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Η Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση στοχεύει σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του 
Οµίλου και της Εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 και 
είναι αυτή που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την Τετάρτη 22 Αυγούστου 2008 και 
έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.evrofarma.gr . 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 (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) Βιτάλι Τολλοκονικώφ, 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 01/01/2008 - 30/06/2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 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 περιλάµβάνονται 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 τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/30-04-2007. 
 
 
 
 

Αλεξανδρούπολη 22 Αυγούστου 2008 
 
 
 

Οι Βεβαιούντες 
 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.   Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.  Το Μέλος του ∆.Σ. 
     και ∆/νων Σύµβουλος 
 
 
 
Αθανάσιος Παπαζηλάκης   Πασχάλης Παπαζηλάκης   Βιτάλι Τολλοκονικώφ 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01/2008-30/06/2008 

 
Η Παρούσα Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο 01.01.2008 - 30.06.2008 και 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις επ’αυτού 
εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις (1/434/3-7-2007 και 7/448/11-10-2007) 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 Α΄εξαµήνου της τρέχουσας 

περιόδου και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις ( Εταιρικές και 
Ενοποιηµένες). 

● Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου κατά το δεύτερο 
εξάµηνο της υπό εξέταση χρήσης. 

● Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον  Όµιλο κατά το δεύτερο 
εξάµηνο της υπό εξέταση χρήσης. 

● Για τις συναλλαγές που καταρτίστηκαν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 
προσώπων. 

 
1. Οικονοµικός Απολογισµός του Α΄εξαµήνου 2008 
 
Το Α΄εξάµηνο του 2008 ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου ανήλθε σε € 12.577 χιλ και 12.396 
χιλ αντίστοιχα, έναντι € 12.424 χιλ και 12.448 χιλ της προηγουµένης περιόδου.  
 
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  € 1.519 χιλ και € 1.743 χιλ για την 
Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, έναντι € 2.063 χιλ και € 2.432 χιλ της προηγουµένης περιόδου.  
 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 100 χιλ και € 148 χιλ για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, έναντι € 
777 χιλ και € 855 χιλ της προηγουµένης περιόδου. 
 
Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας  ανήλθαν σε € 10 χιλ και € 33 χιλ για την Εταιρεία και τον 
Όµιλο αντίστοιχα, έναντι € 319 χιλ και € 365 χιλ της προηγουµένης περιόδου. 

 

Από την ανωτέρω ανάλυση παρατηρείται µία συγκράτηση των πωλήσεων στα επίπεδα της προηγούµενης 
περιόδου και µείωση των κερδών, λόγω της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας της τρέχουσας περιόδου. 
Συγκεκριµένα αυξήθηκε το κόστος των Α΄υλών, το κόστος µεταφοράς και διανοµής, το οποίο επηρέασε το 
κόστος παραγωγής των πωληθέντων προϊόντων, χωρίς να µετακυλισθεί  στον καταναλωτή µε αποτέλεσµα τη 
µείωση του κέρδους.  
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) ανήλθε σε  € 21.362 χιλ και € 
22.481 χιλ για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, έναντι € 20.659 χιλ και € 21.548 της 31.12.2007. 
Υπάρχει µια αύξηση του τραπεζικού δανεισµού κατά € 703 χιλ και € 933 χιλ για την Εταιρεία και τον ΄Οµιλο 
αντίστοιχα, λόγω της συνεχιζόµενης εκτέλεσης του επενδυτικού  προγράµµατος. 
 
Το µέρισµα για την οικονοµική χρήση 2007 µικτού ποσού € 182 χιλ εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις  27 Ιουνίου 2008. 
 
Περαιτέρω δίδονται ορισµένοι από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες του Οµίλου µας 
καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. 
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Χρηµατοοικονοµικοί  ∆είκτες              30.06.2008 31.12.2007 
     ΟΜΙΛΟΣ 
α) Βραχυπρόθεσµη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό           1,2                     1,3  
    (Current Ratio)   Βραχ/θεσµες υποχρεώσεις     
 
β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες )Χ180                     163ηµ                 154ηµ      
    (Average Collection Period) Πωλήσεις 6 µηνών µε πίστωση 
 
γ) Μέση περίοδος πληρωµής (Υποχρεώσεις προς προµηθ)Χ180                 138ηµ                  139ηµ 
     (Average payment period) Σύνολο αγορών  
 
δ) ∆ανειακή επιβάρυνση  Συνολικό Χρέος                                     1,42                     1,36         
    (Debt/Equity Ratio)  Καθαρή περιουσία             
 
ε)  Αποδοτικότητα :  EBITDAΧ100%                                           14%                     15%  
     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.         
 
 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 160 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. 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. 
 
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 
 
Ως σηµαντικό γεγονός το οποίο έλαβε χώρα  κατά την περίοδο του Α΄εξαµήνου 2008 και το οποίο  επηρέασε  
αρνητικά την καθαρή θέση της µητρικής και του Οµίλου θεωρείται το γεγονός ότι αποφασίσθηκε η διανοµή 
µερίσµατος συνολικού ύψους € 182 χιλ (µερίσµατα πληρωτέα € 137 χιλ και φόρος µερισµάτων € 45), από 
την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας µας (28/06/2008). 
 
3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου, έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση των πελατών και την κάλυψη των αναγκών των, 
καταβάλλει προσπάθειες στους τοµείς της παραγωγής γαλακτοκοµικών και τυροκοµικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, θέτοντας παράλληλα υψηλές προδιαγραφές στην προµήθεια Α΄υλών και µε συνεχείς παραγωγικές 
επενδύσεις στη θυγατρική της εταιρεία “CAMPUS A.E”, βάσει του επιχειρηµατικού της προγράµµατος, εκτιµά 
ότι το Β΄εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης θα επιτύχει τον διπλασιασµό της αύξησης  παραγωγής αγελαδινού 
γάλακτος υψηλής ποιότητας από τη θυγατρική εταιρεία “CAMPUS A.E”, σε σχέση µε την προηγούµενη 
περίοδο, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της µητρικής εταιρείας “ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ». 
Επίσης θα ακολουθηθεί µία αυστηρά συντηρητική ανάπτυξη των πωλήσεων λόγω της µεγάλης αύξησης του 
κόστους διανοµής. 
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4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
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 κυριώτεροι 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  
Η πολιτική του Οµίλου είναι να περιορίσει την έκθεσή του στον κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου κάνοντας 
συνετή διαχείριση των δανείων του. Συγκεκριµένα η επιβάρυνση των αποτελεσµάτων του Α΄εξαµήνου 2008 
από χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθε σε € 600 χιλ, ενώ το προηγούµενο εξάµηνο (Α΄ εξάµηνο 2007) ανήλθε 
σε € 639 χιλ. 
 

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).   
 
 
5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Οι συναλλαγές της εταιρίας µε το συνδεόµενο µέρος, CAMPUS AE, στη µετοχική σύνθεση της οποίας  
συµµετέχει η µητρική ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ µε ποσοστό 100%, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Ο Όµιλος Η Εταιρία

30/6/2008 30/6/2008
Έσοδα 0,00 226.904,30
Έξοδα 0,00 539.194,75
Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη 0,00 417.313,03
Υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη 0,00 0,00
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών  και 
µελών της ∆ιοίκησης 21.114,40 21.114,40

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
∆ιοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη 
της ∆ιοίκησης 0,00 0,00
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Οι συναλλαγές της εταιρίας µε το συνδεόµενο µέρος, ∆ΟΪΡΑΝΗ ΑΕ σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ΛΠ 
24, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Ο Όµιλος Η Εταιρία
30/6/2008 30/6/2008

Έσοδα 642.679,40 642.679,40
Έξοδα 2.332.408,06 2.332.408,06
Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη 0,00 0,00
Υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη 685.202,52 685.202,52
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών  
και µελών της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
∆ιοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

 
 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 22 Aυγούστου 2008 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  ∆.Σ 

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

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

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο συνοπτικό ισολογισµό της ανώνυµης εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» («η Εταιρεία») καθώς και το συνηµµένο συνοπτικό ενοποιηµένο ισολογισµό της 

Εταιρείας και της θυγατρικής της (ο «Όµιλος») της 30ης Ιουνίου 2008 και τις σχετικές συνοπτικές 

καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της Εταιρείας και του Οµίλου 

της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας 

ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την  

επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής 

Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια 

διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας 

εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά 

συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα επισκόπησης 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει  

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του 

Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν 

λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόµο και τις 

Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15651 
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∆. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01-01-08 ΩΣ 30-06-08 

 
Ισολογισµός 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ.
Πάγια στοιχεία ενεργητικού

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 20 29.976 29.903 24.850 24.542

Βιολογικά Περιουσιακά στοιχεία 19 1.106 468 0 0
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες 12 7 7 2.410 2.410
Λοιπές συµµετοχές 2 2 2 2
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 14 48 45 29 26
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία 10 503 529 503 594

31.642 30.954 27.794 27.574

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 11 9.180 6.838 8.362 5.936
Απαιτήσεις από πελάτες 15 9.446 10.249 10.222 10.130
Λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 1.774 1.255 1.361 1.399
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 16 308 1.349 287 1.218

20.708 19.691 20.232 18.683
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.350 50.645 48.026 46.257

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή Θέση
Μετοχικό κεφάλαιο 17 9.981 9.981 9.981 9.981
Υπέρ το άρτιο 17 1.000 1.000 1.000 1.000
Αποθεµατικά 25 2.635 2.635 2.551 2.551
Αποτελέσµατα εις νέο 26 2.201 2.350 1.396 1.568
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας 15.817 15.966 14.928 15.100
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Σύνολο Καθαρής Θέσης 15.817 15.966 14.928 15.100

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 21 14.402 14.629 13.418 13.740
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

22 49 47 49 47

Επιχορηγήσεις 24 4.855 5.009 3.634 3.752

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 19.306 19.685 17.101 17.539

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 21 8.079 6.919 7.944 6.919
Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

22 9.129 7.961 8.034 6.599

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος-Λοιποί φόροι 
τέλη

10 19 114 19 100

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 17.227 14.994 15.997 13.618

Σύνολο υποχρεώσεων 36.533 34.679 33.098 31.157

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΘΕΣΗΣ

52.350 50.645 48.026 46.257

Η ΕταιρίαΟ Όµιλος

 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στη σελίδα 17 έως την 40 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
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Καταστάσεις Αποτελεσµάτων 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

1/1/2008-
30/06/2008

1/1/2007-
30/06/2007

1/1/2008-
30/06/2008

1/1/2007-
30/06/2007

ΣΗΜ.
Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες

Κύκλος Εργασιών (Μη βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία)

5 12.396 12.448 12.577 12.424

Μικτά Κέρδη / (Ζηµίες) των µη βιολογικών 
στοιχείων

3.401 3.771 2.816 3.416

Μεταβολή επιµέτρησης βιολογικών 
στοιχειών στην εύλογη αξία

17 22 -83 0 0

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων

17 -443 -278 0 0

Μικτό Αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 2.980 3.410 2.816 3.416

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (ΕΒΙΤ)

781 1.494 700 1.392

Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων 148 855 100 777
Μείον φοροί 10 115 490 90 458
Κέρδη /(Ζηµίες) µετά από φόρους 26 33 365 10 319
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρίας 33 365 10 319
Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή -
βασικά (σε Ευρώ)

26 0,0024 0,0300 0,0007 0,0200

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)

1.743 2.432 1.519 2.063

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Α΄Εξαµήνου 2008

Η ΕταιρίαΟ Όµιλος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στη σελίδα 17 έως την  40  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

1/4/2008-
30/06/2008

1/4/2007-
30/06/2007

1/4/2008-
30/06/2008

1/4/2007-
30/06/2007

ΣΗΜ.
Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητ

ες

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητε

ς

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητε

ς

Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητε

ς

Κύκλος Εργασιών (Μη βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία)

5 6.125 6.499 6.255 6.556

Μικτά Κέρδη / (Ζηµίες) των µη βιολογικών 
στοιχείων

1.956 1.844 1.680 1.670

Μεταβολή επιµέτρησης βιολογικών 
στοιχειών στην εύλογη αξία

17 -1 -46 0 0

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων

17 -128 -22 0 0

Μικτό Αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 1.827 1.776 1.680 1.670

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (ΕΒΙΤ)

444 869 378 690

Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων 32 500 -3 325
Μείον φοροί 10 81 299 64 282
Κέρδη /(Ζηµίες) µετά από φόρους 26 -49 201 -67 43
Κατανέµονται σε:
Μετόχους εταιρίας -49 201 -67 43
Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή -
βασικά (σε Ευρώ)

26 -0,0036 0,0147 -0,0049 0,0031

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)

944 1.436 808 1.127

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Β΄Τριµήνου 2008

Η ΕταιρίαΟ Όµιλος

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στη σελίδα 17 έως την  40  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 
Έµµεση Μέθοδος-Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

1/1/2008-
30/6/2008

1/1/2007-
30/06/2007

1/1/2008-
30/06/2008

1/1/2007-
30/06/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 148 855 100 777
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 1.116 1.139 938 835
Προβλέψεις 0 4 51 4
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας

0 0 0 0

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -154 -201 -118 -164
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 633 639 600 615
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μεταβολές στο Κεφάλαιο Κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -2.342 -1.695 -2.426 -1.812
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 286 -256 -54 -209
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.083 603 1.228 688
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -633 -395 -600 -371
Καταβεβληµένοι φόροι -58 -97 -58 -97
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

79 596 -339 266

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

0 0 0 0

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.804 -1.328 -1.158 -1.019

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0 0 0 0
Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)

-1.804 -1.328 -1.158 -1.019

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.048 2.426 1.025 2.050
Εξοφλήσεις δανείων -227 -1.558 -322 -1.132
Μερίσµατα πληρωτέα -137 0 -137 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)

684 868 566 918

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

-1.041 136 -931 165

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.349 335 1.218 266

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 308 471 287 431

Ο Όµιλος Η Εταιρία
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
 
 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο 

Αποθεµα
τικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Έναρξη Περιόδου 1/1/2008 9.981 1.000 2.635 2.350 15.966

Κέρδη  Περιόδου 33 33

Μερίσµατα -182

Λήξη Περιόδου  30/06/2008 9.981 1.000 2.635 2.201 15.817

Έναρξη Περιόδου 1/1/2007 9.981 1.000 2.635 2.113 15.729

Κέρδη Περιόδου 365 365

Μερίσµατα 0

Λήξη Περιόδου  30/06/2007 9.981 1.000 2.635 2.478 16.094

Ο Όµιλος

 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο 

Αποθεµα
τικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Έναρξη Περιόδου 1/1/2008 9.981 1.000 2.551 1.568 15.100

Κέρδη  Περιόδου 10 10

Μερίσµατα -182

Λήξη Περιόδου  30/06/2008 9.981 1.000 2.551 1.396 14.928

Έναρξη Περιόδου 1/1/2007 9.981 1.000 2.551 1.340 14.872

Κέρδη Περιόδου 319 319

Μερίσµατα 0

Λήξη Περιόδου  30/06/2007 9.981 1.000 2.551 1.659 15.191

Η Εταιρία

 
 
 
 
 

Οι σηµειώσεις στη σελίδα 16 έως την  40  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ    

Εξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση        περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01----01010101----2002002002008 έως  308 έως  308 έως  308 έως  30----06060606----2008200820082008    

    

 16 

Σηµειώσεις επί των Συνοπτικών Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
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. 
 
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%. 
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 

 
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  
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 Ιανουαρίου 2006 και εντεύθεν. H εκτίµηση της διοίκησης 
σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

 
∆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). 
 
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.  
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∆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.  
 
 
∆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). 
 
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). 
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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).  
 
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. 
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - Συνέχεια 
 
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. 
 
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. 
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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 
 
 
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.   

 
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. 
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - Συνέχεια 
 
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. 
 
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 
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� 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.  

 
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. 
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - Συνέχεια 
3.16. Φόρος εισοδήµατος - Συνέχεια 
 
 
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 

 
 
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  
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

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. 

 
5. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (έτοιµα προϊόντα, εµπορεύµατα, 
υπηρεσίες) αναλύεται ως εξής : 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30.06.2008 30.06.2007

Έσοδα από πωλήσεις έτοιµων προϊόντων 9.879 10.806

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 2.637 1.324

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4 6
Έσοδα από Λοιπές πωλήσεις 103 386
Σύνολο κύκλου εργασιών 12.623 12.522

Ο Όµιλος

 
 
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρίας ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (έτοιµα προϊόντα, εµπορεύµατα, 
υπηρεσίες) αναλύεται ως εξής : 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30.06.2008 30.06.2007

Έσοδα από πωλήσεις έτοιµων προϊόντων 9.833 10.708

Έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων 2.637 1.324

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4 6
Έσοδα από Λοιπές πωλήσεις 103 386
Σύνολο κύκλου εργασιών 12.577 12.424

Η Εταιρία
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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: 

Ο Όµιλος 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΑΛΑ 2.774 874 1.972 5.620
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ –ΑΡΙΑΝΙ 752 518 749 2.019
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 970 999 266 2.235
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.275 1.076 64 2.415
ΛΟΙΠΑ 107 107
ΣΥΝΟΛΟ 5.878 3.467 3.051 12.396

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2008

 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΑΛΑ 2.781 849 1.779 5.409
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ –ΑΡΙΑΝΙ 1.132 663 1.618 3.413
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1.022 864 1.886
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 688 636 1.324
ΛΟΙΠΑ 416 416
ΣΥΝΟΛΟ 6.039 3.012 3.397 12.448

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2007

 
 

 
 

Η Εταιρία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΑΛΑ 2.733 874 1.972 5.579
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ –ΑΡΙΑΝΙ 752 518 749 2.019
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 970 999 266 2.235
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.497 1.076 64 2.637
ΛΟΙΠΑ 107 0 107
ΣΥΝΟΛΟ 6.059 3.467 3.051 12.577

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2008

 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΘΡΑΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΓΑΛΑ 2.781 849 1.779 5.409
ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ –ΑΡΙΑΝΙ 1.132 663 1.618 3.413
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 1.022 864 1.886
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 688 636 1.324
ΛΟΙΠΑ 392 392
ΣΥΝΟΛΟ 6.015 3.012 3.397 12.424

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2007
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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: 

30 Ιουνίου 
2008

30 Ιουνίου 
2007

30 Ιουνίου 
2008

30 Ιουνίου 
2008

Άτοµα 
Μισθωτοί 103 95 103 95
Ηµεροµίσθιοι 57 56 53 50
Σύνολο 160 151 156 145

30 Ιουνίου 
2008

30 Ιουνίου 
2007

30 Ιουνίου 
2008

30 Ιουνίου 
2008

Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού 328 332 326 332
Αµοιβές & λοιπές παροχές στο
προσωπικό 1.269 1.276 1.252 1.215
Πρόβλεψη αποζηµίωση
προσωπικού 49 4 49 4
Σύνολο 1.646 1.612 1.627 1.551

 
 
 
8. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
 
Ο επιµερισµός των αποσβέσεων του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2008  έχει ως 
ακολούθως : 
 
 

30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007
Κόστος παραγωγής 713 892 535 606
Έξοδα διάθεσης και 
διοίκησης

403 247 403 229

Σύνολο 1.116 1.139 938 835

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
 
9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ (ΕΞΟ∆Α)  
 
Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) την 30η Ιουνίου 2008 του Οµίλου και της Εταιρείας 
συµπεριλαµβάνονται: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1 /08- 
30/06/08

1/1/07 - 
30/06/07

1/1 /08- 
30/06/08

1/1/07 - 
30/06/07

Έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0 0 0 0
Έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 633 639 600 615

Σύνολο 633 639 600 615

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

30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007

Φόρος Εισοδήµατος 37 214 25 194
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδ. 48 187 35 175
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0 0 0
Προβλέψεις για ∆ιαφορές Φορ. 
Ελέγχου ( χρ 2005,2006, 2007) 30 89 30 89

115 490 90 458

Η ΕταιρίαΟ Όµιλος

 
 
 
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 210 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 Χρήσεως 2005 και 2007 

CAMPUS Χρήσεως 2003 έως και 2007 

 
 
11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2008, αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε χιλιάδες Eυρώ

30/6/2008 31/12/2007

Προϊόντα και εµπορεύµατα 5.730 3.603
Υλικά παραγωγής & υλικά συσκευασίας 622 627
Αναλωσιµα & είδη συσκευασιας & αντ/κα παγίων 559 547
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 2.269 2.061

9.180 6.838

30/6/2008 31/12/2007
Προϊόντα και εµπορεύµατα 5.233 3.012
Υλικά παραγωγής & υλικά συσκευασίας 359 374
Αναλωσιµα & είδη συσκευασιας & αντ/κα παγίων 503 491
Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 2.267 2.059

8.362 5.936

Ο Όµιλος

Η Εταιρεία
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12. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 
Μέχρι την 30 Ιουνίου του 2008 δεν προέκυψαν µεταβολές στις κτήσεις Θυγατρικών Εταιριών. 
 
 
13. ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
 
 Μέχρι την  30 Ιουνίου του 2008 δεν προέκυψαν µεταβολές στις κτήσεις Συγγενών Εταιριών. 
 
 
14. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης 
προσωπικού 48 45 25

 Σύνολο 48 45 0 25

O Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
 
Οι Εµπορικές απατήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Εµπορικές Απαιτήσεις 
Πελάτες εσωτερικού 8.198 9.254 9.021 9.180
Πελάτες εξωτερικού 845 487 845 487
Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες 1.201 1.260 1.181 1.240
Γραµµάτια εισπρακτέα 200 198 175 173

-Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες -1.000 -950 -1.000 -950

Σύνολο 9.444 10.249 10.222 10.130

O Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
Η µέση πιστωτκή περίοδος που παρέχεται στους πελάτες επί των πωλήσεων για την Εταιρία είναι 163 ηµέρες 
για το 2008 (120 ηµέρες για το 2007) και για τον Όµιλο 163 ηµέρες και 120 ηµέρες. 
 
 Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για τις χρήσεις που έληξαν την 30 Ιουνίου 2008 και 
2007 είναι ως κάτωθι: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ O Όµιλος Η Εταιρεία

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 950 950
Επιπρόσθετες προβλέψεις µέσα στην χρήση 0 0
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη µέσα στην χρήση
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2007 950 950

Επιπρόσθετες προβλέψεις περιόδου 50 50
Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη µέσα στην περίοδο 0 0
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2008 1.000 1.000  

     
 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ    

Εξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση        περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01----01010101----2002002002008 έως  308 έως  308 έως  308 έως  30----06060606----2008200820082008    

    

 30 

16. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 
 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Ταµείο 22 0 22 0
Καταθέσεις Όψεως σε € 286 249 265 218
Καταθέσεις Προθεσµίας σε € 0 1.100 0 1.000
Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων 308 1.349 287 1.218

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
 
 
17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρουσιάζεται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

30/6/2008 31/12/2007
€ €

Εγκεκριµένο, εκδοθέν και πλήρως 
καταβληµένο: 13.673.200 κοινές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας  0,73 Ευρώ ανά µετοχή

9.981 9.981

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

30/6/2008 31/12/2007
Αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το 
άρτιο 1.000 1.000

Η Εταιρία

 
 
 

18. ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
 

1.  Αναταξινοµήθηκε  κονδύλιο του πάγιου ενεργητικού ποσού € 468 χιλ., το οποίο αφορά αξία βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων της χρήσεως που έληξε 31/12/2007 και το οποίο ήτο ενσωµατωµένο  στο κονδύλιο 
«Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία» για να καταστεί συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο της 
τρέχουσας περιόδου. 
 
2.  Εµφανίσθηκαν διακεκριµένα στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου τα ποσά που 
αφορούν αποτέλεσµα επιµέτρησης στην εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  και δαπάνες 
ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ως εξής : 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1/07-
30/6/07

1/4/07-
30/6/07

Αποτέλεσµα επιµέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων -83 -46

∆απάνες Ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων -278 -22

 
 
 

Τα κονδύλια αυτά ευρίσκοντοι ενσωµατωµένα στο αντίστοιχο κόστος πωληθέντων και αποσπάσθηκαν για να 
εµφανισθούν ξεχωριστά για λόγους συγκρισιµότητας. 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ    

Εξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση        περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01----01010101----2002002002008 έως  308 έως  308 έως  308 έως  30----06060606----2008200820082008    

    

 31 

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω µεταβολές δεν επέδρασαν καθόλου στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα 
µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας  και στην καθαρή θέση των µετόχων της εταιρίας των 
προηγούµενων περιόδων. 

 
 

19. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Ο Όµιλος δια µέσω της θυγατρικής εταιρίας CAMPUS A.E. διαθέτει γαλακτοπαραγωγικά ζώα (αγελάδες, 
µοσχάρια κ.τ.λ.) τα οποία παράγουν αγελαδινό γάλα για τις ανάγκες της µητρικής εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 
Α.Β.Ε.Ε. 
Τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα εµφανίζονται σαν στοιχειό του παγίου ενεργητικού και διακρίνονται σε ζώα 
παραγωγούς, ώριµα ζώα (αγελάδες) και ανώριµα ζώα (µοσχίδες). 
 
Βιολογικά στοιχεία παραγωγοί 
Είναι τα βιολογικά στοιχεία που δεν είναι αναλώσιµα και χαρακτηρίζονται ως αυτόαναπαραγώµενα. 
Ώριµα βιολογικά στοιχεία 
Είναι τα βιολογικά στοιχεία που πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές  και έχουν τη δυνατότητα να 
επιδέχονται συχνές συγκοµιδές (άρµεγµα) 
 
Τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα παρουσιάζονται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό στην τρέχουσα αξία τους µείον 
τυχόν έξοδα σχετικά µε την πώληση τους.  Η τρέχουσα αξία των γαλακτοπαραγωγικών ζώων παρόµοιας 
ηλικίας και εκτροφής καθορίζεται από την αγοραία αξία.  Το πραγµατοποιηθέν κέρδος ή ζηµία από την 
πώληση των γαλακτοπαραγωγικών ζώων συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της περιόδου 
και αντιπροσωπεύει το καθαρό έσοδο από την πώληση του βιολογικού στοιχείου, αφού αφαιρεθεί η 
εµφανιζόµενη αξία του βιολογικού στοιχείου.  Το έλλειµµα ή το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση των 
βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού που συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα της περιόδου 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας στο τέλος της περιόδου και της αγοραίας αξίας κατά 
την αρχή της περιόδου ή /και του κόστους βιολογικών στοιχείων που αγοράσθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου.  
 
Το παραγόµενο αγελαδινό γάλα αναγνωρίζεται στην τρέχουσα αξία του κατά το άρµεγµα µείον το κόστος 
πώλησης του.  Η τρέχουσα αξία του γάλακτος καθορίζεται από την τοπική αγοραία αξία. 
 
∆εν υπάρχουν βιολογικά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία ευρίσκονται ενεχυριασµένα για εξασφάλιση τυχόν 
υποχρεώσεων. 
 
Συµφωνία της λογιστικής αξίας των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού κατά την έναρξη  και λήξη της 
περιόδου παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1/08-
30/6/08

1/1/07-
30/6/07

1/4/08-
30/6/08

1/4/07-
30/6/07

Αποθέµατα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
έναρξης 1.006 513 939 454

Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 147 47 76 17
Πωλήσεις  βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -69 -9 -8 -4
Αποτελέσµατα επιµέτρησης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων 22 -83 -1 -46

Αποθέµατα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
λήξης 1.106 468 1.006 421

Συµφωνία µεταβολών στη λογιστική αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

 
 
 
 
 
 



ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ    

Εξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική ΈκθεσηΕξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση        περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01περιόδου από 01----01010101----2002002002008 έως  308 έως  308 έως  308 έως  30----06060606----2008200820082008    

    

 32 

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

Γήπεδα Κτίρια & Μηχανήµατα & Μεταφορικά Έπιπλα & Πάγια υπό 

& Κτιριακές Μηχανολογικές Μέσα Γραφειακός εκτέλεση ή 

Οικόπεδα Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Εγκατάσταση

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 5.239 10.355 16.568 3.578 2.695 6.381 44.816
Προσθήκες  έως την 30 
Ιουνίου 2008 144 59 37 1.030 1.270

∆ιαγραφές-πωλήσεις παγίων -60 -60
Μεταφορές από ''υπό 
εκτέλεση'' -133 -133
Κατά την 30 Ιουνίου 
2008 5.239 10.355 16.712 3.577 2.732 7.278 45.893

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007        2.221 7.515 2.916 2.261 14.913
Αποσβέσεις έως τη 30  
Ιουνίου 2008 126 566 188 236 1.116
Αποσβέσεις διαγραφών-
πωλήσεων -45 -67 -112
Κατά την 30  Ιουνίου 
2007 2.347 8.081 3.059 2.430 15.917

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 30 Ιουνίου  
2008 5.239 8.008 8.631 518 302 7.278 29.976
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 5.239 8.134 9.053 662 434 6.381 29.903

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

Σύνολο

Ο Όµιλος
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Γήπεδα Κτίρια & Μηχανήµατα & Μεταφορικά Έπιπλα & Πάγια υπό 

& Κτιριακές Μηχανολογικές Μέσα Γραφειακός εκτέλεση ή 

Οικόπεδα Εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Εξοπλισµός Εγκατάσταση

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 4.289 7.394 14.879 3.451 1.637 5.222 36.872
Προσθήκες  έως την 30 
Ιουνίου 2008 133 59 37 1.030 1.259

∆ιαγραφές-πωλήσεις παγίων -60 -60
Μεταφορές από ''υπό 
εκτέλεση'' 0
Κατά την 30 Ιουνίου 
2008 4.289 7.394 15.012 3.450 1.674 6.252 38.071

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007        1.627 6.639 2.804 1.258 12.328
Αποσβέσεις έως τη 30  
Ιουνίου 2008 105 529 180 124 938
Αποσβέσεις διαγραφών-
πωλήσεων -45 -45
Κατά την 30  Ιουνίου 
2007 1.732 7.168 2.939 1.382 13.221

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 30 Ιουνίου  
2008 4.289 5.662 7.844 511 292 6.252 24.850
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 4.289 5.767 8.240 647 379 5.222 24.544

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

Σύνολο

Η Εταιρία

 
 
 
21. ∆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 από πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, 
χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται  την 30 Ιουνίου 
2008 ως εξής : 
 
 

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 8.079 6.919 7.944 6.919

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 14.402 14.629 13.418 13.740

Χρόνος αποπληρωµής
Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2007-2017 2007-2017 2007-2017 2007-2017

Επιτόκιο ∆ανειοδότησης 7,42% 7,39% 7,42% 7,39%

Ο Όµιλος Η Εταιρία
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22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ  
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30 Ιουνίου  2008 και 31 ∆εκεµβρίου 
2007  είχαν ως ακολούθως: 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Προµηθευτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων 5.121 4.327 4.324 3.663

Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 2.009 2.332 1.784 1.444

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισµούς 87 160 87 160

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 19 114 19 100

Λοιποί πιστωτές πλην ενδοεταιρικών υπολοίπων 1.875 1.142 1.839 1.332

Σύνολο 9.111 8.075 8.053 6.699

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
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 138 ηµέρες για το 2008 (60 ηµέρες 
για το 2007) και για τον Όµιλο 138 ηµέρες και 60 αντίστοιχα. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι το υπόλοιπο των λειτουργικών υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη 
τους αξία. 
 
 
23. ∆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 30  Ιουνίου 2008, είχε ως εξής: 
 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Πρόβλεψη κατά την  31 ∆εκεµβρίου 2007 48 48
∆απάνη που επιβάρυνε την 30 Ιουνίου 2008 1 1
Πρόβλεψη κατά την  30 Ιουνίου 2008 49 49  
 
 
24. 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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Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές , κατά καιρούς, ελέγχους, δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς. 
 
Η διακίνηση µέχρι την 30 Ιουνίου   2008, του λογαριασµού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως 
έσοδα σε µελλοντικές χρήσεις, είχε ως εξής: 
 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
Επιχορηγήσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.410 4.081
Επιχορηγήσεις στην διάρκεια της περιόδου 0 0
Έσοδο αναγνωρισθέν την 30 Ιουνίου 2008 -154 -118

Επιχορηγήσεις κατά την 30 Ιουνίου 2008 5.256 3.963

 
 
 
25. 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 30 Ιουνίου 2008, 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.  
 
 
Αποθεµατικά

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/1/2007
Προσθήκες 
(Μειώσεις)

31/12/2007
Προσθήκες 
(Μειώσεις)

30/6/2008

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

1.887 0 1.887 0 1.887

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

371 0 371 0 371

2.551 0 2.551 0 2.551
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26. ΚΕΡ∆Η/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ-ΚΕΡ∆Η ΕΙΣ ΝΕΟΝ 
 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/(ζηµιών) ανά µετοχή βασίζεται στα ακόλουθα δεδοµένα: 
 
 
Α΄ 6-ΜΗΝΟ 2008

1/1/08 – 
30/06/08

1/1/07 – 
30/06/07

1/1/08 – 
30/06/08

1/1 /07– 
30/06/07

 Κέρδη/ (Ζηµιές) σε χιλιάδες Ευρώ 33 365 10 319

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 0,0024 0,0267 0,0007 0,0233

Β΄ 3-ΜΗΝΟ 2008
1/4/08 – 
30/06/08

1/4/07 – 
30/06/07

1/4/08 – 
30/06/08

1/4 /07– 
30/06/07

 Κέρδη/ (Ζηµιές) σε χιλιάδες Ευρώ -49 201 -67 43

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 -0,0036 0,0147 -0,0049 0,0031

Ο ΄Οµιλος Η Εταιρία

Ο ΄Οµιλος Η Εταιρία

 
 
27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

27.1. Οι συναλλαγές της εταιρίας µε το συνδεόµενο µέρος, CAMPUS AE, στη µετοχική σύνθεση 
της οποίας  συµµετέχει η µητρική ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ µε ποσοστό 100%, φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

Έσοδα 0 0 227 0
Έξοδα 0 0 539 330
Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη 0 0 417 192
Υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη 0 0 0 0

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 

Οι συναλλαγές µε µέλη και των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιµάκιο της 
∆ιοίκησης της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.08 – 30.06.2008 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών  και µελών της ∆ιοίκησης 21 37 21 37

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης 0 0 0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της ∆ιοίκησης 0 0 0 0

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 

27.2. Οι συναλλαγές της εταιρίας µε το συνδεόµενο µέρος, ∆ΟΪΡΑΝΗ ΑΕ σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από το ∆ΛΠ 24, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

Έσοδα 643 310 643 310
Έξοδα 2.332 1.182 2.332 1.182
Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη 0 490 0 490
Υποχρεώσεις προς συνδεόµενα µέρη 685 0 685 0

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
Οι συναλλαγές µε µέλη και των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιµάκιο της 
∆ιοίκησης της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.08 – 30.06.2008 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

1/1/08-
30/06/08

1/1/07-
30/06/07

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 
στελεχών  και µελών της ∆ιοίκησης 0 0 0 0

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της ∆ιοίκησης 0 0 0 0

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της ∆ιοίκησης 0 0 0 0

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
∆εν υπάρχουν αλλά συνδεόµενα µέρη, κατά την έννοια ∆ΛΠ 24 µε την εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ 
ΑΒΕΕ. 
 
 
28. ∆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.   
 

28.1. Εµπράγµατα Βάρη 
 

∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρίας και του οµίλου. 
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28.2. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας 
 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις τόσο της ∆ιοίκησης όσο και της Νοµικής Υπηρεσίας της εταιρίας δεν 
υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις , οι οποίες αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στην 
χρηµατοοικονοµική θέση του Οµιλού. 

 
28.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών της Εταιρίας 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  
 

 
29. ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – Συνέχεια 

 
29.1. ∆οθείσες Εγγυήσεις  

 
Οι εγγυητικές επιστολές που δόθηκαν ως εξασφάλιση για υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως 
εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007
Εγγυητικές Επιστολές για εξασφάλιση
καλής εκτέλεσης συµβάσεων µε
προµηθευτές

350 350 350 350

Εγγυητικές Επιστολές για εξασφάλιση
υποχρεώσεων

1.855 193 1.322 193

Σύνολο ∆οθεισών Εγγυήσεων 2.205 543 1.672 543

Ο Όµιλος Η Εταιρία

 
 
 

29.2. 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,  
 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007

Ενοίκια χρονοµεριστικής µίσθωσης 15 15 6 5

Λοιπά Ενοίκια 7 5 1 0

Mισθώµατα από συµβάσεις λειτουργικών 
µισθώσεων που αναγνωρίζονται ως έξοδα 
της χρήσεως

22 20 7 5

Ο Όµιλος Η Εταιρία
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30. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου στις  28/07/2008 η εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε εξέδωσε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920 και 3156/2003 κοινό Οµολογιακό ∆άνειο ύψους € 2.000.000 
πενταετούς διάρκειας.  Σκοπός του δανείου σύµφωνα µε την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ήταν η 
υλοποίηση των επενδύσεων. 
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού της 30 Ιουνίου 
2008 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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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01-01-08 ΩΣ 30-06-08 
 

              ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

  ΑΡ.Μ.Α.Ε.:24473/06/Β/91Β/47

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

∆ιευθηνση έδρας εταιρίας: 3ο ΧΛΜ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 24473/06/Β/91Β/47

Αρµόδια Νοµαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης-∆ιεύθυνση Εµπορίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός

Ηµεροµηνία έγκρισης των εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελεγκτική Εταιρία: BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ): 22-Αυγ-08 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

∆ιεύθηνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: www.evrofarma.gr

30.06.2008 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2007
1.01-

30.06.2008
1.01-

30.06.2007
01.04-

30.06.2008
01.04-

30.06.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 12.396 12.448 6.125 6.499

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 29.976 29.903 24.850 24.542 Μικτά κέρδη / (ζηµιές)(των µη βιολογικων περιουσιακών στοιχείων) 3.401 3.771 1.956 1.844

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 1.106 468 0 0 Μεταβολή επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία 22 (83) (1) (46)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 560 583 2.944 3.032 ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (443) (278) (128) (22)

Αποθέµατα 9.180 6.838 8.362 5.936 Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 2.980 3.410 1.827 1.776

Απαιτήσεις από πελάτες 9.446 10.249 10.222 10.130
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 781 1.494 444 869

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.082 2.604 1.648 2.617 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 148 855 32 500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 52.350 50.645 48.026 46.257 Μείον φόροι 115 490 81 299

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 33 365 (49) 201

Μετοχικό κεφάλαιο 9.981 9.981 9.981 9.981 Κατανέµονται σε: 

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 5.836 5.985 4.947 5.119 Μετόχους Εταιρίας 33 365 (49) 201

Σύνολο καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 15.817 15.966 14.928 15.100

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 - - Μετόχους Μειοψηφίας 0 0 0 0

Σύνολο καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 15.817 15.966 14.928 15.100 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0024 0,0300 -0,0036 0,0147

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 14.402 14.629 13.418 13.740 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 49 47 49 47 αποτελεσµάτων ,και αποσβέσεων 1.743 2.432 944 1.436

Επιχορηγήσεις 4.855 5.009 3.634 3.752

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 8.079 6.919 7.944 6.919

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 9.148 8.075 8.053 6.699
1.01-

30.06.2008
1.01-

30.06.2007
01.04-

30.06.2008
01.04-

30.06.2007

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 36.533 34.679 33.098 31.157 Κύκλος εργασιών (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 12.577 12.424 6.255 6.556

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 52.350 50.645 48.026 46.257 Μικτά κέρδη / (ζηµιές)(των µη βιολογικων περιουσιακών στοιχείων) 2.816 3.416 1.680 1.670
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 700 1.392 378 690

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 100 777 (3) 325

Μείον φόροι 90 458 64 282

30.06.08 30.06.07 30.06.08 30.06.07 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 10 319 (67) 43

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα)15.966 15.729 15.100 14.872 Κατανέµονται σε: 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 Μετόχους Εταιρίας 10 319 (67) 43

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (182) 0 (182) 0

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 0 0 0 0 Μετόχους Μειοψηφίας - - - -

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους 33 365 10 319 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0007 0,0200 -0,0049 0,0031 

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0 0 0 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ,
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2008 και 30.06.2007 
αντίστοιχα) 15.817 16.094 14.928 15.191 και αποσβέσεων 1.519 2.063 808 1.127

01.01-
30.06.08

01.01-
30.06.07

01.01-
30.06.08 01.01-30.06.07

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 148 855 100 777

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.116 1.139 938 835
ΟΜΙΛΟΣ   
30/06/08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/06/08

Προβλέψεις 0 4 51 4 α)Έσοδα 0 226.904,30
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 0 0 0 0 β)Έξοδα 0 539.194,75

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (154) (201) (118) (164) γ)Απαιτήσεις 0 417.313,03

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 633 639 600 615 δ)Υποχρεώσεις 0 0
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου 

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 21.114,40 21.114,40

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: η) Απαιτήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (2.342) (1.695) (2.426) (1.812) θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 284 (256) (54) (209)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.130 603 1.273 688
ΟΜΙΛΟΣ   
30/06/08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/06/08

Μείον:  α)Έσοδα 642.679,40 642.679,40

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (633) (395) (600) (371) β)Έξοδα 2.332.408,06 2.332.408,06

Καταβληµένοι φόροι (58) (97) (58) (97) γ)Απαιτήσεις 0,00 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 124 596 (294) 266 δ)Υποχρεώσεις 685.202,52 685.202,52

Επενδυτικές δραστηριότητες
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης 0 0

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 0 0 0 0 η) Απαιτήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ 0 0

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.804) (1.328) (1.158) (1.019) θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ 0 0

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0 0 0 0 6. ∆εν υπάρχουν άλλα συνδεόµενα µέρη , κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24,µε τον Όµιλο της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε 

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0 Οι προβλέψεις του οµίλου και της µητρικής εταιρίας αναλύονται ως εξής:
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (1.804) (1.328) (1.158) (1.019) 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες                                                               
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 α)Προβλέψεις σηµαντικές επίδηκες ή υπο διαιτησία  διαφορές 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.048 2.426 1.025 2.050 δικαστικών ή   διοικητικών οργάνων 0 0 0 0

Εξοφλήσεις δανείων (227) (1.558) (322) (1.132) β)Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 210.000,00 180.000,00 210.000,00 180.000,00

Μερίσµατα πληρωτέα (182) 0 (182) 0 γ)Λοιπές προβλέψεις 1.287.356,28 1.097.356,99 1.287.356,28 1.097.356,99
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 639 868 521 918

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα (1.041) 136 (931) 165

περιόδου (α) + (β) + (γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.349 335 1.218 266

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 308 471 287 431

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ     Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Η Προϊσταµένη του λογιστηρίου

  Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης Μαρίνος ∆ ∆αλάτσης    Μαρία Χρυσ. Κυρτσοπούλου

  Α.∆.Τ  ΑΕ 417565           Α.∆.Τ.  Σ 476399             Α.∆.Τ Π113176                  Α.∆.Τ  AZ 414096
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε11295 Α΄τάξεως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.Για την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ έχει διενεργηθεί και ολοκληρωθεί φορολογικός έλεγχος µέχρι και τη χρήση 2004 . Οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις δεν µπορούν να µπορούν να προσδιορισθούν µε ακρίβεια. Για την θυγατρική εταιρία CAMPUS AE έχει διενεργηθεί φορολογικός 
έλεγχος µέχρι και τη χρήση 2002. Κατά συνέπεια, η φορολογική θέση του Οµίλου δεν έχει οριστικοποιηθεί για τις µετέπειτα ανέλεγκτες χρήσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

1.Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσης συµπεριελήφθηκαν, εκτός της µητρικής Εταιρίας, η κατά 100% θυγατρική   CAMPUS 
AE µε έδρα την Μέστη Αλεξανδρούπολης. µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αθανάσιος Παπαζηλάκης,Πρόεδρος ∆.Σ ,                                                                                         
Πασχάλης Παπαζηλάκης ,Αντιπρ. και ∆/νων Σύµβουλος,                                                             
Τολλοκονίκωφ Βιτάλι ,Εκτελεστικό Μέλος                                                                                             
Αναστάσιος Αλεξανδρίδης,Μη Εκτελεστικό Μέλος,                                                                                   
Μπίκος Αθανάσιος,Μη Εκτελεστικό Μέλος                                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3ο ΧΙΛ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ2008

     Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα 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 www.evrofarma.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή όπου αυτή απαιτείται.

ΕΤΑΙΡΙΑΟΜΙΛΟΣ

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΕΤΑΙΡΙΑ

5.α)Συναλλαγές την συνδεδεµένη  µε αυτή επιχείρηση CAMPUS: Κατά την διάρκεια της περιόδου απο 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008, 
µεταξύ της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε και της CAMPUS AE, στη µετοχική σύνθεση της οποίας συµµετέχει η πρώτη µε ποσοστό 100,00%, διενεργήθηκαν οι 

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΙΑ

β.Συναλλαγές µε την συνδεόµενη  µε αυτή επιχείρηση ∆ΟΪΡΑΝΗ ΑΕ: Κατά την διάρκεια της περιόδου απο 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η 
Ιουνίου 2008 µεταξύ της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε και της ∆ΟΪΡΑΝΗΣ AE :

10. Με απόφαση του ∆ιοικητικού συµβουλίου στις  28/07/2008 η εταιρία Εβροφάρµα Α.Β.Ε.Ε εξέδωσε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920 και 
3156/2003 κοινό Οµολογιακό ∆άνειο ύψους € 2.000.000 πενταετούς διάρκειας .Σκοπός του δανείου σύµφωνα µε την απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου ήταν η υλοποίηση των επενδύσεων.
11. ∆εν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2008 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα 
κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

9. Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας Εβροφάρµα Α.Β.Ε.Ε. της 27/06/2008,αποφάσισε την καταβολή µερίσµατος στους µετόχους 
ποσού € 0,01 ανά µετοχή .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

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

7.O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου την 30η Ιουνίου 2008 είναι 160 άτοµα και της Εταιρείας 156 άτοµα. 8.Βαση της εγκυκλίου αρ.34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναµορφώθηκαν τα στοιχεία κέρδη προ φόρων ,χρηµατοδοτικών επενδυτικών και 
συνολικών αποσβέσεων της προηγούµενης περιόδου.Επίσης αναµορφώθηκαν τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία στο ενεργητικό και στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων της συγκρίσηµης περιόδου σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 41 για την γεωργία.(σηµ.18 επι των εξαµηνιαίων ενδιαµέσων οικονοµικών 
καταστάσεων).

3.Σύµφωνα µε εκτιµήσεις τόσο της ∆ιοίκησης όσο και της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρίας, δεν υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις ,οι οποίες αναµένεται να 
έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας.

4.∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επι των παγίων στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ

 


