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Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου από την σελίδα 4 έως και την σελίδα 33, στοχεύουν 
σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007 και είναι αυτά που εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την Παρασκευή 07 Μαρτίου 2008 και τελούν υπό την έγκριση της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 
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27 ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31
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ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 10 έως και τη σελίδα 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας 

και του Οµίλου 

 

4 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2007 - ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
    
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ    

  
1/1/2007-
31/12/2007  

1/1/2006-
31/12/2006 

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ΣΗΜ.     
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 5 26.974  24.450 
Κόστος πωληθέντων  (20.194)  (18.003) 

Μικτά αποτελέσµατα   6.780  6.447 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης  (5.475)  (5.792) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)  715                477 

Κέρδη εκµεταλλεύσεως  2.020  1.132 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)  9 (1.243)  (1.005) 

Κέρδη χρήσης προ φόρων  777  127 
Μείον: Φόροι  10 549  (709) 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους  228  (582) 

     
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  

2.172  1.636 

     
Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε Ευρώ) 25 0,02  (0,04)  
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ)  0,01  0,01 
     
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2007 - ΟΜΙΛΟΣ 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

  
1/1/2007-
31/12/2007  

1/1/2006-
31/12/2006 

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως ΣΗΜ     
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 5 26.808  24.547 
Κόστος πωληθέντων  (20.083)  (18.143) 
Μικτά αποτελέσµατα   6.725  6.404 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας & διάθεσης  (5.498)  (5.821) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα)  919  615 
Κέρδη εκµεταλλεύσεως  2.146  1.198 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)  9 (1.298)  (1.094) 
Κέρδη χρήσης προ φόρων  848  104 
Μείον: Φόροι  10 (610)  (784) 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους  238  (680) 

     
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων  

2.653  2.069 

     

Κατανέµονται σε:     

Μετόχους Εταιρίας  238  (680) 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας    0 

Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε Ευρώ) 25 0,02  (0,05) 
     
 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 10 έως και τη σελίδα 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας 

και του Οµίλου 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-ΕΤΑΙΡEΙΑ 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  
   
   31/12/2007  31/12/2006 
Πάγιο ενεργητικό ΣΗΜ.     
Ασώµατες ακινητοποιήσεις      
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19  24.542  23.243 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 12  2.410  2.410 
Λοιπές συµµετοχές   2  2 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14  26  25 
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία   594  1.143 

Σύνολο παγίου ενεργητικού   27.574  26.823 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 11  5.936  5.059 

Απαιτήσεις από πελάτες  15  10.130  8.099 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις   1.399  1.168 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 16  1.218  266 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   18.683  14.592 

Σύνολο ενεργητικού   46.257  41.415 

      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις         
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 22  47   31 
Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις 18  13.740   9.279 
Επιχορηγήσεις   3.752  3.152 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   17.539  12.462 

      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 21  6.270  4.486 
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος-Λοιποί φόροι τέλη 21  100  257 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 18  6.919  9.071 
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 21  329  267 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων   13.618  14.081 

      

Σύνολο υποχρεώσεων   31.157  26.543 

      
Καθαρή Θέση      
Μετοχικό κεφάλαιο 17  9.981  9.981 
Υπέρ το άρτιο 17  1.000  1.000 
Αποθεµατικά  24  2.551  2.551 
Αποτελέσµατα εις νέο 25  1.568  1.340 

Σύνολο Καθαρής Θέσης   15.100  14.872 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης  46.257  41.415 

 
 
 
 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 10 έως και τη σελίδα 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας 

και του Οµίλου 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-ΟΜΙΛΟΣ 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
   
   31/12/2007  31/12/2006 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό ΣΗΜ.     
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 19  30.372  28.388 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 12  7  7 
Λοιπές συµµετοχές    2  2 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14  45  45 
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία   528  1.138 

Σύνολο παγίου ενεργητικού   30.954  29.580 

      

Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Αποθέµατα 11  6.838  5.868 

Απαιτήσεις από πελάτες  15  10.204  8.262 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις   1.300  919 
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 16  1.349  335 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   19.691  15.384 

Σύνολο ενεργητικού   50.645  44.964 
      
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 22   

47   31 

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις  18   14.629   9.279 

Επιχορηγήσεις   5.009  4.481 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων   19.685  13.791 

      
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές 21  7.448  4.995 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος-Λοιποί φόροι τέλη 21  114  257 
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 18  7.031  9.854 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 21  401  338 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων   14.994  15.444 

      

Σύνολο υποχρεώσεων   34.679  29.235 

Καθαρή Θέση      
Μετοχικό κεφάλαιο 17  9.981  9.981 
Υπέρ το άρτιο 17  1.000  1.000 
Αποθεµατικά  24  2.635  2.635 
Αποτελέσµατα εις νέο 25  2.350  2.113 
Σύνολο Καθαρής Θέσης   15.966  15.729 

Σύνολο Υποχρεώσεων και Καθαρής Θέσης  50.645  44.964 

 
 
 
 
 
 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 10 έως και τη σελίδα 35 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας 

και του Οµίλου 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-ΕΤΑΙΡEΙΑ   
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
Άρτιο 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµα
τα εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 
           
Έναρξη Χρήσης 1/1/2007 9.981 1.000 2.551 1.340 14.872 
Ζηµιές  Χρήσης    228 228 
Μερίσµατα      
Λήξη Χρήσης 31/12/2007 9.981 1.000 2.551 1.568 15.100 
       
Έναρξη Χρήσης 1/1/2006 9.981 1.000 2.551 2.196 15.728 
Κέρδη χρήσης    (582) (582) 
Μερίσµατα    (274) (274) 
Λήξη Χρήσης 31/12/2006 9.981 1.000 2.551 1.340 14.872 
 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-ΟΜΙΛΟΣ 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
Άρτιο 

Αποθεµατικά 
Αποτελέσµα
τα εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

       
Έναρξη Χρήσης 1/1/2007 9.981 1.000 2.635 2.113 15.729 
Ζηµιές Χρήσης    237 237 
Μερίσµατα      
Λήξη Χρήσης 31/12/2007 9.981 1.000 2.635 2.350 15.966 
       
Έναρξη Χρήσης 1/1/2006 9.981 1.000 2.635 3.067 16.683 
Κέρδη Χρήσης    (680) (680) 
Μερίσµατα    (274) (274) 
Λήξη Χρήσης 31/12/2006 9.981 1.000 2.635 2.113 15.729 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-
ΕΤΑΙΡEΙΑ 
 
Έµµεση µέθοδος-Ποσά σε χιλιάδες  Ευρώ 

 
1/1/07-
31/12/07

07 

1/1/06-
31/12/06 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 777 127 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 1.395 1.509 

Προβλέψεις 196 468 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

0 95 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (328) (266) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.243 1.009 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:   

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (877) (1.491) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (2.262) (1.006) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.537 1.948 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.073) (989) 

Καταβεβληµένοι φόροι (271) (289) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.337 1.115 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 (500) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.695) (1.573) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0 26 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 4 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.695) (2.043) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου    

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 4.462 17.020 

Εξοφλήσεις δανείων (2.152) (15.924) 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 (275) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

2.310 821 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) 

952 (107) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 266 373 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.218 266 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
-ΟΜΙΛΟΣ 
 
Έµµεση µέθοδος-Ποσά σε χιλιάδες  Ευρώ 

 
1/1/07-
31/12/07 

1/1/06-
31/12/06 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 848 104 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 1.805 1.965 

Προβλέψεις 196 468 

Αποτελέσµατα (έσοδα,κέρδη,έξοδα ) επενδυτικής .δραστ. 0 99 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (400) (338) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.298 1.098 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

  

Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:   

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (970) (1.547) 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.185) (407) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 2.057 793 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.101) (1.012) 

Καταβεβληµένοι φόροι (271) (289) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.277 934 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (3.789) (2.055) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0 99 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 4 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.789) (1.952) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.350 17.220 

Εξοφλήσεις δανείων (2.824) (16.044) 

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 (275) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 

2.526 901 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης (α) + (β) + (γ) 

1.014 (117) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 335 452 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.349 335 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
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 3ο χλµ. Αλεξ/πόλης-Συνόρων και το site της είναι 
www.evrofarma.gr. 
  
Τον Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και ως το τέλος του έτους είχε ολοκληρώσει το επενδυτικό της 
πρόγραµµα  και την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε το πρόγραµµα που 
αναφερόταν στο ενηµερωτικό δελτίο. 
 
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ΕΥΡΩ που είναι το νόµισµα του 
πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και ο Όµιλος.  
 
Οι κυρίες δραστηριότητες της Εταιρίας είναι: 
 

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

 
2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές 
αρχές και απαιτεί τη χρησιµοποίηση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση 
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 
καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό 
αναφορά. Οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της 
Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. 
 
Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν την Εταιρία και τις 
θυγατρικές της (ο «Όµιλος»). Θυγατρικές εταιρείες είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και 
ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρίας στην 
οποία έγινε η επένδυση. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών 
περιλαµβάνονται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις από την ηµεροµηνία που 
αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας 
εταιρίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης που προβλέπονται από το ∆.Π.Χ.Π 3, 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία η οποία 
προκύπτει κατά την εξαγορά αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού της Εταιρίας στις 
περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η Εταιρία απορροφά τις εξαγορασθείσες θυγατρικές. 
 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες 
εταιρίες φέρονται στο κόστος απόκτησης τους µειωµένο µε µετέπειτα προβλέψεις αποµείωσης 
της αξίας τους. Η Εταιρία εξετάζει σε  ετήσια βάση την λογιστική αξία των παραπάνω 
συµµετοχών σε σχέση µε την αγοραία αξία τους. 
   
∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές επίσης απαλείφονται 
εκτός αν η συναλλαγή παρέχει αποδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού 
στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες 
µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
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2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - Συνέχεια 
 
Κατά την ενοποίηση, όλες οι σηµαντικές διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα κερδών και 
ζηµιών µεταξύ των επιχειρήσεων του Οµίλου απαλείφονται. 
 
Ο Όµιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ αποτελείται από την µητρική Εταιρεία και την θυγατρική Εταιρεία 
CAMPUS ΑΕ που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης µε ποσοστό συµµετοχής 100%. 
 
 
3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

 
α) Με ισχύ κατά την κλειόµενη χρήση 
 
Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων είναι 
συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
του Οµίλου για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006, εκτός από την υιοθέτηση των νέων 
προτύπων, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την 1 
Ιανουαρίου 2007. Τα πρότυπα αυτά αναφέρονται κατωτέρω και δεν είχαν επίδραση στην 
οικονοµική θέση και απόδοση της Εταιρείας και του Οµίλου. 

 
∆ΛΠ 1, (τροποποίηση)-Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007). 
 
Λόγω της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 προκειµένου 
µια επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά µε τους 
στόχους τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της.  
 
∆ΠΧΠ 4, Ασφαλιστήρια συµβόλαια (συµπεριλαµαβονοµένων των συµβολαίων αντασφάλισης) 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 
2007). 
 
Το ∆ΠΧΠ 4 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και τον Όµιλο.  
 
∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 
1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων-Γνωστοποιήσεις κεφαλαίου (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2007). 
 
Το ∆ΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε 
σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης και συγκεκριµένα απαιτεί τη γνωστοποίηση 
ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους προερχόµενους από 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις σε 
σχέση µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει 
την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 
(Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) 
και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και 
Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.  
 
 
∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29- Οικονοµικές καταστάσεις 
σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
κατά ή µετά την 1 Μαΐου 2006). 
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Η ∆ιερµηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία µια εταιρεία διαπιστώνει την ύπαρξη 
υπερπληθωρισµού στην οικονοµία του νοµίσµατος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε 
υπερπληθωρισµός την προηγούµενη περίοδο, να εφαρµόζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 29 σαν να 
ήταν πάντοτε οικονοµία σε κατάσταση υπερπληθωρισµού. Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία και τον Όµιλο.  
 
∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαΐου 2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΠ 2 “Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών”, 
εφαρµόζεται σε συναλλαγές στις οποίες µια εταιρεία παραχωρεί συµµετοχικούς τίτλους ή 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταβιβάσει µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που 
βασίζονται στην τιµή των µετοχών της), όταν το προσδιορίσιµο αντάλλαγµα που έχει ληφθεί 
φαίνεται να είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία των συµµετοχικών τίτλων που 
παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαµβάνονται. Η ∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία και τον Όµιλο.  
 
∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουνίου 2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 9 απαιτεί όπως µια εταιρεία εκτιµά κατά πόσο ένα συµβόλαιο περιέχει ένα 
ενσωµατωµένο παράγωγο κατά τη στιγµή σύναψης του συµβολαίου, περίπτωση κατά την οποία 
απαγορεύει µεταγενέστερη επανεκτίµηση εκτός εάν υπάρχει µεταβολή στους όρους του 
συµβολαίου που µεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταµιακές ροές. Η ∆ιερµηνεία 9 δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία και τον Όµιλο.  
 
∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση οικονοµική έκθεση και αποµείωση (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Νοεµβρίου 2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 10 µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που 
αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε υπεραξία ή επενδύσεις σε 
συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που 
τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες 
ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιερµηνεία 10 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 
την ΕΕ.  
 
β) Με έναρξη ισχύος µεταγενέστερα της κλειόµενης χρήσης 
 
Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν 
ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και διερµηνειών των οποίων η εφαρµογή 
είναι υποχρεωτική για µελλοντικές λογιστικές περιόδους που αρχίζουν µετά την 1 Ιανουαρίου 
2007. H εκτίµηση της διοίκησης σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού-τροποποίηση (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
 

Στην τροποποιηµένη έκδοση του ∆ΛΠ 23, η προηγουµένως θεωρούµενη βασική µέθοδος της 
αναγνώρισης του κόστους δανεισµού στα αποτελέσµατα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος 
δανεισµού το οποίο είναι άµεσα αποδιδόµενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτό καθορίζεται από το ∆ΛΠ 23, θα 
πρέπει να αποτελεί µέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Το ∆ΛΠ 23 δεν έχει εφαρµογή στην 
Εταιρεία και τον Όµιλο.  
 
∆ΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τοµείς (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά 
ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009). 
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Το ∆ΠΧΠ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 “Οικονοµικές Πληροφορίες” κατά τοµέα και υιοθετεί µια 
διοικητική προσέγγιση αναφορικά µε τις οικονοµικές πληροφορίες που δίνονται κατά τοµέα. Η 
πληροφόρηση που θα παρέχεται θα είναι αυτή που χρησιµοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την 
αξιολόγηση της απόδοσης των λειτουργικών τοµέων και την κατανοµή πόρων σε αυτούς τους 
τοµείς. Αυτή η πληροφόρηση µπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται στον 
ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων και οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν επεξηγήσεις και 
συµφωνίες αναφορικά µε τις εν λόγω διαφορές. Το ∆ΠΧΠ 8 δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την 
ΕΕ.   
 

∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 – Συναλλαγές µε ίδιες µετοχές και µεταξύ εταιρειών του ιδίου οµίλου 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Μαρτίου 2007). 
 
Αυτή η ∆ιερµηνεία απαιτεί όπως συναλλαγές στις οποίες παραχωρείται σε εργαζόµενο δικαίωµα 
επί συµµετοχικών τίτλων, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης ως αµοιβές που 
καθορίζονται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη 
και στην περίπτωση όπου η εταιρεία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους 
συµµετοχικούς τίτλους από τρίτους ή οι µέτοχοι της εταιρείας παρέχουν τους προς παραχώρηση 
τίτλους. Η ∆ιερµηνεία επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές χειρίζονται, στις 
απλές τους οικονοµικές καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν 
δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της µητρικής εταιρείας. Η ∆ιερµηνεία 11 δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία και τον Όµιλο.  
 
∆ιερµηνεία 12, Συµβάσεις παραχώρησης (Service concession arrangements) (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008). 
 
Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να 
εφαρµόζουν τα υπάρχοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για να 
καταχωρήσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται 
στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία, οι παραχωρησιούχοι δεν θα 
πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά να 
αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού ή ένα ασώµατο περιουσιακό 
στοιχείο. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και τον Όµιλο. Η ∆ιερµηνεία αυτή 
δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την ΕΕ.  
 
∆ιερµηνεία 13, Προγράµµατα επιβράβευσης πελατών (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιουλίου 2008). 
 
Η Ε∆∆ΠΧΠ εξέδωσε µια διερµηνεία η οποία σχετίζεται µε την εφαρµογή των όσων ορίζει το ∆ΛΠ 
18 για την αναγνώριση των εσόδων. Η ∆ιερµηνεία 13 διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρήσεις 
παρέχουν ανταλλάγµατα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως µέρος µια συναλλαγής πώλησης και οι 
πελάτες µπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγµατα στο µέλλον για τη λήψη δωρεάν ή µε 
έκπτωση αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρµόζεται η παράγραφος 13 του ∆ΛΠ 18. Αυτή 
απαιτεί τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της 
συναλλαγής πώλησης και ένα µέρος του αντιτίµου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η 
οποία αναγνωρίστηκε να κατανέµεται στα ανταλλάγµατα επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης 
αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση ικανοποιήσει τις 
υποχρεώσεις της που συνδέονται µε τα ανταλλάγµατα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα 
ανταλλάγµατα αυτά άµεσα είτε µεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο µέρος. Ο Όµιλος 
βρίσκεται στην διαδικασία εκτίµησης της πιθανής επίδρασης της συγκεκριµένης ∆ιερµηνείας. 
 
∆ιερµηνεία 14, Οι περιορισµοί σε ένα σαφώς προσδιορισµένο ωφέλιµο στοιχείο ενεργητικού, οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις χρηµατοδότησης και η αλληλεπίδραση τους (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2008).  
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Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες αναφορικά µε την εκτίµηση του κινδύνου που περιέχεται στο 
∆ΛΠ 19 σε σχέση µε το ύψος της υπεραξίας που αναγνωρίζεται ως στοιχείο ενεργητικού. 
Επιπρόσθετα επεξηγεί πως το συνταξιοδοτικό στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού επηρεάζεται 
από τις ελάχιστες καταστατικές ή συµβατικές προϋποθέσεις χρηµατοδοτήσεις. Η ∆ιερµηνεία 14 
δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και τον Όµιλο. 
 
 
3.2 Λογιστική βάση 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης “∆.Π.Χ.Π.” (International Financial Reporting Standards 
“IFRS”) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 
Accounting Standards Board “IASB”) καθώς και τις σχετικές ∆ιερµηνείες που έχει εκδώσει η 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International 
Financial Reporting Interpretations Committee “IFRIC”) και τα οποία είναι σχετικά µε τις 
δραστηριότητες της Εταιρίας και του Οµίλου που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων, όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού ή 
τεκµαρτού κόστους. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω. 
 
 
3.3. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και 
τυχόν αποµείωσή τους και κατέχονται µε σκοπό την χρήση τους στην παραγωγή και διάθεση 
αγαθών όπως και την παροχή υπηρεσιών. 
 
Η απόσβεση των στοιχείων αυτών αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι έτοιµα για 
την προτιθέµενη χρήση τους. 
 
Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ(1 Ιανουαρίου 2004) η Εταιρεία και η θυγατρικής της 
CAMPUS ΑΕ επανεκτίµησαν τις αξίες των οικοπέδων, κτιρίων και µηχανολογικού εξοπλισµού και 
εµφάνισαν αυτά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στις εύλογες αξίες τους. 
 
Τα οικόπεδα και κτίρια εκτιµήθηκαν από ανεξάρτητους εκτιµητές την 31 ∆εκεµβρίου 2004. 0ι 
εύλογες αξίες θεωρήθηκαν ως κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 και η 
διαφορά που προέκυψε µεταφέρθηκε στα Αποτελέσµατα εις νέον. 
 
Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία, λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, τα έπιπλα και τα 
µεταφορικά µέσα απεικονίζονται στις αξίες κτήσης τους µειωµένες κατά: α) τις σωρευµένες 
αποσβέσεις και β) τις τυχόν αποµειώσεις τους. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων 
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνο εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να 
εισρεύσουν στον Όµιλο και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - Συνέχεια 
3.3. Πάγια περιουσιακά στοιχεία-Συνέχεια 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο 
απόσβεσης, καθ’ όλη την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 
κατά κατηγορία παγίων , έχει ως εξής : 
 
 
Βιοµηχανικά κτίρια 33   έτη 
Λοιπά κτίρια                                                                 40     “ 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός           12,5  “ 
Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός                        6,7    “ 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                                     5       “ 
Μεταφορικά µέσα                                                         8       “ 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ισολογισµό. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η 
διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και 
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 
 
Επί των ακινήτων του Οµίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 
1.076.216,43 κατά πολύ λιγότερες σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση λόγω άρσης του 
µεγαλύτερου µέρους αυτών. 
 
Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή ή για άλλους σκοπούς µη 
προκαθορισµένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους µειωµένα µε τα ποσά που αναγνωρίζονται 
ως ζηµία από αποµείωση της αξίας τους. 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο εµφανίζονται στη τιµή κτήσεως 
τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και αν, συντρέχουν οι σχετικές 
προϋποθέσεις, κατά το ποσό της αποµείωσης της αξίας τους. 
 
Οι αποσβέσεις των άϋλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν τον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης 
ζωής τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
 
Λογισµικά προγράµµατα 4 έτη 
 
     
Τα βιολογικά στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται στον Ισολογισµό του Οµίλου στην 
τρέχουσα αξία τους µείον τυχόν έξοδα σχετικά µε την πώλησή τους. Η τρέχουσα αξία των 
βιολογικών στοιχείων καθορίζεται από την αγοραία αξία ζώων παρόµοιας ηλικίας, εκτροφής και 
παρόµοιων  γενετικών χαρακτηριστικών. 
 
Το πραγµατοποιηθέν κέρδος ή ζηµία από πώληση βιολογικών στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
καταχωρείται στα Αποτελέσµατα και αντιπροσωπεύει τα καθαρά έσοδα από την πώληση αφού 
αφαιρεθεί το εµφανιζόµενο ποσό των βιολογικών στοιχείων. 
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Το έλλειµµα ή πλεόνασµα από την επανεκτίµηση βιολογικών στοιχείων ενεργητικού 
καταχωρείται στα Αποτελέσµατα του έτους και αφορά την διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας 
στο τέλος του έτους µε την αγοραία αξία κατά την αρχή του έτους ή του κόστους των 
βιολογικών στοιχείων που αγοράσθηκαν κατά την διάρκεια του έτους. Κατά την πρώτη 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ το έλλειµµα καταχωρήθηκε στα Αποτελέσµατα εις νέον. 
 
 
3.4. Αποµείωση Αξίας Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 
 
Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, η Εταιρία εξετάζει το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 
ενσώµατων παγίων στοιχείων προκειµένου να διαπιστώσει αν υφίσταται ένδειξη απαξίωσής 
τους. Αν υπάρχει ένδειξη απαξίωσης τους, γίνεται εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του παγίου 
έτσι ώστε να καθοριστεί το ύψος της ζηµιάς από την αποµείωση της αξίας του (αν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση).  
 
Ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας 
του µείον τα έξοδα για να πραγµατοποιηθεί η πώληση του και της αξίας χρήσης του (value in 
use).  
 
Αν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από το 
αναπόσβεστο υπόλοιπό του, το υπόλοιπο αυτό µειώνεται µέχρι την ανακτήσιµη αξία του. Η ζηµιά 
αποµείωσης της αξίας του αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο, στα αποτελέσµατα της xρήσεως. 
 
 
3.5. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής 
τους και της ρευστοποιήσιµης τους αξίας . Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή 
πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων 
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους και περιλαµβάνει τις δαπάνες 
απόκτησης των αποθεµάτων, και τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 
Η αξία των αποθεµάτων έχει µειωθεί µε τις εκτιµώµενες προβλέψεις των απαξιωµένων 
αποθεµάτων.  
 
 
3.6. Απαιτήσεις από Εµπορική δραστηριότητα 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις εµφανίζονται µειωµένες µε την ζηµία που προκύπτει από τις 
πιθανολογούµενες επισφάλειες που θα προκύψουν από την µη είσπραξη µέρους των 
απαιτήσεων. 
 
Η µέση πιστωτική περίοδος που δίδεται επί πωλήσεων αγαθών είναι 90 ηµέρες. Η ∆ιοίκηση 
θεωρεί ότι η λογιστική αξία των πελατών και λοιπών απαιτήσεων αντιπροσωπεύει την εύλογη 
αξία τους.  
 
 
3.7. ∆ιαθέσιµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως 
και καταθέσεις προθεσµίας, επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 
 
3.7.1. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηµατοοικονοµικά παράγωγα λόγω του ότι οι συναλλαγές της σε 
Ξ.Ν. είναι ελάχιστες αν όχι αµελητέες.   
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - Συνέχεια 
 
3.8. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο αφορά τις κοινές µετοχές της Εταιρείας που περιλαµβάνονται στα Ίδια 
Κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού 
φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
 
 
3.9. Μερίσµατα 
 
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισης τους από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
3.10. ∆άνεια Τραπεζών 
 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των 
σχετικών αναλήψεων µειωµένα κατά τα άµεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα, λογιστικοποιούνται σε δεδουλευµένη βάση στα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και προστίθενται στο αναπόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του 
σχετικού τραπεζικού δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην 
περίοδο που προκύπτουν. 
 
 
3.11. Υποχρεώσεις 
 
Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική 
τους αξία. 
 
 
3.12. Παροχές προσωπικού 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη 
αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 
καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της 
µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπρόθεσµων οµολόγων, µε διάρκεια 
συναφή µε τη διάρκεια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον υπάρχοντα πληθυσµό, 
δηλαδή τη µέση µελλοντική υπηρεσία των µελών του προσωπικού. 
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο ασφαλιστικό χρόνο των 
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. 
 
Οι εισφορές σε κρατικά προγράµµατα ή οργανισµούς συνταξιοδότησης (ασφαλιστικά ταµεία) 
αντιµετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών, όπου οι 
υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τους οργανισµούς αυτούς είναι ίσες µε αυτές που προκύπτουν 
από τα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών αποχώρησης κατά την συνταξιοδότηση. 
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3.13. Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις που διενεργούνται στον Όµιλο βασίζονται στις τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις που 
πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση των 
υποχρεώσεων. Επίσης προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει παρούσα νοµική και 
τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων. 
 
 
3.14. Έσοδα 
 
3.14.1. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  
 
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται στον λογαριασµό Αποτελεσµάτων όταν τα 
αγαθά έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή και είναι βέβαιη η πώληση. Τα έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών αναγνωρίζονται ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης του έργου παροχής υπηρεσίας. 
Συγκεκριµένα για την αναγνώριση των εσόδων πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες: 
 

� Έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή τα σηµαντικά οφέλη και οι κίνδυνοι της ιδιοκτησίας 
των αγαθών 

� Η Εταιρία έχει πάψει να διαχειρίζεται τα αγαθά στο βαθµό που συνήθως συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία επ’ αυτών, καθώς και να ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο στα πωληθέντα αγαθά 

�  Το ποσό του εσόδου µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα 
 
Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δεδουλευµένοι τόκοι, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται 
λαµβάνοντας υπόψη το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρµόσιµο πραγµατικό    επιτόκιο, το 
οποίο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις προσδοκώµενες µελλοντικές ταµειακές 
εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή 
λογιστική αξία αυτού του στοιχείου. 
 
3.14.2. Κρατικές επιχορηγήσεις  
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη 
διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους . Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν 
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες (πχ. έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού ή επιδότηση προσωπικού 
λόγω παραµεθορίου) καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της οποίας 
πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος 
αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στον λογαριασµό 
Αποτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος παγίου 
περιουσιακού στοιχείου. 
 
3.14.3. Έσοδα από µερίσµατα 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής 
τους. 
 
 
3.15.Έξοδα 
 
3.15.1.Κόστος δανεισµού 
 
Το κόστος δανεισµού αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων 
δανείων είτε µακροπρόθεσµων είτε βραχυπρόθεσµων βάσει των εκάστοτε επιτοκίων που είναι 
σε ισχύ για κάθε περίπτωση δανείου.  
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3.15.2.Λειτουργικές µισθώσεις  
 
Τα µισθώµατα που καταβάλλονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στο 
λογαριασµό Αποτελεσµάτων ως έξοδα κατά τον χρόνο καταβολής του µισθίου. 
 
3.15.3.Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  
 
Την παρούσα χρονική στιγµή δεν υπάρχουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που να έχουν αποκτηθεί 
µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Στην περίπτωση που στο µέλλον ο Όµιλος αποκτήσει περιουσιακά 
στοιχεία µε χρηµατοδοτική µίσθωση, τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία θα απεικονίζονται ως 
περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου µε αντίστοιχη αναγνώριση της υποχρέωσης προς τον 
εκµισθωτή. 
 
3.16. Φόρος εισοδήµατος  
 
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και 
τους αναβαλλόµενους φόρους. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την 
µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο φόρος 
εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό Αποτελεσµάτων , εκτός του φόρου εκείνου που 
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια. 
 
Η επιβάρυνση του τρέχοντος φόρου της χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. 
Το φορολογητέο κέρδος της χρήσης διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται 
στα αποτελέσµατα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον 
φόρο και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν 
φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
Η υποχρέωση από αναβαλλόµενη φορολογία λογιστικοποιείται γενικά για όλους τους 
φορολογικούς ετεροχρονισµούς ενώ η απαίτηση από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται 
στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη µε τα οποία θα 
είναι δυνατόν να συµψηφιστούν. Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία 
εξετάζεται κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού και µειώνεται στην  έκταση που δεν είναι 
πλέον πιθανόν ότι θα υπάρχουν αρκετά φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση 
αυτού του περιουσιακού στοιχείου.   
 
3.17.Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µια 
γεωγραφική περιοχή, στην οποία βρίσκεται η παραγωγή ή οι υπηρεσίες καθώς και τα πάγια της 
Εταιρίας και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει επιλέξει ως πρωτεύοντα τύπο παρουσίασης τοµεακών πληροφοριών 
τους γεωγραφικούς τοµείς.  Η επιλογή αυτή υπαγορεύθηκε από την εσωτερική οργανωτική και 
λειτουργική δοµή του Οµίλου.  Οι κύριοι γεωγραφικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο 
Όµιλος είναι οι εξής: 
 

• Θράκη  
• Κεντρική Μακεδονία 
• Λοιπή Ελλάδα 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 
 
Κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρίας, η ∆ιοίκηση είναι απαραίτητο να 
προβεί σε κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά µε τις φερόµενες αξίες των ενεργητικών και 
παθητικών στοιχείων, οι οποίες δεν είναι προφανείς από άλλες πηγές πληροφόρησης. Οι 
εκτιµήσεις και οι σχετικές µε αυτές υποθέσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος καθώς 
και σε άλλους σχετικούς παράγοντες. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από 
αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και οι υποκείµενες υποθέσεις εξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις 
λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία επισυµβαίνουν, εάν αυτές 
επηρεάζουν µόνο τη συγκεκριµένη περίοδο, ή και µελλοντικές περιόδους.  
 
Οι λογιστικές κρίσεις στις οποίες έχει προβεί η ∆ιοίκηση κατά την εφαρµογή των λογιστικών 
πολιτικών της Εταιρίας και του Οµίλου και οι οποίες έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου είναι οι ακόλουθες: 
 
 

� τις ανακτήσιµες αξίες της συµµετοχής σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες 
 
� τις ωφέλιµες ζωές και  τις ανακτήσιµες αξίες των αποσβέσιµων παγίων  

 
 
Έχουν γίνει ανακατατάξεις ορισµένων κονδυλίων της προηγούµενης χρήσης για λόγους 
ορθότερης παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
 
5. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρίας ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (έτοιµα προϊόντα, εµπορεύµατα, 
υπηρεσίες) αναλύεται ως εξής : 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  31.12.2007  31.12.2006 

Έσοδα από πωλήσεις έτοιµων προϊόντων 22.706  20.190 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 3.726  4.074 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 38  60 
Έσοδα από Λοιπές πωλήσεις 504  126 

Σύνολο κύκλου εργασιών 26.974  24.450 
 
 
 
Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (έτοιµα προϊόντα, εµπορεύµατα, 
υπηρεσίες) αναλύεται ως εξής : 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  31.12.2007  31.12.2006 

Έσοδα από πωλήσεις έτοιµων προϊόντων 22.540  20.287 

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 3.726  4.074 
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 38  60 
Έσοδα από Λοιπές πωλήσεις 504  126 

Σύνολο κύκλου εργασιών 26.808  24.547 
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6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 
Ανάλυση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα και ανά προϊόν  έχει ως 
εξής: 
              
Η Εταιρία 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑ 5.226 1.639 3.820 10.685 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ –ΑΡΙΑΝΙ 2.192 1.251 3.432 6.875 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 2.369 2.067 304 4.740 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.795 1.638 292 3.725 
ΛΟΙΠΑ 366 41 542 949 
ΣΥΝΟΛΟ 11.948 6.636 8.390 26.974 
 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑ 5.204 1.485 3.792 10.481 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ –ΑΡΙΑΝΙ 2.098 650 1.196 3.944 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 2.523 1.197 1.502 5.222 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.132 988 1.570 3.690 
ΛΟΙΠΑ 589 4 520 1.113 
ΣΥΝΟΛΟ 11.546 4.324 8.580 24.450 
 
 
Ο Όµιλος 
 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑ 5.226 1.639 3.820 10.685 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ –ΑΡΙΑΝΙ 2.192 1.251 3.432 6.875 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 2.369 2.067 304 4.740 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.795 1.638 292 3.725 
ΛΟΙΠΑ 445 41 297 783 
ΣΥΝΟΛΟ 12.027 6.636 8.145 26.808 
 
 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΑΛΑ 5.204 1.485 3.792 10.481 
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ -ΑΡΙΑΝΙ 2.098 650 1.196 3.944 
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 2.523 1.197 1.502 5.222 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.132 988 1.570 3.690 
ΛΟΙΠΑ 686 4 520 1.210 
ΣΥΝΟΛΟ 11.643 4.324 8.580 24.547 
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7. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ  
 
Ο αριθµός των εργαζόµενων στον Όµιλο και την Εταιρεία, και το συνολικό κόστος εργοδότησής 
τους, ήταν: 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 
 31 ∆εκεµβρίου 

2007 
31 ∆εκεµβρίου 

2006 
 31 ∆εκεµβρίου 

2007 
31 ∆εκεµβρίου 

2006 
Άτοµα       
Μισθωτοί  86 86  86 86 
Ηµεροµίσθιοι 57 77  51 48 
Σύνολο  143 163  137 134 
      
 31 ∆εκεµβρίου    

2007 
31 ∆εκεµβρίου   

2006 
 

 31 ∆εκεµβρίου  
2007 

31 ∆εκεµβρίου  
2006 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού 

679 651  675 649 

Αµοιβές & λοιπές 
παροχές στο προσωπικό  

2.481 2.487  2.427 2.323 

Πρόβλεψη αποζηµίωση 
προσωπικού 

47 31  47 31 

Σύνολο 3.207 3.169  3.149 3.003 
 
 
8. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
 
Ο επιµερισµός των αποσβέσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 έχει ως 
ακολούθως : 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρία 
    
Κόστος παραγωγής  1.394  1.009 

Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 411  387 
Σύνολο  1.805  1.395 
    
 
 
9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ (ΕΞΟ∆Α)  
 
Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) την 31 ∆εκεµβρίου 2007 του Οµίλου και της Εταιρείας 
συµπεριλαµβάνονται: 
Ο Όµιλος 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ   

  
1/1 /07- 
31/12/07  

1/1/06 - 
31/12/06 

Έσοδα     
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  0  4 
Έξοδα     
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  (1.298)  (1.098) 
 
Σύνολο  

(1.298)  (1.094) 

 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

 23 

 
 
9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ (ΕΞΟ∆Α) - Συνέχεια 
 
Η Εταιρία 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ   

  
01/01 /07- 
31/12/07  

01/01/06 - 
31/12/06 

Έσοδα     
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  0  4 
     
Έξοδα     
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  (1.243)  (1.009) 
     

Σύνολο  (1.243)  (1.005) 

 
 
10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:  
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρία 

 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

Φόρος Εισοδήµατος  0  0  

Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδ.  (431) (203) (369) (128) 

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου  0 (581) 0 (581) 
Προβλέψεις για ∆ιαφορές Φορ. Ελέγχου ( χρ 
2005,2006,2007) (180) 0 (180) 0 

 (611) (784) (549) (709) 
 
Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο διαφορετικό 
από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται , για σκοπούς προσδιορισµού του 
φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων. 
 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των Εταιρειών του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε 
συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα 
οριστικοποιηθούν . Κατά την εκτίµηση της εταιρείας για τις ανέλεγκτες χρήσεις της µητρικής θα προκύψουν 
φορολογικές διαφορές 180 χιλ. ευρώ ,ποσό για το οποίο σχηµατίσθηκε σχετική πρόβλεψη ενώ για την 
θυγατρική εκτιµάται ότι δεν θα προκύψουν λογιστικές διαφορές. 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 2005 έως και 2007 

CAMPUS 2003 έως και 2007 
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11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες Eυρώ 31 ∆εκεµβρίου 31 ∆εκεµβρίου 31 ∆εκεµβρίου 31 ∆εκεµβρίου
2007 2006 2007 2006

Προϊόντα και εµπορεύµατα 3.603 2.692 3.012 2.270
Υλικά παραγωγής & υλικά συσκευασίας 627 694 374 358
Αναλωσιµα & είδη συσκευασιας & αντ/κα 
παγίων

547 535 491 484

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 2.061 1.947 2.059 1.947
6.838 5.868 5.936 5.059

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
12. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 
Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2007 δεν προέκυψαν µεταβολές στις κτήσεις Θυγατρικών Εταιριών 
 
 
13. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 
 Μέχρι την 31 ∆εκεµβρίου του 2007 δεν προέκυψαν µεταβολές στις κτήσεις Συγγενών Εταιριών. 
 
 
14. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
  
 

 O Όµιλος  Η Εταιρεία 
 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 2007 2006  2007 2006 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 45 45  25 25 
 Σύνολο 45 45  25 25 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν κυρίως εγγυήσεις. 
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15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
 
Οι Εµπορικές απατήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 O Όµιλος  Η Εταιρεία 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 2007 2006  2007 2006 
Εµπορικές Απαιτήσεις       
Πελάτες εσωτερικού 9.254 7.186  9.180 7.048 
Πελάτες εξωτερικού 487 250  487 250 
Επιταγές εισπρακτέες 
µεταχρονολογηµένες  

1.260 1.573  1.240 1.573 

Γραµµάτια εισπρακτέα 198 203  173 178 

      
-Μείον: Προβλέψεις για 
επισφαλείς πελάτες 

(950) (950)  (950) (950) 

      

Σύνολο  10.249 8.262  10.130 8.099 

 
Η µέση πιστωτική περίοδος που παρέχεται στους πελάτες επί των πωλήσεων για την Εταιρία είναι 120 ηµέρες 
για το 2007 (104 ηµέρες για το 2006) και για το Όµιλο 120 ηµέρες και 106 ηµέρες.   
 
 Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 
και 2006 είναι ως κάτωθι 
 
 O Όµιλος  Η Εταιρεία 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 950  950 
Επιπρόσθετες προβλέψεις µέσα στην χρήση    
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη µέσα στην 
χρήση 0  0 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006 950  950 

    

Επιπρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  0  0 
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη µέσα στην 
χρήση  0  0 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2007 950  950 
 
 
16. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 31.12.07   31.12.07 
Ταµειακά διαθέσιµα 1.349   1.218 
     

Σύνολο ταµειακών 
διαθεσίµων 

1.349   1.218 

 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
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17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
 
 
 Η Εταιρεία Ο Όµιλος 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ     
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
 € € € € 
     
Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως 
καταβληµένο: 13.673.200 κοινές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας  0,73 Ευρώ 
ανά µετοχή 

9.981 9.981 9.981 9.981 

     
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ     
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 
Αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το 
άρτιο 

1.000 1.000 1.000 1.000 

     
 
 
18. ∆ΑΝΕΙΑ 
 
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές Τράπεζες και είναι εκφρασµένα σε 
Ευρώ. Τα ποσά , που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού , 
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, 
χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται  την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 ως εξής : 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία   

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 
Χρόνος 

αποπληρωµής Επιτόκιο 
Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις υποχρεώσεις υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµων ∆ανειοδότησης 

    Υποχρεώσεων  
      

6.919 14.629 6.919 13.740 2007-2017 7,39% 
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19. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
  

    
Ο Όµιλος 

   

    Γήπεδα Κτίρια & Μηχανήµατα & Μεταφορικά Έπιπλα & Πάγια υπό Σύνολο 

    & Κτιριακές Μηχανολογικές Μέσα Γραφειακός εκτέλεση ή  
    Οικόπεδα Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις   Εξοπλισµός Εγκατάσταση   

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης        
            
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006   
5.239 10.265 16.378 3.509 2.555 3.683 41.629 
Προσθήκες  έως την 31 
∆εκεµβρίου 2007   90 190 152 649 3.021 4.102 
∆ιαγραφές-πωλήσεις 
παγίων    (83) (230)                                                                                                                                                     (313) 
Μεταφορές από ''υπό εκτέλεση''       
Κατά  την  31 
∆εκεµβρίου 2007 5.239 10.355 16.568 3.578 2.974 6.704 45.418 
            
Συσσωρευµένες αποσβέσεις        
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006          1.914 6.467 2.755 2.105  13.241 
Αποσβέσεις έως τη 31 
 ∆εκεµβρίου 2007 307 1.048 194 520  2.069 
Αποσβέσεις διαγραφών-
πωλήσεων     (33) (231)  (264) 
Κατά την 31  
∆εκεµβρίου 2007   2.221 7.515 2.916 2.394  15.046 
                 
Αναπόσβεστη αξία              
                 
Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2007 5.239 8.134 9.053 662 580 6.704 30.372 

Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2006 5.239 8.351 9.911 754 450 3.683 28.388 
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19. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Συνέχεια 
 
 

    
Η Εταιρεία 

   

    
Γήπεδα 

& Κτίρια & Μηχανήµατα & Μεταφορικά Έπιπλα & Πάγια υπό Σύνολο 
    Οικόπεδα Κτιριακές Μηχανολογικές Μέσα Γραφειακός εκτέλεση ή  
      εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις  Εξοπλισµός Εγκατάσταση   

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης             
                 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006   
4.289 7.304 14.689 3.382 1.603 2.910 34.177 
Προσθήκες έως την 31 
∆εκεµβρίου 2007    90 190 152 35 2.312 2.779 
'∆ιαγραφές παγίων'     (83) (1)  (84) 
Μεταφορές από ''υπό εκτέλεση''       
Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

4.289 7.394 14.879 3.451 1.637 5.222 36.872 

                  
Συσσωρευµένες αποσβέσεις              
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.429 5.727 2.659 1.119  10.934 
Αποσβέσεις νέο –ενοποιούµενων        
'∆ιαγραφές παγίων'     (33)   (33) 
Αποσβέσεις έως την 31  
∆εκεµβρίου 2007 198 913 178 139  1.428 
Κατά την 31  
∆εκεµβρίου 2007   1.627 6.639 2.804 1.258  12.329 
                  
Αναπόσβεστη αξία               
                  
Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2007 4.289 5.767 8.239 647 379  24.543 

Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2006 4.289 5.875 8.962 723 484 2.910 23.243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 
Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

 29 

 
 
20. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0
Προσθήκες εώς την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0
Αποσβέσεις έως την 31 ∆εκεµβρίου 2007
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου  2006 0 0

O Όµιλος

 
 
 

Λογισµικά 
προγράµµατα Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0
Προσθήκες εώς την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 0 0
Αποσβέσεις εώς την 31∆εκεµβρίου 2007 0 0
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 0 0
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου  2006 0 0

Η Εταιρεία 
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21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 2006, είχαν ως 
ακολούθως: 

 Η Εταιρεία  Ο Όµιλος 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ      

 31/12/07 31/12/06  31/12/07 31/12/06 
Προµηθευτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων 3.663 2.511  4.327 3.103 
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.444 1.143  2.332 1.413 
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 160 257  160 257 
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 100 154  114 154 
Λοιποί πιστωτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων 1.332 945  1.142 663 

Σύνολο 6.699 5.010  8.075 5.590 

 
Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών πιστωτών αφορούν κυρίως σε αγορές και λειτουργικές δαπάνες.  Η 
µέση πιστωτική περίοδος για τις λειτουργικές αγορές για την Εταιρία είναι 60 ηµέρες για το 2007 (44 ηµέρες 
για το 2006) και για τον Όµιλο 60 ηµέρες και 54 αντίστοιχα. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη 
τους αξία. 
 
 
22. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται στην Ελλάδα, για την 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράτε και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα  του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο 
χρόνο καταβολής του.  
 
Η διακίνηση του λογαριασµού των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2007, είχε ως 
εξής: 
 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Πρόβλεψη κατά την  31 ∆εκεµβρίου 2006 31 31
∆απάνη που επιβάρυνε την 31 ∆εκεµβρίου 2007 17 17
Πρόβλεψη κατά την  31 ∆εκεµβρίου 2007 48 48

 
 
 
23. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις κυρίως αφορούν την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ και σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν 
κατά την περίοδο από 1994 έως  2001 και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 40% έως 55%. Η άλλη Εταιρεία 
του Οµίλου, οι επενδύσεις της οποίας έχουν επιχορηγηθεί είναι η CAMPUS AE. Οι επιχορηγήσεις αυτές 
αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων –κυρίως µηχανηµάτων-
που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόµου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση, 
ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη µεταβίβαση των επιχορηγουµένων µηχανηµάτων και ως προς τη 
διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης της επιχορηγούµενης Εταιρείας.  
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23. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Συνέχεια 
 
Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές , κατά καιρούς, ελέγχους, δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 
 
Η διακίνηση µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2007, του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν 
ως έσοδα σε µελλοντικές χρήσεις, είχε ως εξής: 
 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 4.820 3.420
Επιχορηγήσεις στην διάρκεια της χρήσης 990 990
Έσοδο αναγνωρισθέν την 31 ∆εκεµβρίου 2007 -400 -329

Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.410 4.081    
 
Το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων επιµερίζεται ως εξής: 
 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Επιχορηγήσεις στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 401 329
Επιχορηγήσεις στις µακροπρόθεµσες υποχρεώσεις 5.009 3.752

Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.410 4.081

   
 
 
24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία ‘’τακτικού αποθεµατικού’’- µε την 
κατ’ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι 
να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το ’’τακτικό αποθεµατικό’’ διανέµεται 
µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 
 
Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι 
οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της 
διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας 
επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση, που θα επισυσσωρευθεί  κατά τη διανοµή των αποθεµατικών 
αυτών, υπολογιζόµενη, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, σε € 560.000 περίπου, θα αναγνωρισθεί κατά το 
χρόνο της λήψεως της απόφασης περί διανοµής και σε σχέση µε το ποσό της διανοµής. Σε περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης αυτών η φορολογική υποχρέωση θα είναι κατά πολύ λιγότερο.  
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24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - Συνέχεια 
 
 
Αποθεµατικά      
      
      
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

1/1/06 
Προσθήκες 
(Μειώσεις) 

31/12/06 
Προσθήκες 
(Μειώσεις) 

31/12/07 

      
Τακτικό Αποθεµατικό  277 0 277 0 277 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά Ειδικών 
∆ιατάξεων & λοιπά Ειδικά Αποθεµατικά  

2.243 (356) 1.887 0 1.887 

Έκτακτα Αποθεµατικά  0 0 0 0 0 
Αφορολόγητα Αποθεµατικά  16 0 16 0 16 
Ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά 16 356 372 0 372 

 2.552 0 2.552 0 2.552 

      
 
 
25. ΚΕΡ∆Η/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ-ΚΕΡ∆Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ 
 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα: 
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
1/1/07 – 
31/12/07  

1/1/06 – 
31/12/06  

1/1/07 - 
31/12/07  

1/1 /06– 
31/12/06 

        

 Κέρδη/ (Ζηµιές) σε χιλιάδες Ευρώ 238  (680)  228  (582) 
 

Μέσος Σταθµισµένος αριθµός των 
κοινών µετοχών για τους σκοπούς 
των      βασικών κερδών ανά µετοχή 

13.673.200  13.673.200  13.673.200  13.673.200 

Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή σε 
Ευρώ 

0,02 (0,05) 0,02 (0,04) 

 
 
Η διοίκηση του Οµίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ θα προτείνει για τη χρήση που έκλεισε, την καταβολή µερίσµατος 0,01 
Ευρώ ανά µετοχή. 
 
Η κίνηση για τα κέρδη εις νέον έχει ως εξής: 
 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 
Κέρδη εις νέον στην έναρξη της χρήσης  2.113 3.068 1.340         2.196 
Κέρδη/ (ζηµίες)  χρήσεως  237 (680) 228 (582) 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 (274) 0 (274) 
Κέρδη εις νέον στο τέλος της 
χρήσης 

2.350 2.113 1.568 1.340 
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26. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Η µητρική του Οµίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ έχει τις κατωτέρω συναλλαγές µε την θυγατρική εταιρεία CAMPUS και µε 
τη συνδεόµενη εταιρεία ∆οϊράνη για το 2007 : 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ             
                  
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

  
1/1/07-
31/12/07 

1/1/06-
31/12/06 

1/1/07-
31/12/07 

1/1/06-
31/12/06 

1/1/07-
31/12/07 

1/1/06-
31/12/06 

1/1/07-
31/12/07 

1/1/06-
31/12/06 

Συναλλαγές µε την 
θυγατρική CAMPUS 
ΑΕ 

247 19 643 843 417 367 0 0 

Συναλλαγές µε την 
συνδεόµενη εταιρία 
∆ΟΪΡΑΝΗ ΑΕ 

894 336 3.560 3.035 0 134 247 0 

Σύνολο 1.141 355 4.203 3.878 417 501 247 0 

 
 
27. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
Ο Όµιλος έχει δεσµεύσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε δοσµένες εγγυήσεις σε τράπεζες καθώς 
και λοιπές εγγυήσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να 
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.   
 

27.1. Εµπράγµατα Βάρη 
 
Έχει εγγραφεί  προσηµείωση,ποσό 327 χιλιάδες Ευρώ υπέρ της ΕΤΒΑ για την Εταιρεία  και για 
τον Όµιλο 327 χιλιάδες  Ευρώ. 

 
27.2. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας 
 
Κατά της Εταιρίας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές συνολικού ύψους 100 χιλιάδων Ευρώ, οι 
οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά και το αποτέλεσµα τους είναι αβέβαιο.  Έναντι αυτών των 
εκκρεµοδικιών δεν έχουν σχηµατισθεί αντίστοιχες προβλέψεις καθώς η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος από την τελεσιδικία αυτών των υποθέσεων. 

 
27.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών της Εταιρείας και του Οµίλου θα οριστικοποιηθούν 
όταν θα διενεργηθούν οι αντίστοιχοι τακτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές ή / 
και τελεσιδικήσουν σχετικές εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις. Είναι πιθανό από τους παραπάνω 
φορολογικούς ελέγχους να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν µε ακρίβεια.  Συνεπώς δεν έχουν σχηµατισθεί αντίστοιχες 
προβλέψεις. 

Εταιρεία Ανέλεγκτες χρήσεις

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ 2005 - 2007

CAMPUS AE 2003 - 2007
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27. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – Συνέχεια 

 
27.4. ∆οθείσες Εγγυήσεις  
 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται 
ως εξής: 

                  Ο Όµιλος 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006

∆οθείσες εγγυήσεις 1.612 446
 

 
    Η Εταιρεία  
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006

∆οθείσες εγγυήσεις 1.345 198  
 
 

27.5. Συµβάσεις Λειτουργικών Μισθώσεων  
 
Οι λειτουργικές µισθώσεις της Εταιρίας και του Οµίλου αφορούν, µισθώσεις αυτοκινήτων. Οι 
συµβάσεις για τα ενοίκια διαρκούν κατά µέσο όρο 4 χρόνια,  
 
 

Ο Όµιλος 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006
Ενοίκια µεταφορικών µέσων 30 25
Λοιπά Ενοίκια 13 10
Mισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα 
της χρήσεως

43 35

 
 
 

Η Εταιρεία 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31.12.2007 31.12.2006

Ενοίκια µεταφορικών µέσων 11 9

Λοιπά Ενοίκια 2 0
Mισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα 
της χρήσεως

13 9
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28. ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
 
Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιµάκιο της ∆ιοίκησης της Εταιρίας 
για την περίοδο 01.01.07 – 31.12.2007 ανήλθαν σε 38 χιλιάδες Ευρώ. 
 
 
29. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31 
∆εκεµβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
‘ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ’ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 

 
Κύριοι µέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Νόµου 2190/20 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π∆ 409/86 και 
το καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουµε συνηµµένως στη Γενική Συνέλευση σας τα ετήσια Οικονοµικά 
Στοιχεία και Πληροφορίες της Εταιρείας και του Οµίλου  για την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 
∆εκεµβρίου 2007 και παρακαλούµε να τα εγκρίνετε. 
 
Γενικές Πληροφορίες  
 
Η βιοµηχανία γάλακτος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των γαλακτοκοµικών προϊόντων.  
Συγκεκριµένα στην συλλογή, την επεξεργασία γάλακτος, την παραγωγή και διάθεση φρέσκου γάλακτος, 
γιαουρτιού, αριάνι, τυροκοµικών και βιολογικών προϊόντων.  Καθώς, επίσης και τη διάθεση των 
εµπορευµάτων ∆ΟΪΡΑΝΗ AE και DANONE AE. Η διάθεση των προϊόντων πραγµατοποιείται από το δίκτυο 
πωλήσεων της εταιρείας.  Επίσης, πραγµατοποιούνται εξαγωγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Βαλκανίων όπως στη Ουγγαρία, Γερµανία, Βουλγαρία και Ρουµανία.  Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην 
Αλεξανδρούπολη, όπου στεγάζεται το κεντρικό λογιστήριο, καθώς και η διάθεση.  Η κύρια παραγωγική 
µονάδα της βρίσκεται στο ∆ιδυµότειχο, όπου καλύπτει επίσης την διάθεση των προϊόντων και δύο ακόµα 
υποκαταστήµατα στην Ξάνθη και στην Θεσσαλονίκη για την διάθεση των προϊόντων. 
 
Λειτουργική απόδοση 
 

Κατά το 2007 οι πωλήσεις του Οµίλου ήταν αυξηµένες κατά 9,21% που προήλθε από την οργανική ανάπτυξη 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την συνεχή βελτίωση και διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, 
σύµφωνα µε τα πιστοποιηµένα συστήµατα HACCP και ISO, καθώς, επίσης των επενδύσεων της εταιρίας 
ύψους 7 εκ. ευρώ για την τρέχουσα διετία, τις επενδύσεις της θυγατρικής CAMPUS ΑΕ µε στόχο την 
ανάπτυξη και βελτίωση ποιότητας της α΄ύλης και την µείωση του κόστους σε συνεργασία µε Ισραηλινούς 
ειδικούς στον τοµέα παραγωγής γάλακτος. 
 

Ανασκόπηση Αποτελεσµάτων χρήσεως 2007 

 
Η χρήση του 2007 έκλεισε µε κέρδη προ φόρων 777 χιλ. Ευρώ , έναντι  127 χιλ. Ευρώ το 2006  και σε 
ενοποιηµένο επίπεδο 848 χιλ. Ευρώ έναντι 104 χιλ. Ευρώ κατά το 2006, µε κέρδη προ Τόκων ,Φόρων, 
Αποσβέσεων και Εξόδων Αναδιοργάνωσης (ΕΒΙΤDΑ) 3.415 χιλ. Ευρώ  έναντι 2.641 χιλ. Ευρώ  κατά το 
προηγούµενο έτος και σε ενοποιηµένο επίπεδο 3.951 χιλ. Ευρώ έναντι 3.163 χιλ. Ευρώ το προηγούµενο έτος 
.  
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 26.974 χιλ. Ευρώ  έναντι 24.450 χιλ. Ευρώ κατά το έτος 2006 και σε ενοποιηµένο 
επίπεδο σηµείωσε πωλήσεις 26.808 χιλ. Ευρώ έναντι 24.547 χιλ. Ευρώ κατά το έτος 2006.  
 

Μερισµατική πολιτική 

 
Η µερισµατική πολιτική διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα του Οµίλου, την πορεία της 
τρέχουσας χρήσης και τις εν γένει εξελίξεις του οικονοµικού περιβάλλοντος µε γνώµονα πάντα το 
µακροπρόθεσµο συµφέρον της Εταιρίας και των µετόχων της. 
 
Για την χρήση του 2007 το προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή ανέρχεται σε 0,01 Ευρώ. 
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∆ιαχείριση κινδύνων 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός 
κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας  και ο επιτοκιακός κίνδυνος. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Με έµφαση  στην οργάνωση, µε συνεχείς επενδύσεις και προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων, όπου 
καθιστούν τον Όµιλο ικανό να ανταποκριθεί, τόσο στον εγχώριο, όσο και στον διεθνή ανταγωνισµό. 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία και η θυγατρική της δεν έχουν στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού σε νόµισµα διαφορετικό από 
το Ευρώ, ως εκ τούτο δεν υφίσταται ο συναλλαγµατικός κίνδυνος. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών.  Σηµαντικό µέρος των απαιτήσεων αφορά κρατικούς οργανισµούς, καθώς επίσης και µεγάλους 
ιδιωτικούς οργανισµούς.  Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων, διενεργούνται σχετικές 
προβλέψεις αποµειώσεων. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του µε προσεκτική παρακολούθηση των χρεωστών 
µακροπροθέσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των πληρωµών.  Οι ανάγκες 
ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθηµερινή βάση και ο προγραµµατισµός πληρωµών σε εβδοµαδιαία και 
µηνιαία βάση. 

 

Επιτοκιακός κίνδυνος 

Η συντηρητική και συνετή διαχείριση των δανείων θα περιορίσει τον πιθανό κίνδυνο από την αύξηση των 
επιτοκίων. 

 

Υποχρεώσεις πληροφόρησης βάσει του άρθρου 11 α του Ν.3371/2005 

 

Η παρούσα  έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 
3371/2005. 

 

A.  ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εννιά εκατοµύρρια εννιακόσια ογδόντα ένα χιλιάδες και 
τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ (9.981.436,00 Ευρώ), καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους µετόχους της 
διαιρούµενο σε δεκατρία εκατοµµύρια εξακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες  κοινές ονοµαστικές 
µετοχές µε δικαίωµα ψήφου (13.673.200 µετοχές) , ονοµαστικής αξίας εβδοµηντά τριών λεπτών του Ευρώ 
(0,73 Ευρώ) η κάθε µία. 
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Οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών (Κατηγορία: Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης)  

 

B. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας 

 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 
καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες µετοχές 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

Γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Ν. 3556/2007 

 

Την 31.12.2007 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 
ψήφου της Εταιρίας: Παπαζηλάκης Πασχάλης µε αριθµό µετοχών 5.292.473, ήτοι 
38,707%, Παπαζηλάκης Αθανάσιος µε αριθµό µετοχών 5.101.320, ήτοι 37,309%. 
 

∆. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 

Ε. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 

 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από τις 
µετοχές της. 

 

ΣΤ. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας 

 

∆εν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρίας ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που 
απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

Ζ. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 

 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Η. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 

 
∆εν προβλέπεται αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων 
µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Θ. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
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∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 
έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

Ι. Συµφωνία που η εταιρία έχει συνάψει µε µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή µε το προσωπικό 
της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

  

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης, ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς 
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 
Άλλες πληροφορίες βάσει του άρθρου 1, παρ. 7β του Ν. 3487/2006 

Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 31 
∆εκεµβρίου 2007 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). 
 

 

Στρατηγική και προοπτικές Οµίλου 
 
Στρατηγική της εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ  αποτελεί η ικανοποίηση του καταναλωτή, µέσω της πολιτικής της 
πράσινης γραµµής που ξεκινάει από την παραγωγή του γάλακτος µέχρι το τελικό προϊόν.  Στόχος της 
εταιρείας είναι η αύξηση των πωλήσεων µε ανάπτυξη και άλλων σηµείων πώλησης στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Για το νέο έτος η ∆ιοίκηση προβλέπει µία σταθερή ανάπτυξη της πορείας των οικονοµικών 
µεγεθών του Οµίλου, εφαρµόζοντας µε προσήλωση την συγκροτηµένη στρατηγική του.  Οι κίνδυνοι που 
µπορούν να µεταβάλουν την πορεία είναι οι εξελίξεις των τιµών των α΄υλών – ενέργειας (πετρέλαιο) και 
πιθανοί διατροφικοί κίνδυνοι. 
 
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 5 Μαρτίου 2008 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆.Σ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»  

 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» (η 
«Εταιρεία»), καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της (ο 
«Όµιλος»), που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις  
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 
συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες  επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την 
εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους.  Για 
την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.  
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής  παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη 
την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007, την 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµιακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έκθεση επί άλλων νοµικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
 

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός 
Α.Μ.ΣΟΕΛ 15651 

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α,Ε 
Πατησίων 81 και Χέϋδεν -  104 34 Αθήνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


