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Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2009 στις 

σελίδες 11 έως 28, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την Πέµπτη 20 Αυγούστου 2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε 

την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.evrofarma.gr. 

 

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

 

 

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης                                             Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης 

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

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     

     

Μαρίνος  ∆. ∆αλάτσης  Μαρία Χρυσ. Κυρτσοπούλου 

Α.∆.Τ.  Π 113176  Α.∆.Τ.  ΑΖ 414096 

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 11295 

Α΄τάξεως     
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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007) 

 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

 

1) Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2) Πασχάλης Παπαζηλάκης,  Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3) ∆ηµήτριος Γιαννουλάκης, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

υπό την ως άνω ιδιότητα µας δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 

 

α. οι εξαµηνιαίες, εταιρικές και ενοποιηµένες, οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, για την περίοδο 01/01/2009 - 30/06/2009, 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 περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του 

Ν.3556/30-04-2007. 

 

β. η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 

επιδόσεις και τη θέση της εταιρίας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανόµενης της περιγραφής 

των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 

5 του Ν.3556/30-04-2007. 

 

 

Αλεξανδρούπολη 20 Αυγούστου 2009 

 

 

 

Οι Βεβαιούντες 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.   Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.  Το Μέλος του ∆.Σ. 

     και ∆/νων Σύµβουλος 

 

 

 

Αθανάσιος Παπαζηλάκης  Πασχάλης Παπαζηλάκης  Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

επί  των ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων  
της περιόδου από  1

η
 Ιανουαρίου έως 30

η  Ιουνίου 2009 
 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις  διατάξεις του 

άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, καθώς και των κατ ΄ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόµου αποφάσεων του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση των επενδυτών: 

 

• Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας και του 

Οµίλου κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν. 

• Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου της 

τρέχουσας οικονοµικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες Οικονοµικές 

Καταστάσεις ( Εταιρικές και Ενοποιηµένες). 

• Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου  

• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον  Όµιλο  

• Για τις σηµαντικές συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 

προσώπων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24. 
 
 

1. Οικονοµικός Απολογισµός Α΄ Εξαµήνου 2009 
 

Το  Α΄εξάµηνο του 2009 (παρούσα περίοδος) ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθε σε € 14.242 χιλ, έναντι € 12.577 χιλ του Α΄εξαµήνου 2008 

(προηγουµένη περίοδος), σηµειώνοντας µία αύξηση κατά € 1.665 χιλ ή ποσοστό 13%. Παράλληλα το 

κόστος πωληθέντων της Εταιρείας και του Οµίλου ανήλθε σε € 11.381 χιλ έναντι € 9.761 χιλ, 

σηµειώνοντας µια αύξηση κατά € 1.620 χιλ ή ποσοστό 17%. Η άνοδος αυτή του κόστους πωληθέντων 

είχε ως αποτέλεσµα να επιδράσει αρνητικά στο µικτό κέρδος της Εταιρείας και του Οµίλου. Έτσι το 

µικτό κέρδος ανήλθε σε € 2.861 χιλ έναντι € 2.816 χιλ της προηγούµενης περιόδου, σηµειώνοντας µια 

οριακή αύξηση κατά € 45 χιλ. 

 

Τα γενικά έξοδα (∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης) της Εταιρείας και του Οµίλου από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2.383 χιλ, έναντι € 2.442 χιλ της προηγούµενης περιόδου, σηµειώνοντας 

µια οριακή µείωση € 59 χιλ. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της Εταιρείας και του Οµίλου ανήλθαν σε € 

878 χιλ, έναντι 600 χιλ της προηγούµενης περιόδου, σηµειώνοντας µια αύξηση κατά 278 χιλ ή σε 

ποσοστό 46% και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών κεφαλαίων που είναι αναγκαία για την 

συνέχιση των επενδυτικών προγραµµάτων πάγιου εξοπλισµού, αλλά και στην αύξηση των επιτοκίων 

δανεισµού από τις εµπορικές τράπεζες λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας. 

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν σε  € 

1.503 χιλ  για την Εταιρεία και € 1.691 χιλ για τον Όµιλο, έναντι € 1.520 χιλ και 1.704 χιλ για την 

Εταιρεία και τον Όµιλο αντιστοίχως της  προηγουµένης περιόδου. 

 

Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 83 χιλ για την Εταιρεία και τον 

Όµιλο, έναντι € 100 χιλ της προηγουµένης περιόδου. 

 

Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  ανήλθαν σε € 

78 χιλ για την Εταιρεία και τον Όµιλο, έναντι € 10 χιλ της προηγουµένης περιόδου. Αφαιρουµένης της 

ζηµίας € 490 χιλ από διακοπείσες δραστηριότητες, λόγω της επικείµενης πώλησης της θυγατρικής 
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εταιρείας CAMPUS, καταλείπεται στον Όµιλο συνολική ζηµία από συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες € 413 χιλ, έναντι κέρδους € 48 χιλ της προηγούµενης περιόδου. 

 

 Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος) ανήλθε σε  € 24.087 χιλ για 

την Εταιρεία και τον Όµιλο, έναντι € 23.468 χιλ για την Εταιρεία και € 24.587 χιλ για τον Όµιλο της 

31.12.2008. Υπάρχει µια αύξηση του τραπεζικού δανεισµού κατά € 619 χιλ  λόγω της συνεχιζόµενης 

εκτέλεσης των επενδυτικών προγραµµάτων σε πάγιο εξοπλισµό. 

 

Μέρισµα για τη διαχειριστική χρήση 2008 δεν δόθηκε από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρίας που έλαβε χώρα στις 25/06/2009. 
  

Περαιτέρω δίδονται ορισµένοι από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες της Εταιρίας 

και του Οµίλου καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. 
 

 
Χρηµατοοικονοµικοί  ∆είκτες              30.06.2009 31.12.2008 

     ΕΤΑΙΡΙΑ 
α) Βραχυπρόθεσµη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό           1,25                      1,28  
    (Current Ratio)   Βραχ/θεσµες υποχρεώσεις     
 
β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες )Χ180 ή 360               138 ηµ                  186 ηµ      
    (Average Collection Period) Πωλήσεις 6 ή 12 µηνών µε πίστωση 
 
γ) Μέση περίοδος πληρωµής (Υποχρεώσεις προς προµηθ)Χ180ή 360              92 ηµ                    88 ηµ 
     (Average payment period) Σύνολο αγορών 6 ή 12 µηνών 
 
δ) Kαθαρός δανεισµός  Μάκρο + Βραχ δανεισµός                                  1,60                      1,56         
    (Net Debt/Equity )  Καθαρή περιουσία             
 
ε)  Αποδοτικότητα :  EBITDAΧ100%                                               10,55%                  9,72%  
     Πωλήσεις 

 
 

Χρηµατοοικονοµικοί  ∆είκτες              30.06.2009 31.12.2008 
     ΟΜΙΛΟΣ 
α) Βραχυπρόθεσµη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό             1,22                      1,15  
    (Current Ratio)   Βραχ/θεσµες υποχρεώσεις     
 
β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες )Χ180 ή360                 138 ηµ                  193 ηµ      
    (Average Collection Period) Πωλήσεις 6 ή12 µηνών µε πίστωση 
 
γ) Μέση περίοδος πληρωµής (Υποχρεώσεις προς προµηθ)Χ180 ή 360               92 ηµ                  129 ηµ 
     (Average payment period) Σύνολο αγορών  6 ή 12 µηνών 
 
δ) Καθαρός δανεισµός  Μάκρο + Βραχ δανεισµός                                   1,55                      1,54         
    (Net Debt/Equity)  Καθαρή περιουσία             
 
ε)  Αποδοτικότητα :  EBITDAΧ100%                                              11,68%                   10,71%  
     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.     
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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 159 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 ιατρό 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. Σηµαντικά Γεγονότα κατά το Α΄ Εξάµηνο 2009 
 

Ως σηµαντικό γεγονός,, το οποίο έλαβε χώρα  κατά την παρούσα περίοδο (Α΄εξάµηνο 2009) και το 

οποίο  επηρέασε  αρνητικά τα καθαρά αποτελέσµατα και την καθαρή θέση του Οµίλου,  θεωρείται το 

γεγονός ότι αποφασίσθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, η οποία έλαβε χώρα 

στις 25.05.2009, να πωληθεί το προσεχές χρονικό διάστηµα η θυγατρική  εταιρεία CAMPUS, έναντι 

τιµήµατος € 2,853 χιλ. Από την επικείµενη πώληση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί εντός του Β΄εξαµήνου 

2009, αναµένεται να προκύψει  ζηµία ποσού  € 490 χιλ, το οποίο διαγράφηκε από τα αποτελέσµατα της 

παρούσας περιόδου. Επιπροσθέτως από  την επικείµενη πώληση της θυγατρικής CAMPUS θα 

εισρεύσουν µετρητά ύψους € 2.853 χιλ που θα χρησιµοποιηθούν για να µειωθεί ο τραπεζικός δανεισµός 

και  παράλληλα να µειωθεί και το ανάλογο χρηµατοοικονοµικό κόστος.   
 

Σηµαντικό επίσης, κρίνεται το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για 

τις διαχειριστικές χρήσεις 2005,2006 και 2007, ο οποίος αναµένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 

Β΄εξαµήνου 2009. 
 

Τέλος, αναφέρουµε ότι δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα για την µητρική εταιρία και τη 

θυγατρική της, που έλαβαν χώρα από τη λήξη της περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της 

παρούσας έκθεσης. 

 
 

3. Προοπτικές – Εξελίξεις ∆ραστηριοτήτων κατά το  Β΄ Εξάµηνο 2009 
 

Κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα του Β΄εξαµήνου 2009, η ∆ιοίκηση του Οµίλου θα εξακολουθήσει 

την ίδια πολιτική παραγωγής προϊόντων και ανάπτυξης που ασκήθηκε το προηγούµενο εξάµηνο µε 

αυστηρό έλεγχο των προδιαγραφών προµηθείας πρώτων και βοηθητικών υλών, τη συνεχή κατάρτιση και 

εκπαίδευση του τεχνικού της προσωπικού µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας προς 

ικανοποίηση   των καταναλωτών. Σηµειώνεται πάντως, ότι υπό τις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής 

κρίσεως που µαστίζει τη χώρα µας, αλλά και τις χώρες του εξωτερικού είναι παρακινδυνευµένη 

οποιαδήποτε πρόβλεψη εξέλιξης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας µας  για το µέλλον.  
 

 

4. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των γαλακτοκοµικών προϊόντων και  κατά τη 

διενέργεια των δραστηριοτήτων του για την ευόδωση των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων ειδών 

κινδύνους και αβεβαιότητες οι κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι: 
 

Κίνδυνος από τον Ανταγωνισµό 

Ο κλάδος των γαλακτοκοµικών χαρακτηρίζεται  από έντονο ανταγωνισµό και µια τάση συγκέντρωσης. 

Έχοντας αυτό ως δεδοµένο δίδεται τεράστια σηµασία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, 

στην οργάνωση ενός άρτια οργανωµένου δικτύου διανοµής προϊόντων και µιας καλά οργανωµένης 

υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών µετά την πώληση. Η  ∆ιοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι µια καλά 
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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. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αποφασίσθηκε να 

πωληθεί η θυγατρική εταιρεία έναντι τιµήµατος € 2.853 χιλ προκειµένου να µειωθεί στο προσεχές 

χρονικό διάστηµα ο τραπεζικός δανεισµός και παράλληλα να µειωθεί αναλόγως και το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος. Συγκεκριµένα η επιβάρυνση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες της περιόδου (Α΄εξάµηνο 2009) από χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθε 

σε € 878  χιλ, ενώ η προηγούµενη περίοδος (Α΄εξάµηνο 2008) ανήλθε σε € 600 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. Συναλλαγές  Συνδεδεµένων Μερών 
 

Οι εµπορικές συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που 

ισχύουν για τρίτους και έχουν ως εξής: 
 

Μητρική/Θυγατρικές   

 30.06.2009 30.06.2008 

   

Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς θυγατρικές 369.955,51 226.904,30 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρικές 678.628,94 539.194,75 

Απαιτήσεις 833.219,63 417.313,03 

   

Μητρική/Εταιρείες βασικού µετόχου   

Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς εταιρείες 532.256,30 642.679,40 

Αγορές (Εµπορευµάτων) από εταιρείες 1.221.242,05 2.332.408,06 

Υποχρεώσεις  345.911,63 685.202,52 

   

Μητρική/Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διευθυντικά στελέχη 

  

   

Βραχύχρονες παροχές 23.248,13 21.114,40 

   

Όµιλος/ Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διευθυντικά στελέχη 

  

   

Βραχύχρονες παροχές 23.248,13 21.114,40 
 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 20  Αυγούστου 2009 

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 τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» («η Εταιρεία»), καθώς και τη συνηµµένη συνοπτική ενοποιηµένη 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της εταιρείας και της θυγατρικής της («ο ‘Οµιλος») της 30ης Ιουνίου 

2009, τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταµειακών ροών της Εταιρείας και του Όµίλου της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, 

καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική 

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 Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά («∆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». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να 

αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία 

θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη 

ελέγχου. 
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Συµπέρασµα  

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. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων  

Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 

του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε την συνηµµένη ενδιάµεση 

συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15651 
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∆. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2009 – 30.06.2009 

 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Οµίλου 

 

     

 Σηµ. 30.06.2009 31.12.2008 01.01.2008 

Περιουσιακά στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατα πάγια  9 25.545 29.875 28.189 

Επενδύσεις σε ακίνητα  1.155 1.163 1.176 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0 1.807 1.085 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  36 55 54 

Αναβαλλόµενος φόρος  527 412 508 

Σύνολο  27.263 33.312 31.012 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 11 4.980 4.399 4.188 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  0 360 591 

Εµπορικές απαιτήσεις 12 10.909 12.734 11.118 

Λοιπές απαιτήσεις  1.288 1.772 2.445 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.005 772 1.349 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται για πώληση 
 

6 

 

7.832 

 

0 

 

0 

Σύνολο κυκλοφορούντων  26.014 20.037 19.691 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  53.277 53.349 50.703 

 

Ίδια κεφάλαια  και υποχρεώσεις     

Ίδια κεφάλαια  αποδιδόµενα στους 
ιδικτήτες της µητρικής 

    

Μετοχικό κεφάλαιο  9.981 9.981 9.981 

Υπέρ το άρτιο  1.000 1.000 1.000 

Αποθεµατικά   2.635 2.635 2.635 

Αποτελέσµατα εις νέον  1.928 2.341 2.408 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

  

15.544 

 

15.957 

 

16.024 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  15.544 15.957 16.024 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 12.765 14.863 14.629 

Επιχορηγήσεις  3.670 5.039 5.410 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους   51 50 47 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  16.486 19.952 20.086 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  5.709 7.646 7.448 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 11.322 9.724 7.031 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0 0 114 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 14 70 70 0 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται για πώληση  

 

 

6 

 

 

4.146 

 

 

0 

 

 

0 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  21.247 17.440 14.593 

Σύνολο υποχρεώσεων  37.733 37.392 34.679 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  53.277 53.349 50.703 
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2. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Εταιρείας 
 

     

 Σηµ. 30.06.2009 31.12.2008 01.01.2008 

Περιουσιακά στοιχεία     

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώµατα πάγια  9 25.545 24.470 23.366 

Επενδύσεις σε ακίνητα  1.155 1.163 1.176 

Συµµετοχές σε θυγατρικές   0 2.410 2.410 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  29 29 28 

Αναβαλλόµενος φόρος  527 532 594 

Σύνολο  27.256 28.604 27.574 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέµατα 11 4.980 4.099 3.877 

Εµπορικές απαιτήσεις 12 10.909 12.641 11.018 

Λοιπές απαιτήσεις  2.121 1.530 2.570 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  1.005 709 1.218 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται για πώληση 

  

2.410 

 

0 

 

0 

Σύνολο κυκλοφορούντων  21.425 18.979 18.683 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  48.681 47.583 46.257 

 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     

     

Μετοχικό κεφάλαιο  9.981 9.981 9.981 

Υπέρ το άρτιο  1.000 1.000 1.000 

Αποθεµατικά   2.552 2.552 2.552 

Αποτελέσµατα εις νέον  1.562 1.484 1.567 

Σύνολο καθαρής θέσης  15.095 15.017 15.100 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 12.765 13.879 13.740 

Επιχορηγήσεις  3.670 3.781 4.081 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους   51 50 47 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  16.486 17.710 17.868 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  5.708 5.197 6.270 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 11.322 9.589 6.919 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0 0 100 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 14 70 70 0 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  17.100 14.856 13.289 

Σύνολο υποχρεώσεων  33.586 32.566 31.157 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  48.681 47.583 46.257 
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3. Κατάσταση  Συνολικών Εσόδων Oµίλου  

 

 Όµιλος 
      

 Σηµ. 01.01-

30.06.09 

01.01-

30.06.08 

01.04-

30.06.09 

01.04-

30.06.08 

      

Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων  14.242 12.577 7.363 6.255 

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων  0 0 0 0 

Κόστος πωληθέντων µη βιολογικών στοιχείων  (11.381) (9.761) (5.448) (4.575) 

Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων 

στην εύλογη αξία 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών στοιχείων  0 0 0 0 

Λοιπά έσοδα/έξοδα  483 326 171 7 

Μικτό αποτέλεσµα  3.344 3.142 2.086 1.687 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (621) (636) (375) (284) 

Έξοδα διάθεσης  (1.762) (1.806) (1.204) (1.025) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (878) (600) (459) (381) 

Κέρδη προ φόρων  83 100 48 (3) 

Φόρος εισοδήµατος  (5) (90) 3 (64) 

 Κέρδος/(ζηµία) περιόδου από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

  

78 

 

10 

 

51 

 

(67) 

Κέρδος/(ζηµία) από διακοπείσες 

δραστηριότητες 
 

6 

 

(490) 

 

38 

 

(542) 

 

44 

Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο  (412) 48 (491) (23) 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (412) 48 (491) (23) 

      

Το καθαρό κέρδος/(ζηµία) κατανέµεται:      

Ιδιοκτήτες µητρικής  (412) 48 (491) (23) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 

Σύνολο  (412) 48 (491) (23) 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

κατανέµονται: 
     

Ιδιοκτήτες µητρικής  (412) 48 (491) (23) 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 

Σύνολο  (412) 48 (491) (23) 

      

      

 

Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά 

µετοχή  από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

  

 

0,0057 

 

 

0,0007 

 

 

0,0037 

 

 

(0,0049) 

 

Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά 

µετοχή  από διακοπείσες δραστηριότητες 

  

 

(0,0358) 

 

 

0,0028 

 

 

(0,0396) 

 

 

0,0032 
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4. Κατάσταση  Συνολικών Εσόδων Εταιρείας  
 

 

 Εταιρεία 

      

 Σηµ. 01.01-

30.06.09 

01.01-

30.06.08 

01.04-

30.06.09 

01.04-

30.06.08 

      

Πωλήσεις   14.242 12.577 7.363 6.255 

Κόστος πωληθέντων   (11.381) (9.761) (5.448) (4.575) 

Μικτό αποτέλεσµα  2.861 2.816 1.915 1.680 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (621) (636) (375) (284) 

Έξοδα διάθεσης  (1.762) (1.806) (1.204) (1.025) 

Άλλα έσοδα/κέρδη καθαρά  483 326 171 7 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (878) (600) (459) (381) 

Κέρδη προ φόρων  83 100 48 (3) 

Φόρος εισοδήµατος  (5) (90) 3 (64) 

 Κέρδος/(ζηµία) περιόδου από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

  

78 

 

10 

 

51 

 

(67) 

Κέρδος/(ζηµία) από διακοπείσες 

δραστηριότητες 
  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο  78 10 51 (67) 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  78 10 51 (67) 
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5. Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

Όµιλος   

Σηµ. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2008  9.981 1.000 2.635 2.350 15.966 

∆ιόρθωση επιµετρήσεων 

βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 

 

 

17 

    

 

58 

 

 

58 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα 

 

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     

     

 

 

(182) 

 

48 

 

(182) 

Υπόλοιπο 30.06.2008  9.981 1.000 2.635 2.226 15.890 

Υπόλοιπο 01.01.2009  9.981 1.000 2.635 2.341 15.957 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα 

     

(413) 

 

(413) 

Υπόλοιπο 30.06.2009  9.981 1.000 2.635 1.928 15.544 

 

 

 

Εταιρεία   

Σηµ. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Αποθεµατικ
ά  

Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.08  9.981 1.000 2.551 1.568 15.100 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα  

     

10 

 

10 

Μερίσµατα     (182) (182) 

Υπόλοιπο 30.06.08  9.981 1.000 2.551 1.396 14.928 

Υπόλοιπο 01.01.09  9.981 1.000 2.552 1.484 15.017 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα 

     

78 

 

78 

Υπόλοιπο 30.06.09  9.981 1.000 2.552 1.562 15.095 
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6. Kατάσταση ταµιακών ροών 
 

  Όµιλος Εταιρεία 

  

Σηµ/σεις 
 

30.06.09 

 

30.06.08 

 

30.06.09 

 

30.06.08 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη/( ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

  

83 

 

100 

 

83 

 

100 

Πλέον/ Μείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις  653 938 653 938 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (111) (118) (111) (118) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  878 600 878 600 

Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου 

κίνησης 

     

Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων  (881) (2.426) (881) (2.426) 

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων  1.142 (54) 1.142 (54) 

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  511 1.279 511 1.279 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  (894) (600) (894) (600) 

Καταβληµένοι φόροι  0 (58) 0 (58) 

Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητες  (411) 418 0 0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  

970 

 

79 

 

1.381 

 

(339) 

Αγορά ενσωµάτων παγίων ,  αΰλων στοιχείων και 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

  

(1.720) 

 

(1.158) 

 

(1.720) 

 

(1.158) 

Τόκοι εισπραχθέντες  16  16 0 

Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητες   377 (646) 0 0 

Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  

(1.327) 

 

(1.804) 

 

(1.704) 

 

(1.158) 

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου      

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια  619 703 619 703 

Μερίσµατα πληρωθέντα   (137) 0 (137) 

Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητες    118 0 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

  

619 

 

684 

 

619 

 

566 

 Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα 
  

262 

 

(1.041) 

 

296 

 

(931) 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου   

743 

 

1.328 

 

709 

 

1.218 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

  

1.005 

 

287 

 

1.005 

 

287 
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7. Γενικές πληροφορίες  
 

Η Εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ βιοµηχανία γάλακτος µε διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" 

ιδρύθηκε το 1991  (3506/9-8-91  ΦΕΚ)  στο ∆ιδυµότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιοµηχανική της 

δραστηριότητα το 1994. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Ν. Έβρου στο 3
ο
 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. 

 

Ο Όµιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, (στο εξής Όµιλος) αποτελείται από την µητρική Εταιρεία (στο εξής 

Εταιρεία) και την θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (στο εξής Θυγατρική) που εδρεύει στην 

Μέστη Αλεξανδρούπολης και στην οποία η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%. Η αξία 

κτήσεως της συµµετοχής στην θυγατρική ανέρχεται κατά την 31.06.2009 και την 31.12.2008 σε  

2.410 ευρώ. 
 

Οι κυρίες δραστηριότητες του Οµίλου είναι: 
 

� Η εκµετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, 
 

� Η παραγωγή και η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων,  
  

� Η  πώληση  γαλακτοκοµικών εµπορευµάτων. 

 

Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 25.06.2009 αποφασίσθηκε η πώληση της 

θυγατρικής  CAMPUS ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην εκτροφή αγελάδων, και η οποία 

αποτελεί ξεχωριστό τοµέα παρουσίασης, στον βασικό µέτοχο του οµίλου έναντι του ποσού των 

2.853.875 ευρώ. Η γενική συνέλευση απεφάσισε την εν λόγω πώληση στα πλαίσια  της 

αναδιάρθρωσης των συµµετοχών της εταιρείας. Βάσει της εν λόγω απόφασης η θυγατρική στις 

παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα, και η εκποίηση 

αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της χρήσης 2009. H ανάλυση των στοιχείων της 

διακοπείσας δραστηριότητας έχει ως εξής: 

  
Αποτελέσµατα 

 

01.01-30.06.2009 01.01-30.06.2008 

 Περιγραφή λογαριασµού Αξίες Αναλογών 

Φόρος 

εισοδήµατος 

Σύνολο Αξίες Αναλογών 

Φόρος 

εισοδήµατος 

Σύνολο 

Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 

235  235 357  87 

 

Επίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία 

 

613 

  

613 

 

10 

  

10 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων/∆ιάφορα 

 

(777) 

  

164 

 

(358) 

  

(358) 

 

Λοιπά έσοδα 

 

42 

  

42 

 

164 

  

164 

Λοιπά έξοδα    (53)  (53) 

 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 

(30) 

  

(30) 

 

(33) 

  

(33) 

 

Ζηµία επιµέτρησης  από διακοπείσες 

δραστηριότητες 

 

(749) 

 

187 

 

(562) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Φόρος εισοδήµατος λοιπών στοιχείων 

  

(10) 

 

(10) 

 

 

 

(49) 

 

(49) 

 

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) 

 

(667) 

 

177 

 

(490) 

 

87 

 

(49) 

 

38 
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Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
 

30.06.2009 

 Περιγραφή λογαριασµού  

Ενσώµατα πάγια 4.600 

Αναβαλλόµενοι φόροι 56 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 2.665 

Αποθέµατα 231 

Απαιτήσεις 251 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 29 

∆άνεια τραπεζών (1.119) 

Κρατικές επιχορηγήσεις (1.673) 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (1.279) 

Προβλέψεις (75) 

Καθαρό υπόλοιπο 3.686 
 

Η παρουσίαση των συνεχιζόµενων και διακοπεισών δραστηριoτήτων έγινε µε την παραδοχή ότι οι 

συναλλαγές µεταξύ µητρικής (συνεχιζόµενη δραστηριότητα) και  θυγατρικής  (διακοπείσα 

δραστηριότητα) θα συνεχισθούν και στο µέλλον.  Συνεπώς, οι διακοπείσες δραστηριότητες 

περιλαµβάνουν τα έσοδα και τα έξοδα που δεν θα υπάρχουν στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

µετά την πώληση. 
 

 

8. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

8.1 Λογιστικό πλαίσιο.   
 

Οι  παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Aναφοράς  που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε ισχύ 
την 31.03.2009.  Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως 
εκτός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το 
κόστος πώλησης.  Για την σύνταξη αυτών  των οικονοµικών καταστάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί  
οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι  υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν και  για τις  ετήσιες  
της 31.12.2008, µε τις οποίες και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση, δεδοµένου ότι οι εν λόγω 
οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικές. Κατ’ εξαίρεση η διακοπείσα δραστηριότητα 
επιµετρήθηκε κατά την ηµεροµηνία του χαρακτηρισµού της στην χαµηλότερη αξία µεταξύ 
λογιστικής της αξίας και εύλογης αξίας µείον το εκτιµώµενο για την πώληση κόστος. Το 
λειτουργικό νόµισµα  της εταιρείας και του οµίλου είναι το ευρώ.  
 

8.2 Εφαρµογή νέων προτύπων 

Στην τρέχουσα περίοδο εφαρµόσθηκαν για πρώτη φορά: 

Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.  1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων», το οποίο πέραν των 

διαφορετικών τίτλων δεν επέφερε άλλη ουσιώδη µεταβολή. 

Το νέο ∆.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί τοµείς», µε βάση το οποίο: 
 

 Ο όµιλος παρουσιάζει δύο τοµείς, την παραγωγή και την πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων και 

την εκτροφή αγελάδων 
  

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ο ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις 

σηµαντικές λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  
 

Η αποδοτικότητα των τοµέων επιµετράται στην βάση του  καθαρού αποτελέσµατος µετά και από 

φόρους εισοδήµατος.  
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Οι διατοµεακές πωλήσεις τιµολογούνται µε τις τιµές που ισχύουν και για τους εκτός οµίλου 

πελάτες. 
  
Οι λειτουργικοί τοµείς αφορούν  στρατηγικές µονάδες που παρακολουθούνται και διοικούνται  

ξεχωριστά από το διοικητικό συµβούλιο (CODM).  
 

 

Πληροφορίες Λειτουργικών Τοµέων 
 

01.01-30.06.2009 Μητρική 

Παραγωγή και 
Πωλήσεις 

Γαλακτοκοµικών 
Προϊόντων  

Θυγατρική 

Εκτροφή 

Αγελάδων 
(∆ιακοπείσα 

∆ραστηριότητα)   

Απαλοιφές  Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων 

Πωλήσεις σε εξωτερικούς  πελάτες   

13.872 

 

235 

  

14.107 

∆ιατοµεακές πωλήσεις 370 679 (679) 370 

Επίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία  613  613 

Λοιπά έσοδα  483 42  525 

Αποσβέσεις   (653) (111)  (764) 

Λοιπά έξοδα (13.110) (1.346) 679 (13.777) 

Χρεωστικοί τόκοι (894) (30)  (924) 

Πιστωτικοί τόκοι 16 0  16 

Αποµείωση τοµέα εκτροφής αγελάδων  (749)  (749) 

Αποτέλεσµα προ φόρου εισοδήµατος 83 (667)  (583) 

Φόρος εισοδήµατος (5) 177  171 

Καθαρό αποτέλεσµα 78 (490)  (412) 

     

Περιουσιακά στοιχεία τοµέων 48.681 7.832 (833) 55.680 

Υποχρεώσεις των τοµέων (33.586) (4.979) (833) 37.732 
 
 

01.01-30.06.2008 Μητρική 

Παραγωγή 

και Πωλήσεις 
Γαλακτοµικώ
ν Προϊόντων  

Θυγατρική 

Εκτροφή 

Αγελάδων 
(∆ιακοπείσα 

∆ραστηριότητα)   

Απαλοιφές  Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων 

Πωλήσεις σε εξωτερικούς  πελάτες  12.350 357  12.707 

∆ιατοµεακές πωλήσεις 227 539 (539) 227 

Επίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία  10  10 

Λοιπά έσοδα  326 164  490 

Αποσβέσεις   (938) (178)  (1.116) 

Λοιπά έξοδα (11.265) (772) 539 (11.498) 

Χρεωστικοί τόκοι (600) (33)  (633) 

Πιστωτικοί τόκοι     

Αποµείωση τοµέα εκτροφής αγελάδων     

Αποτέλεσµα προ φόρου εισοδήµατος 100 87  187 

Φόρος εισοδήµατος (90) (49)  (139) 

Καθαρό αποτέλεσµα 10 38  48 

     

Περιουσιακά στοιχεία τοµέων 48.026 7.218 (2.820) 52.424 

Υποχρεώσεις των τοµέων 33.098 3.852 (2.820) 34.130 
 

Γεωγραφικές πληροφορίες 
 

Χώρα  Πωλήσεις 01.01-30.06.2009  Πωλήσεις 01.01-30.06.2008 

Ελλάδα  13.443 12.130 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.034 804 
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Τα έσοδα αποδίδονται στις χώρες βάσει της εγκατάστασης των πελατών. 
 

Τα έσοδα από έναν µόνον πελάτη του τοµέα Α ανέρχονται σε 5.000 ποσό που αντιστοιχεί πάνω 

από το  10% των συνολικών εσόδων του  οµίλου. Η δραστηριότητα του οµίλου και της εταιρείας 

δεν παρουσιάζει εποχικότητα. 

 
 

8.3 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 
 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν µετά την 01.01.2009 και θα εφαρµοσθούν από την χρήση 2010 αν συντρέξει περίπτωση.  

Η εκτίµηση της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει 

ως εξής: 

- Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π.  27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ  

για ετήσιες λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με βάση το 

αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται 

στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση 

απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράτε σε εύλογη αξία και το 

κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από την 

εταιρεία από την 01.01.2010.  
 

- Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές 

χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το 

προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα 

οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την 

εξοδοποίηση του  κόστους που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την επανεπιµέτρηση  του ενδεχόµενου 

ανταλλάγµατος  που ταξινοµήθηκε  ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από την 

εταιρεία από την 01.01.2010. 
 

-Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 

Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ  για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή 

µετά την 01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται  ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως 

κατεχόµενα για πώληση. H εταιρεία θα εφαρµόσει  την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει 

περίπτωση. 
 

- ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ 

για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση 

για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία  κατά 

την ηµεροµηνία που η διανοµή  εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως 

αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και  της υποχρέωσης για διανοµή,  αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 

- ∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες 

χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης 

ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, 

συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρεία.  
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-«∆ιάφορες Τροποποιήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες» που  εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 

2009, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν 

διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή  µετά την 

01.01.2010 και δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2  «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών» που 

εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2009  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 

01.01.2010 και τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.» που εκδόθηκε 

τον  Ιούλιο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν επίπτωση στην εταιρεία. 

Το ∆.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία», που 

εκδοθηκε τον   Μάρτιο του 2009 και αφορά  βελτιώσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 01.01.2009, θα εφαρµοσθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 και δεν 

αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία.  

 

 

9. Ενσώµατα πάγια 
 

Οι αποκτήσεις νέων ενσωµάτων παγίων στην περίοδο 01.01-30.06.2009 ανήλθαν σε 1.775 χιλ ευρώ  

για τον όµιλο και σε 1.720 χιλ. ευρώ   για την εταιρεία. Οι πωλήσεις αντίστοιχα ανήλθαν σε 0 ευρώ 

για τον όµιλο και σε 0 ευρώ για την εταιρεία. Τα σχετικά ποσά για την περίοδο 01.01-30.06.2008 

έχουν ως εξής: προσθήκες για τον όµιλο ποσού  1.270 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία ποσού  1.259  

ευρώ. Οι πωλήσεις ήταν 60 χιλ. ευρώ  αναπόσβεστη αξία  για τον όµιλο και  60 χιλ. ευρώ  

αναπόσβεστη αξία για την εταιρεία. 
 

Κατά την 30.06.2009 δεν  υπήρχαν δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσωµάτων παγίων από τον 

Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

 

10. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
 

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

 

 Όµιλος 
 30.06.2009 30.06.2008 

Αποθέµατα έναρξης περιόδου 2.168 1.676 

Αγορές περιόδου 328 15 

Πωλήσεις περιόδου (235) (357) 

Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο 404 367 

Αποθέµατα λήξης περιόδου 2.665 1.701 
 

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριµα και µη ώριµα ως εξής: 

30.06.2009 (Ώριµα:2.334χιλ. ευρώ, Μη ώριµα:331 χιλ. ευρώ) 30.06.2008 ( Ώριµα:1.021χιλ. ευρώ, 

Μη ώριµα: 680 χιλ. ευρώ). 
 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος  κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2009 

ανήλθε σε 679 χιλ. ευρώ (01.01-30.06.2008 539 χιλ. ευρώ) 
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11.  Αποθέµατα 
 

Η ανάλυση των αποθεµάτων έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

     

 30.06.2009 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2008 

     

Εµπορεύµατα 84 82 75 82 

Προϊόντα 4.590 3.131 4.001 3.131 

Υλικά παραγωγής 246 674 417 374 

Αναλώσιµα-είδη συσκευασίας  60 512 487 512 

 4.980 4.399 4.980 4.099 

 

 

12. Απαιτήσεις 
 

Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

Υπόλοιπο 01.01.2008 950 950 

Προβλέψεις 01.01-30.06.2008 0 0 

Υπόλοιπο 30.06.2008 950 950 

Υπόλοιπο 01.01.2009 1.060 1.060 

Προβλέψεις 01.01-30.06.2009 30 30 

Υπόλοιπο 30.06.2009 1.090 1.090 

 

13. ∆άνεια Τραπεζών 
 

Τα ληφθέντα δάνεια στην περίοδο 01.01-30.06.2009 ανήλθαν σε  2.450 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και 

σε 2.450 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 1.048 χιλ. 

ευρώ για τον όµιλο και 1.025 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Οι εξοφλήσεις δανείων την περίοδο 01.01-

30.06.2009 ανήλθαν σε 1.831 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και σε 1.831 χιλ. ευρώ  για  την  εταιρεία. Τα 

αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 227 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και 322 χιλ. ευρώ για  

την εταιρεία. 

 

14. Ενδεχόµενα  
 

(α) Κατά της Εταιρίας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές συνολικού ύψους 100 χιλιάδων Ευρώ, οι 

οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά.  Έναντι αυτών των εκκρεµοδικιών δεν έχουν σχηµατισθεί 

αντίστοιχες προβλέψεις καθώς η ∆ιοίκηση, βασιζόµενη στην γνώµη ειδικών νοµικών συµβούλων, 

εκτιµά, ότι τελικά δεν θα επιβαρυνθεί. 

 

(β) Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), 

για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όµιλος: 30.06.2009 ευρώ 2.687.482,96 

(31.12.2008: ευρώ 2.102.597,71).  Εταιρεία: 30.06.2009 ευρώ 2.686.096,00 (31.12.2008 ευρώ 

1.827.681,51). ∆εν    αναµένονται επιβαρύνσεις από αυτές τις εγγυήσεις. 

 

(γ) Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε 

ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν 
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προσωρινά εκκρεµή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα 

βιβλία του φορολογούµενου και µε βάση τους ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές 

φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο  βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις 

φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό φορολογητέων κερδών των 

πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

 Ανέλεγκτες χρήσεις 

Μητρική (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.) 2005-2008 

Θυγατρική (CAMPUS .A.E). 2003-2008 

 

Κατά την 30.06.2009 δεν έχει αναγνωρισθεί για την εταιρεία, αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

(έσοδο) ποσού 160 χιλ. ευρώ που αναλογεί επί των συνολικών   φορολογικών ζηµιών  ποσού 640 

χιλ. ευρώ  και για την θυγατρική ποσού 232 χιλ. ευρώ που αναλογεί σε φορολογικές ζηµίες  930 

χιλ. ευρώ περίπου, επειδή δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ως προς την ανάκτησή τους.  

 

Οι προβλέψεις που έχουν αναγνωρισθεί για πρόσθετο φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις που θα 

προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε 70 

χιλ. ευρώ για τον όµιλο και την εταιρεία.  

 

15.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

 

Μητρική/Θυγατρικές   

 30.06.2009 30.06.2008 

   

Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς θυγατρικές 369.955,51 226.904,30 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρικές 678.628,94 539.194,75 

Απαιτήσεις 833.219,63 417.313,03 

   

Μητρική/Εταιρείες βασικού µετόχου   

   

Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς εταιρείες 532.256,30 642.679,40 

Αγορές (Εµπορευµάτων) από εταιρείες 1.221.242,05 2.332.408,06 

Υποχρεώσεις  345.911,63 685.202,52 

   

 

Μητρική/Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διευθυντικά στελέχη 

  

   

Βραχύχρονες παροχές 23.248,13 21.114,40 

   

Όµιλος/ Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διευθυντικά στελέχη 

  

   

Βραχύχρονες παροχές 23.248,13 21.114,40 
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Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν 

για τους τρίτους. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 
 
 

16. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

∆εν συνέβησαν  σηµαντικά  γεγονότα   µεταξύ ηµεροµηνίας ισολογισµού και εγκρίσεως των 

οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   

 

 

17. ∆ιόρθωση οικονοµικών καταστάσεων προηγουµένων περιόδων 
 

16.1 Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 

 

Στην τρέχουσα περίοδο έγιναν οι εξής ανακατατάξεις κονδυλίων για την ορθότερη παρουσίαση: 

 

(α) Έγινε εµφάνιση των επενδύσεων σε ακίνητα αξίας 1.170 στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

της 30.06.2008,  µε ισόποση µείωση των ενσωµάτων παγίων στα οποία περιλαµβάνονταν. 

 

(β) Έγιναν ορισµένες ανακατατάξεις αµελητέων όµως ποσών στα στοιχεία του µη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, της κατάστασης οικονοµικής θέσης της 30.06.2008. 

 

(γ) Έγινε ξεχωριστή εµφάνιση των εξόδων διάθεσης στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 

περιόδου 01.01-30.06.2008, τα οποία εµφανίζονταν µε τα έξοδα διοίκησης. 

 

16.2 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  

 

 (α) Έγινε εµφάνιση των επενδύσεων σε ακίνητα αξίας 1.170 στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 

της 30.06.2008,  µε ισόποση µείωση των ενσωµάτων παγίων στα οποία περιλαµβάνονταν. 

 

(β) Στην προηγούµενη χρήση  ο όµιλος έκανε ορθή εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία» 

επιµετρώντας τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους µείον τα κόστη πώλησης, 

έναντι του αποσβέσιµου  κόστους κτήσεως που τα επιµετρούσε µέχρι και  την προηγούµενη χρήση, 

αναγνωρίζοντας αυτές τις διαφορές επιµέτρησης στην εύλογη αξία στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων και εµφανίζοντας τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερα στον ισολογισµό. 

Συνέπεια τούτου ήταν να αυξηθούν τα αποτελέσµατα της περιόδου 01.01-30.06.2008 κατά 15 χιλ 

ευρώ, να αυξηθεί η καθαρή θέση της 30.06.2008 κατά 73 χιλ. ευρώ και να εµφανισθούν στην 

κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 30.06.2008 τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

συνολικής αξίας 1.701 χιλ ευρώ, τα οποία εµφανίζονταν στα ενσώµατα πάγια. 

 

(γ) Έγινε ξεχωριστή εµφάνιση των εξόδων διάθεσης στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 

περιόδου 01.01-30.06.2008, τα οποία εµφανίζονταν µε τα έξοδα διοίκησης. 

 

(δ) Έγιναν ορισµένες ανακατατάξεις αµελητέων όµως ποσών στα στοιχεία του µη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, της κατάστασης οικονοµικής θέσης της 30.06.2008. 

 

Οι  επιπτώσεις   των  ανωτέρω τροποποιήσεων στις  οικονοµικές καταστάσεις της  συγκριτικής 

περιόδου έχει ως εξής: 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

 30.06.2008  Όµιλος  30.06.2008  Εταιρεία  

 Αρχικά  Προσαρµογ
ές 

Τροποποιηµέν
α 

Αρχικά  Προσαρµο
γές 

Τροποποιηµ
ένα 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώµατα πάγια 29.976 (1.170) 28.806 24.850 (1.170) 23.680 

Επενδύσεις σε ακίνητα  1.170 1.170  1.170 1.170 

Βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία 

1.106 98 1.204    

Συµµετοχές σε θυγατρικές 7 (7) 0 2.410  2.410 

Λοιπές συµµετοχές 2 (2) 0 2 (2) 0 

 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις 

 

48 

 

9 

 

57 

 

29 

 

2 

 

31 

Αναβαλλόµενος φόρος 503 (24) 479 503  503 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

 

31.642 

 

74 

 

31.716 

 

27.794 

 

0 

 

27.794 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέµατα  9.180 (497) 8.683 8.362  8.362 

Βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία 

 497 497    

Πελάτες 9.446  9.446 10.222  10.222 

Λοιπές απαιτήσεις 1.774  1.774 1.361  1.361 

Ταµιακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα 

308  308 287  287 

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 

20.708 0 27.708 20.232  20.232 

Σύνολο ενεργητικού 52.350 74 52.424 48.026  48.026 

Ίδια κεφάλαια και 
υποχρεώσεις 

      

Ίδια κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 9.981  9.981 9.981  9.981 

Υπέρ  το άρτιο 1.000  1.000 1.000  1.000 

Αποθεµατικά 2.635  2.635 2.551  2.551 

Αποτελέσµατα εις νέο 2.201 74 2.275 1.396  1.396 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 15.817 74 15.891 14.928  14.928 

Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

      

Προβλέψεις για αποζηµίωση 

προσωπικού 

 

49 

  

49 

 

49 

  

49 

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές 

υποχρεώσεις 

 

14.402 

  

14.402 

 

13.418 

  

13.418 

Επιχορηγήσεις 4.885  4.855 3.634  3.634 

Σύνολο µακροπροθέσµων 
υποχρεώσεων 

 

19.306 

  

19.306 

 

17.101 

  

17.101 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

 

Προµηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις  

 

9.129 

  

9.129 

 

8.034 

  

8.034 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 19   0  0 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 8.079  8.079 7.944  7.944 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις   19 19  19 

Σύνολο βραχυπροθέσµων 
υποχρεώσεων 

 

17.227 

  

17.227 

 

15.997 

  

15.997 

Σύνολο υποχρεώσεων  36.533  36.533 33.098  33.098 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 

 

52.350 

 

0 

 

52.424 

 

48.026 

  

48.026 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

 01.01-30.06.2008   Όµιλος 01.01-30.06.2008  Εταιρεία  

  

Αρχικά 

 

Προσαρµογ
ές 

 

Τροποποιηµέν
α 

 

Αρχικά 

 

Προσαρµογ
ές  

 

Τροποποιηµέν
α 

Πωλήσεις µη βιολογικών 

στοιχείων  

12.396 181 12.577 12.577  12.577 

Πωλήσεις βιολογικών 

στοιχείων  

0 357 357    

Κόστος πωληθέντων µη 

βιολογικών στοιχείων 

 

(9.189) 

 

(572) 

 

(9.761) 

 

(9.761) 

  

(9.761) 

Επίδραση επιµέτρησης 

βιολογικών στοιχείων στην 

εύλογη αξία  

 

22 

 

(12) 

 

10 

   

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 

στοιχείων  

 

(443) 

 

85 

 

(358) 

   

Λοιπά έσοδα 490  490 326  326 

Μικτό αποτέλεσµα  3.276 39 3.315 3.142  3.142 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.495) 1.831 (664) (2.442) 1.806 (636) 

 

Έξοδα διάθεσης 

  

(1.831) 

 

(1.831) 

  

(1.806) 

 

(1.806) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

καθαρά 

(633)  (633) (600)  (600) 

Κέρδη προ φόρων 148 39 187 100  100 

Φόρος εισοδήµατος (115) (24) (139) (90)  (90) 

Καθαρό κέρδος περιόδου 33 15 48 10  10 

       

Λοιπά συνολικά έσοδα 0 0 0 0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 33 15 48 10  10 

       

Το καθαρό κέρδος περιόδου 

κατανέµεται σε: 

      

Ιδιοκτήτες µητρικής 33 15 48    

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0  0    

Σύνολο 33 15 48    

       

Τα συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα κατανέµονται σε: 

      

Ιδιοκτήτες µητρικής 33 15 48    

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0  0    

Σύνολο 33 15 48    

 

Βασικά και µειωµένα 

κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή 

 

 

0,0024 

 

 

0,0011 

 

 

0,0035 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Όµιλος) 
 

   

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

 

Υπέρ το 

άρτιο 

 

Αποθεµατικά  

 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 

 

Σύνολο 

Αρχικά δηµοσιευµένη 

καθαρή θέση 01.01.2008 

 

9.981 

 

1.000 

 

2.635 

 

2.350 

 

15.966 

Προσαρµογή  επιµετρήσεων 

βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων προηγουµένων 

χρήσεων 

    

58 

 

58 

Κέρδη περιόδου αρχικά 

δηµοσιευµένα  

    

33 

 

33 

Προσαρµογή  κερδών 

περιόδου 

    

15 

 

15 

Μερίσµατα     (182) (182) 

Υπόλοιπο 30.06.2008 9.981 1.000 2.635 2.275 15.891 

 

Κατάσταση Ταµιακών Ροών (Όµιλος) 
 
 30.06.2008 

∆ηµοσιευθέντα 

30.06.2008 

Προσαρµογές 
30.06.2008 

Τροποποιηµένα 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων 148 39 187 

Πλέον/ Μείον προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις 1.116  1.116 

Προβλέψεις    

Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία  (63) (63) 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (154)  (154) 

Αποτελέσµατα (έσοδα,κέρδη,έξοδα) επενδυτικής 

δραστηριότητας 

 

 

  

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 633  633 

Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές 

κεφαλαίου κίνησης 

   

Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων (2.342) 24 (2.318) 

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων 286  286 

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.083  1.083 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (633)  (633) 

Καταβληµένοι φόροι (58)  (58) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 

79 

 

0 

 

79 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών    

Αγορά ενσωµάτων και αΰλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 

 

(1.804) 

  

(1.804) 

Τόκοι εισπραχθέντες    

Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 

(1.804) 

  

(1.804) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα δάνεια 821  821 

Μερίσµατα πληρωτέα (137)  (137) 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

 

684 

  

684 

 Καθαρή αύξηση/(µείωση) (µείωση) στα ταµιακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 

(1.041) 

  

(1.041) 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου 

 

1.349 

  

1.349 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

 

308 

  

308 
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2009 – 30.06.2009 

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας:

Νόµιµος Ελεγκτής: Έµµεση Μέθοδος 1.01-30.06.09 1.01-30.06.09 1.01-30.06.08

Ελεγκτική Εταιρεία:

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: 83 83 100

  

653 938 653 938

(111) (118) (111) (118)

30.06.09 31.12.08 30.06.09 31.12.08 878 600 878 600

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 25.545 29.875 25.545 24.470

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.155 1.163 1.155 1.163

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0 2.167 0 0 (881) (2.426) (881) (2.426)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 563 467 556 2.971 1.142 (54) 1.142 (54)

Αποθέµατα 4.980 4.399 4.980 4.099 511 1.279 511 1.279

Απαιτήσεις από πελάτες 10.909 12.734 10.909 12.641

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.293 2.544 3.126 2.239 (894) (600) (894) (600)

0 (58) 0 (58)

(411) 418 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 53.277 53.349 48.681 47.583

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μετοχικό κεφάλαιο 9.981 9.981 9.981 9.981

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαιών 5.563 5.976 5.114 5.036

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών ιδιοκτητών µητρικής (α) 15.544 15.957 15.095 15.017 16 0 16 0

∆ικαιώµατα µειοφηφίας (β) 0 0 0 0 377 (646) 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών (γ)=(α)+(β) 15.544 15.957 15.095 15.017

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 12.765 14.863 12.765 13.879

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 51 50 51 50

Επιχορηγήσεις 3.670 5.039 3.670 3.781 0 0 0 0

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 11.322 9.724 11.322 9.589 2.450 1.025 2.450 1.025

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.779 7.716  5.778 5.267 (1.831) (322) (1.831) (322)

0 (137) 0 (137)

0 118 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 37.733 37.392 33.586 32.566

743 1.328 709 1.218

1.005 287 1.005 287

30.06.2009 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2008

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (413) 48 78 10

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (182) (182)

 

ΟΜΙΛΟΣ

Συνεχ.∆ραστ. ∆ιακοπ.∆ρασ Συνεχ.∆ραστ. Σύνολο Συνεχ.∆ραστ. ∆ιακοπ.∆ρασ Σύνολο ∆ιακοπ.∆ρασ Σύνολο

Κύκλος εργασιών (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 14.242 12.577 12.577 7.363 7.363 6.255

Κύκλος εργασιών ( βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 235 357 214 214 315 315

Σύνολο Πωλήσεων 14.242 235 12.577 12.934 7.363 214 7.577 315 6.570

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) των µη βιολογικών στοιχείων 2.861 2.816 2.816 1.915 1.915 1.680

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (777) 358 (496) (496) (127) (127)

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 2.861 71 2.816 2.825 1.915 22 1.937 3 1.683

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 83 (667) 100 187 48 (741) (693) 85 82

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 78 (490) 10 48 51 (542) (491) 44 (23)

Κατανέµονται σε: 0

Ιδιοκτήτες µητρικής 78 (490) 10 48 51 (542) (491) 44 (23)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Κατανέµονται σε: 0

Ιδιοκτήτες µητρικής 78 (490) 10 48 51 (542) (491) 44 (23)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.01-30.06.2009 1.01-30.06.2008 1.04-30.06.2009 1.04-30.06.2008

Κύκλος εργασιών 14.242 12.577 7.363 6.255

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.861 2.816 1.915 1.680

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 83 100 48 (3)

Μείον φόροι (5) (90) 3 (64)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 78 10 51 (67)

Κατανέµονται σε: 

Ιδιοκτήτες µητρικής 78 10 51 (67)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0

Κατανέµονται σε: 532 902

Ιδιοκτήτες µητρικής 78 10 51 (67) 1.221 1.900

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0

346 1.179

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ        Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

        Α.∆.Τ  ΑΕ 417565                                        Α.∆.Τ.  Σ 476399                            Α.∆.Τ  Π 113176                                Α.∆.Τ  ΑΖ 414096

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική 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,  όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και η 
Έκθεση Επισκόπησης του Ορκώτού Ελεγκτή Λογιστή.

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 
Μείον:

1.01-30.06.08

100

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε 
€ ) 0,0056 -0,0358

47.583

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

Επίπτωση  επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων στην εύλογη αξία

961

48.681

∆ιόρθωση επιµετρήσεων βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 

2.410 0

Επενδυτικές δραστηριότητες

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 3ο ΧΙΛ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

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

24473/06/Β/91Β/47

0,0035

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                                                          

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ

(1.158)(1.158) (1.720)

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 

53.277

613

113

0,0037 -0,0396 -0,0359

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοίκησης

γ)Απαιτήσεις 
δ)Υποχρεώσεις 

6. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές από τον όµιλο.

1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του οµίλου αναφέρονται στην σηµείωση 14 των οικονοµικών καταστάσεων. Οι  
σωρευµένες προβλέψεις κατά την 30.06.2009 για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε 70 για τον όµιλο και σε 70 για την 
εταιρεία.

η) Απαιτήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη 
∆.Σ 0 0

θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη 

∆.Σ 0 0

23

α)Έσοδα

(339)1.381970 79

619 566

(1.327) (1.804) (1.704) (1.158)

619 684

296 (931)

Συνεχ.∆ραστ.

1.04-30.06.2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                                                                                                                                                                                                                               

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

262 (1.041)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(γ)+(δ)

(1.720)

1.01-30.06.2009 1.04-30.06.2009

     Σύνολο

Αγορά ενσώµατων, άϋλων παγίων και βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

53.349

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(Α)+(Β)

1.503 188

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

78 (490)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2009 

και 31.03.2008 αντίστοιχα) 15.544 15.890

15.100

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών έναρξης περιόδου 

(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 15.957 15.966 15.017

0 0

www.evrofarma.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων: 24 Αυγούστου 2009

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βρεττός Γερασ. Γεώργιος
BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

Με σύµφωνη γνώµη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ   

30/06/0910

0,0057 0,0007

78

β)Έξοδα

-0,0049

0

-0,0302 

Λειτουργικές δραστηριότητες

0 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                                

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ

58 0

14.928

(584)

15.095

1.074 700

1.01-30.06.2008

357

613 10

1.503 1.520

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.06.2008 και την  30.06.2009 ήταν 160 και 159 για τον όµιλο και 156 και 151 για την 
εταιρεία.

5. Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρίας µε τις θυγατρικές, συγγενείς  και λοιπά συνδεδεµένα  µέρη κατά την έννοια ∆ΛΠ 24, έχουν ως 
εξής:

51 (67)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30/06/09

23

0,0037

7. Ο όµιλος αποτελείται από την µητρική εταιρεία και την θυγατρική της CAMPUS A.E.στην οποία συµµετέχει κατά 100%. Έδρα των 
εταιρειών είναι η Ελλάδα. ∆εν υπήρξε µεταβολή στην σύνθεση του οµίλου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                                                                              

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 
για πώληση 7.832 0

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 

στοιχεία που κατέχονται για πώληση 4.146 0

Καταβεβληµένοι φόροι
Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 

Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα 

Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες δραστηριότητες

0

38

14.242

235

2.861

14.477

(412)

(777)

2.932

(542) (491)

(67)

(23)

       Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 11295 Α΄τάξεως

(412)

0

0

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 24 Αυγούστου   2009

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

(412)

0,0007

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(Α)+(Β)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε 
€ )

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

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

1.680

(3)

670 809

38

120

6.255

1.680

(412) 10 48 51

(67)

0

0

3. Υπάρχουν αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ποσού 100 χιλ. για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη διότι δεν αναµένεται 
επιβάρυνση. ∆εν έχουν σχηµατισθεί λοιπές προβλέψεις.

6.255

10 304 304

116 494

0

820 506

0,0032

2. Στην τρέχουσα περίοδο εφαρµόσθηκε το ∆.Π.Χ.Α. 8 περί Λειτουργικών Τοµέων, σηµείωση 8.2 των οικονοµικών καταστάσεων. 

-0,0049

(67)

(67)

44

(185) (185)

39 545 378

-0,0017

1.691 1.520 1.704 670 76 746 809 150 959

961 700 506 378

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 25.06.2009 αποφασίσθηκε η πώληση της θυγατρικής CAMPUS AE η οποία 

δραστηριοποιείται στην εκτροφή αγελάδων, στον βασικό µέτοχο του οµίλου έναντι του ποσού των 2.853.875 ευρώ, η οποία και εµφανίζεται 
ως διακοπείσα δραστηριότητα. Για την παρουσίαση της διακοπείσας  δραστηριότητας έγινε η παραδοχή ότι οι συναλλαγές µεταξύ µητρικής 
(συνεχιζόµενη δραστηριότητα) και θυγατρικής (διακοπείσα δραστηριότητα) θα συνεχισθούν και στο µέλλον.

∆ιακοπ.∆ρασ

357

358

9

87

38

0

38

0

0,0028

184

 


