληροφορίες 
 

Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Έµµεση Μέθοδος 30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες
Νόµιµος Ελεγκτής: Κέρδη προ φόρων (632) (1.423) (587) (1.499)

Ελεγκτική Εταιρεία: Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Αποσβέσεις 1.310 1.262 1.128 1.093

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (105) (105) (69) (69)
Προβλέψεις 0 42 0 42
Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία 72 474 0 0
Αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0 0 0 0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2013 31/12/2012 30/6/2013 31/12/2012 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 807 1.039 771 997

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 30.126 31.343 23.634 24.736 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.294 3.321 0 0 ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Επενδύσεις σε ακίνητα 1.137 1.137 1.137 1.137 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (792) 911 (1.082) 734

Λοιπά άϋλα  περιουσιακά στοιχεία 400 400 400 400 Μείωση / (αύξηση) βιολογικών στοιχείων 0 0 0 0

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 965 813 4.065 3.857 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.367 (1.623) 923 (2.056)

Αποθέµατα 2.721 1.974 2.448 1.366 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών) (728) 1.740 99 2.379

Απαιτήσεις από πελάτες 7.653 7.939 8.684 9.586 Μείον:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.943 1.806 1.847 1.767 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (808) (1.039) (772) (997)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.239 48.733 42.215 42.849 Καταβεβληµένοι φόροι 0 (43) 0 (42)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 491 1.235 411 582

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μετοχικό κεφάλαιο 12.032 12.032 12.032 12.032 Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαιών (2.475) (1.995) (3.244) (2.865) Αγορά περιουσιακών στοιχείων (93) (905) (26) (320)

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών ιδιοκτητών µητρικής (α) 9.557 10.037 8.788 9.167 Εισπράξεις από πωλήσεις περουσιακών στοιχείων 0 0 0 0

∆ικαιώµατα µειοφηφίας (β) 0 0 0 0 Τόκοι εισπραχθέντες 1 0 1 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών (γ)=(α)+(β) 9.557 10.037 8.788 9.167 Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 350 0 0

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.277 1.365 214 237 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (92) (555) (25) (320)
Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 80 80 80 80

Επιχορηγήσεις 6.404 6.509 4.177 4.246 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 21.315 21.540 20.518 20.780 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 640 0 290

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.606 9.202  8.438 8.339 Εξοφλήσεις δανείων (308) (1.445) (280) (670)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (5) (7) (5) (7)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 38.682 38.696 33.427 33.682 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (313) (812) (285) (387)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 48.239 48.733 42.215 42.849

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 86 (132) 101 (125)

 και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 174 301 150 292

30/6/2013 30/6/2012 30/6/2013 30/6/2012 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 260 169 251 167
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 
1/1/2012 αντίστοιχα)

10.037 12.736 9.167 11.767

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (480) (1.563) (379) (1.638)

Εισροές από εκδοθείσες µετοχές 0 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/6/2013 και 
30/6/2012 αντίστοιχα)

9.557 11.173  8.788 10.129

1/1 - 30/6/13 1/1 - 30/6/12 1/4 - 30/6/13 1/4 - 30/6/12 1/1 - 30/6/13 1/1 - 30/6/12 1/4 - 30/6/13 1/4 - 30/6/12

Πωλήσεις (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 10.607 13.594 5.521 6.643 10.525 13.624 5.492 6.703

Πωλήσεις (βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 192 240 90 115 0 0 0 0

Σύνολο Πωλήσεων 10.799 13.834 5.611 6.758 10.525 13.624 5.492 6.703
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) των µη βιολογικών στοιχείων 3.880 3.685 2.029 1.916 1.953 1.597 1.119 918
Επίπτωση  επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία

(72) (474) (106) (474) 0 0 0 0

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.928) (1.561) (953) (731) 0 0 0 0

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 2.236 1.898 1.229 819 2.197 1.755 1.325 960
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

207 (384) 207 (273) 184 (502) 311 (124)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (632) (1.423) (299) (976) (587) (1.499) (163) (806)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (480) (1.563) (319) (1.044) (379) (1.638) (191) (924)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (480) (1.563) (319) (1.044) (379) (1.638) (191) (924)

Κατανέµονται σε: 
Μετόχους µητρικής (480) (1.563) (319) (1.044) (379) (1.638) (191) (924)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0

(480) (1.563) (319) (1.044) (379) (1.638) (191) (924)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) (0,0351) (0,1143) (0,0233) (0,0764) (0,0277) (0,1198) (0,0140) (0,0676) 363 416

364 1.964
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

1.412 773 803 292 1.243 522 833 392 313 1.548

0 0

13 13

0 0

17 3

∆ιδυµότειχο, 26 Αυγούστου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης Νικόλαος Μποζµπουάζης

Α∆Τ ΑΕ 417565 Α∆Τ Σ 476399 Α.∆.Τ ΑΒ 931795

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. του Οµίλου και της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ. Συνιστούµε, εποµένως
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους  επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της,  όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση Α.Ε. και ΠίστεωςΥπουργείου Ανάπτυξης

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ. στελέχη & µέλη ∆.Σ

η) Απαιτήσεις προς τα διευθ. στελέχη & µέλη ∆.Σ

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθ. στελεχών και 
µελών της διοίκησης

ΑΡ. ΜΑΕ: 24473/06/Β/91Β/47  - Γ.Ε.ΜΗ: 54412521000
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1ο ΧΙΛ. ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

www.evrofarma.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων:

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                                                                                                                                                                                                                               
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                                
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ) Υποχρεώσεις 

γ) Απαιτήσεις 

26 Αυγούστου 2013

Άθως Στυλιανού

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

β) Έξοδα

α) Έσοδα

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την καταρτίση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων είναι ίδιες µε αυές των Οικονοµικών Καταστάσεων της προηγούµενης 
περιόδου.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του οµίλου αναφέρονται στην 
σηµείωση 15 των οικονοµικών καταστάσεων.
3. Υπάρχουν αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ποσού 358 χιλ. για τις οποίες δεν 
έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη διότι δεν αναµένεται επιβάρυνση. ∆εν έχουν σχηµατισθεί 
λοιπές προβλέψεις.
4. Επί των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας 
υφίστανται βάρη ποσού € 5,2 εκατ και   € 4,9 εκατ αντίστοιχα για εξασφάλιση των 
δανειακών τους συµβάσεων.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30/6/2013 και την  30/6/2012 
ήταν 93 και 118  για τον όµιλο και 81 και 103 για την εταιρεία. 
6. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές από τον Όµιλο. 
7. Ο όµιλος αποτελείται από την µητρική εταιρεία και την θυγατρική της CAMPUS 
A.E.στην οποία συµµετέχει κατά 100%. Έδρα των εταιρειών είναι η Ελλάδα. ∆εν 
υπήρξε µεταβολή στην σύνθεση του οµίλου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
8. Το θέµα έµφασης στην Έκθεση Επισκόπησης του Νόµιµου Ελεγκτή αφορά το 
γεγονός ότι η Εταιρία δεν έχει εκταµιεύσει το νέο κοινοπρακτικό οµολογιακό δανείο 
για την αναχρηµατοδότητση του υφιστάµενου δανεισµού και ότι οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 
Όπως αναφέρεται οι ανωτέρω συνθήκες δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην οµαλή 
συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας και του Οµίλου.
9. Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τις θυγατρικές, συγγενείς  και 
λοιπά συνδεδεµένα  µέρη κατά την έννοια ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

RSM Στυλιανού ΑΕ (ΑΜ.ΣΟΕΛ.104)

Αθανάσιος Παπαζηλάκης,Πρόεδρος ∆.Σ,
Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρ. και ∆/νων Σύµβουλος,
Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος ,Εκτελεστικό Μέλος    
Αλεξανδρίδης Αναστάσιος, µέλος µη Εκτελεστικό
Θεοδωρίδης Παναγιώτης , µέλος µη Εκτελεστικό     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

 


