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ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 - ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004) - Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 - ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

Ποσά κλειόµενης περιόδου Ποσά προηγ περιόδου Ποσά κλειόµενης περιόδου Ποσά προηγούµ περιόδου

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1/04 - 30/6/04 1/1/03 - 30/6/03 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1/04 - 30/6/04 1/1/03 - 30/6/03

B. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΣ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 4.658.817,96 3.643.168,34 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 8.203.920,00 8.203.920,00
Μείον: Αποσβέσεις µέχρι 30/6/04 2.260.052,02 1.215.035,76 Αποθεµατικά και λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων 7.931.519,00 6.638.929,97
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 2.398.765,94 2.428.132,58 Αποτελέσµατα (κέρδη) περιόδου προ φόρων 669.053,66 628.272,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 16.804.492,66 15.471.122,74
Πάγιο ενεργητικό 21.560.992,36 19.726.890,53
Μείον: Αποσβέσεις µέχρι 30/6/04 6.238.338,00 6.121.014,07 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 15.322.654,36 13.605.876,46 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.688.979,64 18.050.255,78
Συµµετοχές και άλλες µακρ.χρηµ/κές απαιτήσεις 2.038.224,86 3.500.697,57 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.555.724,75 2.761.725,87
Σύνολο πάγιου ενεργητικού 17.360.879,22 17.106.574,03 Σύνολο υποχρεώσεων 19.244.704,39 20.811.981,65

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 579.759,88 0,00
Αποθέµατα 6.258.670,21 6.147.267,37
Πελάτες 5.029.386,68 5.220.189,86
Λοιπές απαιτήσεις 4.420.113,47 2.538.749,69
∆ιαθέσιµα 548.369,27 2.353.605,99
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικο 16.256.539,63 16.259.812,91

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 612.772,13 488.584,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+E) 36.628.956,92 36.283.104,39 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆) 36.628.956,92 36.283.104,39

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες - προσηµειώσεις ποσού ΕΥΡΩ  2.554.299 για εξασφάλιση τραπεζικών χορηγήσεων.

2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

3. Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού κατά την περίοδο 1/1/04 - 30/6/04  ανέρχεται σε 139 άτοµα.
4. Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο πώλησε τις µετοχές  µιας ανωνύµου εταιρείας, στην οποία συµµετείχε µε ποσοστό 51%, σύµφωνα µε την από 3/3/2004 απόφαση του ∆.Σ της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε µε την από 29/4/2004 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999.
6. Οι πωλήσεις κατά κατηγορία ΣΤΑΚΟ∆ - 91 αναλύονται ως εξής:(α) Κ.Α 155-1 ΕΥΡΩ 8.274.814,28  Κ.Α  512-1  ΕΥΡΩ 26.043,92 Κ.Α 513-3 ΕΥΡΩ 1.802.202,86 Κ.Α 930-9 ΕΥΡΩ 
163.972,41 

7. Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο σχηµάτισε πρόβλεψη για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις ποσού ΕΥΡΩ 150.000,00, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσµατα της παρούσας περιόδου.

8. Στην παρούσα περίοδο η εταιρεία προέβη σε χρονική τακτοποίηση δεδουλευµένων εξόδων  µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας περιόδου µε ποσό ΕΥΡΩ 579.759,88.

9. Τα στοιχεία της προηγουµένης περιόδου είναι αυτά που έχουν δηµοσιευθεί µε την οικονοµική κατάσταση της 30/6/2003
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004  (1/1/2004-30/6/2004)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Αλεξανδρούπολη 6 Αυγούστου 2004
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 10.267.033,47 9.237.275,90
Μείον :Κόστος πωλήσεων 7.559.924,11 7.029.644,73 Ο  Πρόεδρος του ∆.Σ                     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆ιευθυντής Οικον υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 2.707.109,36 2.207.631,17
Πλέον :'Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 385.943,39 492.809,08
Σύνολο 3.093.052,75 2.700.440,25

Μείον :1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 375.491,18 267.965,82
        3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.309.011,73 1.684.502,91 1.218.940,97 1.486.906,79 Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης                  Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης Μαρίνος ∆ηµ. ∆αλάτσης
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1.408.549,84 1.213.533,46      Α.∆.Τ Ρ 425440                                 Α.∆.Τ  Σ 476399       Α.∆.T  Π 113176
     Μείον  Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 395.558,75 360.426,32 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 11295 Α΄ ΤΑΞΕΩΣ

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 1.012.991,09 853.107,14
ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον:  Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσµατα 153.937,43 39.834,37
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 859.053,66 813.272,77
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 665.997,20 650.651,41
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόσ 475.997,20 190.000,00 465.651,41 185.000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 669.053,66 628.272,77

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΟΡΚΩΤΟΥ  ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ¨ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ¨

∆ιενεργήσαµετονέλεγχο που προβλέπεταιαπό τις διατάξειςτουάρθρου 6 τουΠ.∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκεµε το άρθρο 90 τουΝ. 2533/1997, εφαρµόζοντας,στα πλαίσια των αρχών και κανόνωνελεγκτικήςπου ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικέςδιαδικασίες που κρίναµε
κατάλληλες,για να διαπιστώσουµεότι οι ανωτέρω συνοπτικέςοικονοµικές καταστάσειςτης ΑΕ ¨ΕΒΡΟΦΑΡΜΑΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ¨ που καλύπτουντηνπερίοδο από 1/1/2004 µέχρι30/6/2004, δεν περιέχουνανακρίβειεςή παραλείψειςπου να επηρεάζουνουσιωδώς τηνπεριουσιακήδιάρθρωση και την
οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές.
Σταπλαίσια τουελέγχου αυτούλάβαµε και γνώση τουλογιστικούαπολογισµού τωνεργασιών τωνυποκαταστηµάτωντηςεταιρείας.Τέθηκανστηνδιάθεσηµας ταβιβλίακαι στοιχείαπου τήρησεη εταιρείακαι µας δόθηκανοι αναγκαίεςγια τονέλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσειςπου ζητήσαµε.Η εταιρείαεφάρµοσε ορθά το
ΕλληνικόΓενικόΛογιστικόΣχέδιο.∆εν τροποποιήθηκεη µέθοδος απογραφήςσε σχέση µε τηνµε τηναντίστοιχηπροηγούµενηπερίοδο, εκτός από τιςπεριπτώσεις 7 και 8 των σηµειώσεωντης εταιρείαςκάτω από τον Ισολογισµό και το κόστος παραγωγής προσδιορίσθηκε σύµφωναµε τιςπαραδεγµένες αρχές λογισµού
του κόστους.

Από τονπαραπάνωέλεγχο µας προέκυψαντα εξής: 1. Στο υπόλοιπο τουλογ/µού ¨Συµµετοχέςκαι άλλεες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις¨περιλαµβάνεταικαι ποσό ευρώ 1.903.629,71, το οποίο αντιπροσωπεύειτηναξία κτήσεως µετοχώνµιας ανωνύµουεταιρείαςµη εισηγµένηςστο Χ.Α.Α., η οποία ελέγχεταιαπό Ορκωτό
Ελεγκτή.Σύµφωναµε τοντελευταίο,νόµιµασυνταγµένοΙσολογισµό τηςεταιρείαςαυτής,η εσωτερικήλογιστικήαξία είναιµεγαλύτερηαπό τηναξία κτήσεώς της.2. Στους λογαριασµούςαπαιτήσεωντης εταιρείαςπεριλαµβάνονταιεπισφαλείς και σε καθυστέρησηαπαιτήσεις,παρελθουσών χρήσεων,ύψους ΕΥΡΩ 300.000,00
περίπου για τις οποίες η εταιρείαέχει σχηµατίσειπρόβλεψη για ενδεχόµενηζηµία από τη µηρευστοποίησήτους συνολικού ποσού ΕΥΡΩ 190.000,00, η οποία κατά τη γνώµη µας κρίνεταιως µερικώς επαρκής. 3. Η εταιρεία βασιζόµενηστην υπαρίθµ 205/1988 γνωµοδότησητης Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων
∆ιοικήσεως δεν σχηµάτισε, όπως και την προηγούµενή περίοδο, πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της, λόγω συνταξιοδότησης. Αν σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη αυτή θα ανερχόταν το ποσό των ΕΥΡΩ 73.500,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό ΕΥΡΩ 3.500,00 αφορά την παρούσα περίοδο.

Με βάση τονέλεγχο που διενεργήσαµε,διαπιστώσαµεότι οι ανωτέρωοικονοµικέςκαταστάσειςπροκύπτουναπό ταβιβλίακαι ταστοιχείατηςεταιρείαςκαι αφού ληφθούνυπόψηοι προαναφερόµενεςπαρατηρήσειςµας καθώς και οι παρατιθέµενεςαπό τηνεταιρείασηµειώσεις, δεν περιέχουνανακρίβειεςή παραλείψειςπου
να επηρεάζουνουσιωδώς τηνεµφανιζόµενηπεριουσιακήδιάρθρωση και τηνοικονοµικήθέση της εταιρείας,κατά την30/6/2004, καθώς και τα αποτελέσµατατης περιόδου που έληξε στηνηµεροµηνίααυτή,βάσει των σχετικώνδιατάξεωνπου ισχύουνκαι των λογιστικώναρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία,οι
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις 7 και 8 των σηµειώσεων της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό.  

Αθήνα,  12 Αυγούστου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός
Α.Μ. ΣΟΕΛ  15651
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