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ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΛΠ 34) 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 
Μαρτίου 2013 στις σελίδες 3 έως 14, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που 
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 
Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.evrofarma.gr. 
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013 έως 31.03.2013 

1. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Οµίλου 

 
(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 31/03/2013 31/12/2012 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια  9 30.734 31.343 

Λοιπά άϋλα  περιουσιακά στοιχεία  400 400 

Επενδύσεις σε ακίνητα  1.137 1.137 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 10 3.400 3.321 

Συµµετοχές σε θυγατρικές   7 7 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 31 31 

Αναβαλλόµενος φόρος  947 775 

Σύνολο  36.656 37.014 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 11 1.585 1.929 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 10 0 45 

Εµπορικές απαιτήσεις 12 7.107 7.939 

Λοιπές απαιτήσεις 12 1.857 1.632 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6 393 174 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  10.942 11.719 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  47.598 48.733 

 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της 

µητρικής 
   

Μετοχικό κεφάλαιο  12.032 12.032 

Υπέρ το άρτιο  935 935 

Αποθεµατικά  1.142 1.142 

Αποτελέσµατα εις νέον  (4.233) (4.072) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της 

µητρικής 
 9.876 10.037 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 5 9.876 10.037 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 1.115 1.151 

Επιχορηγήσεις  6.456 6.509 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµ. µίσθωσης  214 214 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  80 80 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  7.865 7.954 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  8.381 9.085 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 21.299 21.479 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0 0 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις  117 117 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµ. µίσθωσης 60 61 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 
 

29.857 30.742 

Σύνολο υποχρεώσεων  37.722 38.696 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  47.598 48.733 

 

 



                                      Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 

 4 

2. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Εταιρείας 

    

(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 31/03/2013 31/12/2012 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια  9 24.179 24.736 
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία  400 400 
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.137 1.137 
Συµµετοχές σε θυγατρικές   2.953 2.953 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12 29 29 
Αναβαλλόµενος φόρος  1.111 875 
Σύνολο  29.809 30.130 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 11 1.254 1.366 

Εµπορικές απαιτήσεις 12 8.267 9.586 

Λοιπές απαιτήσεις 12 1.757 1.617 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  388 150 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων  

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  

11.666 

41.475 

12.719 

42.849 

 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

    

Μετοχικό κεφάλαιο  12.032 12.032 

Υπέρ το άρτιο  935 935 

Αποθεµατικά   1.059 1.059 

Αποτελέσµατα εις νέον  (5.047) (4.859) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5 8.979 9.167 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 0 23 

Επιχορηγήσεις  4.211 4.246 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµ. µίσθωσης  

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους   

214 

80 

214 
80 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  4.505 4.563 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  7.349 8.297 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 20.540 20.719 

Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις  42 42 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµ. µίσθωσης  60 61 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  29.119 

Σύνολο υποχρεώσεων  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και υποχρεώσεων  

27.991 

32.496 

41.475 

33.682 

42.849 
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3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Οµίλου 

 Όµιλος 

      

(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 01.01-31.3.13 01.01-31.3.12 

Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων  5.086 6.951 
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων  102 125 
Κόστος πωληθέντων µη βιολογικών στοιχείων  (3.337) (5.493) 
Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην 
εύλογη αξία 

 34 0 

∆απάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων  (975) (830) 
Λοιπά έσοδα/έξοδα  97 140 
Μικτό αποτέλεσµα  1.007 893 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (399) (310) 
Έξοδα διάθεσης  (608) (694) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (333) (336) 
Κέρδη προ φόρων  (333) (447) 

Φόρος εισοδήµατος  172 (72) 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου  (161) (519) 

 
Λοιπά συνολικά έσοδα 

 

 
0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (161) (519) 
    
Κατανέµονται σε:    
Ιδιοκτήτες µητρικής  (161) (519) 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 
Σύνολο  (161) (519) 

 
Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή   

 
 

(0,0118) 
 

(0,0380) 

4. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρείας  

(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 01.01-31.3.13 01.01-31.3.12 

     Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (188)    (713) 
 
Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή   

  
(0,0137) (0,0521) 

 

 Εταιρεία 

Πωλήσεις   5.033 6.921 
Κόστος πωληθέντων  (4.199) (6.427) 

Λοιπά έσοδα/έξοδα  38 116 

Μικτό αποτέλεσµα  872 610 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (391) (293) 

Έξοδα διάθεσης  (608) (694) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (297) (315) 

Κέρδη προ φόρων  (424) (692) 

Φόρος εισοδήµατος  236 (21) 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου  (188) (713) 
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5. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Όµιλος 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Σηµ. 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  12.032 935 1.142 (1.374) 12.736 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   0 0 0 (519) (519) 

Υπόλοιπο 31/03/2012  12.032 935 1.142 (1.893) 12.217 

       

Υπόλοιπο 1/1/2013  12.032 935 1.142 (4.072) 10.037 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0 0 0 (161) (161) 

Υπόλοιπο 31/03/2013  12.032 935 1.142 (4.233) (9.876) 

 
 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 

Σηµ. 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  12.032 935 1.059 (2.259) 11.767 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   0 0 0 (713) (713) 

Υπόλοιπο 31/03/2012  12.032 935 1.059 (2.972) 11.054 

       

Υπόλοιπο 1/1/2013  12.032 935 1.059 (4.859) 9.167 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0 0 0 (188) (188) 

Υπόλοιπο 31/03/2013  12.032 935 1.059 (5.047) (8.979) 
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6. Κατάσταση ταµειακών ροών 

 
  Όµιλος Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 31/03/13 31/03/12 31/03/13 31/03/12 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων   (333) (448) (424) (692) 

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:      

Αποσβέσεις  662 627 572 543 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (53) (35) (35) (35) 

Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία  (34) 0 0 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  333 337 297 315 

Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης:      

Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων  344 1.137 112 936 

Μείωση / (Αύξηση) βιολογικών στοιχείων      

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων  1.287 (1.955) 1.179 (2.042) 

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (1.384) 898 (948) 1.388 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  (333) (337) (297) (315) 

Καταβληµένοι φόροι      

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  489 224 456 98 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά περιουσιακών στοιχείων  (53) (112) (15) (23) 

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις  0 350 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (53) 238 (15) (23) 

      

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες      

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  (1) 0 (1) 0 

Εξοφλήσεις δανείων  (216) (729) (202) (335) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (217) (729) (203) (335) 

      

 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  219 (267) 238 (260) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  174 301 150 292 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  393 34 388 32 
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+7. Γενικές πληροφορίες  

 

Η Εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ βιοµηχανία γάλακτος µε διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" ιδρύθηκε το 1991  
(3506/9-8-91  ΦΕΚ)  στο ∆ιδυµότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιοµηχανική της δραστηριότητα το 1994. Η εταιρεία 
έχει την έδρα της στο Ν. Έβρου στο 1ο χιλ. ∆ιδυµοτείχου-Ορεστιάδας και το site της είναι www.evrofarma.gr. Τον 
Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
Ο Όµιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, (στο εξής Όµιλος) αποτελείται από την µητρική Εταιρεία (στο εξής Εταιρεία) και την 
θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (στο εξής Θυγατρική) που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και στην οποία η 
Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 100%. Η αξία κτήσεως της συµµετοχής στην θυγατρική ανέρχεται κατά την 
31/03/2013  και την 31.12.2021 σε 2.953 χιλ. ευρώ και 2.953 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 
 
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ΕΥΡΩ (λειτουργικό νόµισµα), που είναι το νόµισµα 
του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται  ο Όµιλος.  
 
Οι κυρίες δραστηριότητες του Οµίλου είναι: 

 
� Η εκµετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, 

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

8. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

8.1 Λογιστικό πλαίσιο.   

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

8.2 Εφαρµογή νέων προτύπων 

 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά 
την σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2012 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά 
στις σηµειώσεις επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων αυτών, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και 
διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που 
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013:  
 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 
παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα.  
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»: Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις 
οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο 
οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι.  
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»: Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην 
αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε 
εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην 
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αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες 
γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών.  
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος»: Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την 
επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών 
στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα».  
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»: Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών 
αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από 
άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά.  
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την 
τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα 
έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας.  
 
Ε∆∆ΠΧΑ 20: «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» Αυτή η διερµηνεία 
παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των στείρων υπερκείµενων 
(«απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές 
οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις 
ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα 
αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες 
υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.  
 
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. 
  
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»: Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον 
ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και 
λάθη» είτε (β) εθελοντικά.  
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης 
ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή 
όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 
 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»: Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που 
σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα 
συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.  
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε 
το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς».  
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014  

 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2015). Tο ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και 
αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 
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χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να 
προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη 
διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Σο Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 
32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης.  
 
Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)  
 
Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, 
∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης 
των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»: Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες 
αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Σο νέο πρότυπο αλλάζει τον 
ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει 
να ενοποιείται. Σο πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά 
τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να 
κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, 
αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε 
συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.  
 
∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»: Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού 
συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής 
ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 
εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού 
ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης 
διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος.  
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»: Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και 
υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους 
κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, 
συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική 
οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι 
υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.  
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»: Σο Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το 
∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις.  
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»: Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 
αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε 
συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.  
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού 

συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης»: (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) H τροποποίηση στις οδηγίες 
µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και 
περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την 
περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική 
πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured 
entities) δεν απαιτείται.  
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»: (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία 
επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που 
πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι 
οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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8.3 Λειτουργικοί τοµείς: 

 

 Ο όµιλος παρουσιάζει δύο τοµείς την παραγωγή και την πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων και την εκτροφή 
αγελάδων. 
 

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

 

Πληροφορίες Λειτουργικών Τοµέων  

 
 01.01.2012-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012 

 Μητρική 

Παραγωγή και 

Πωλήσεις 

Γαλακτοµικών 

Προιόντων 

Θυγατρική 

Εκτροφή 

Αγελάδων 

Απαλοιφές 

Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

οικονοµικών 

καταστάσεων 

Μητρική 

Παραγωγή και 

Πωλήσεις 

Γαλακτοµικών 

Προιόντων 

Θυγατρική 

Εκτροφή 

Αγελάδων 

Απαλοιφές 

Ενοποιηµένα 

στοιχεία 

οικονοµικών 

καταστάσεων 

Πωλήσεις σε 
εξωτερικούς  
πελάτες  

5.005 183 0 5.188 6.891 185  7.076 

∆ιατοµεακές 
πωλήσεις 

28 834 (862) 0 30 904 (934) 0 

Επίπτωση 
επιµέτρησης 
στην εύλογη 
αξία 

0 (34) 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά έσοδα  38 59 0 97 116 24  140 
Αποσβέσεις   (572) (90) 0 (662) (543) (84)  (627) 
Λοιπά έξοδα  (4.627) (892) 862 (4.657) (6.871) (763) 934 (6.700) 
Χρεωστικοί 
τόκοι 

(297) (36) 0 (333) (314) (22)  (336) 

Αποτέλεσµα 
προ φόρου 
εισοδήµατος 

(424) 91 0 (333) (691) 244  (447) 

Φόρος 
εισοδήµατος 

236 (64) 0 172 (21) (51)  (72) 

Καθαρό 
αποτέλεσµα 

(188) 27 0 (161) (713) 193  (519) 

         
Περιουσιακά 
στοιχεία 
τοµέων 

41.475 10.530 (4.407) 47.598 46.246 11.289 (4.284) 53.251 

Υποχρεώσεις 
των τοµέων 

32.496 6.687 (1.461) 37.722 35.191 7.181 (1.338) 41.034 
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Γεωγραφικές πληροφορίες   

 

 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012 

 

Χώρα  Πωλήσεις Περιουσιακά 

στοιχεία 

Πωλήσεις Περιουσιακά 

στοιχεία 

Ελλάδα  4.998 47.598 6.316 53.251 
Ιταλία 136  441  
Γερµανία  0  95  
Ρουµανία 54  71  
Βέλγιο 0  123  
Κύπρος 0  10  
Βουλγαρία 0  20  
Σύνολο 5.188  7.076  
  

 Τα έσοδα αποδίδονται στις χώρες βάσει της εγκατάστασης των πελατών. 
 

Τα έσοδα από έναν µόνον πελάτη του τοµέα παραγωγή και πωλήσεις γαλακτοκοµικών προϊόντων ανέρχονται για το 
τρίµηνο 2013 σε 2.097 χιλ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί πάνω από το 40%  των συνολικών εσόδων του οµίλου και για το 
τρίµηνο 2012 σε 2.424 χιλ ευρώ ποσό που αντιστοιχεί πάνω από το 34% .Η δραστηριότητα του οµίλου και της 
εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα. 

9. Ενσώµατα πάγια 

 

Οι αποκτήσεις νέων ενσωµάτων παγίων στην περίοδο 01.01-31.03.2013 ανήλθαν σε 53 χιλ. ευρώ  για τον όµιλο και σε 
15 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Τα σχετικά ποσά για την περίοδο 01.01-31.03.2012 έχουν ως εξής: προσθήκες για τον 
όµιλο ποσού 112 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία ποσού 23 χιλ. ευρώ. 
 

Κατά την 31.03.2013 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 

 31.03.2013 31.12.2012 

Αποθέµατα έναρξης περιόδου 3.366 4.123 
Αγορές περιόδου 0 0 
Πωλήσεις περιόδου (77) (172) 
Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο 111 (585) 
Αποθέµατα λήξης περιόδου 3.400 3.366 

 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριµα και µη ώριµα ως εξής: 
31.12.2012 (Ώριµα: 2.356 χιλιάδες ευρώ, Μη ώριµα: 1.010 χιλιάδες ευρώ) 31.03.2013 ( Ώριµα:2.343 χιλ. ευρώ, Μη 
ώριµα:1.057 χιλ. ευρώ). 
 
Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος  κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01-31.03.2013 ανήλθε σε 833 χιλ. ευρώ 
(01.01-31.03.2012 904 χιλ. ευρώ) 
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11. Αποθέµατα 

 

Η ανάλυση των αποθεµάτων έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 

     

 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 

     
Εµπορεύµατα 50 68 50 68 
Προϊόντα 392 423 392 423 
Υλικά παραγωγής 849 991 597 508 
Αναλώσιµα-είδη συσκευασίας  294 447 215 367 
 1.585 1.929 1.254 1.366 

12. Απαιτήσεις 

 

Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρία 

 31/03/2013 31/12/2012 31/03/2013 31/12/2012 

Εµπορικές απαιτήσεις εσωτερικού 5.906 6.948 7.124 8.391 

Εµπορικές απαιτήσεις εξωτερικού 265 262 265 262 
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 735 546 715 794 
Γραµµάτια εισπρακτέα 228 203 203 178 
Έσοδα εισπρακτέα 1.574 1.555 1.450 1.451 
Μείον: πρόβλεψη για αποµείωση 
απαιτήσεων 

(1.576) (1.576) (1.490) (1.490) 

Καθαρές απαιτήσεις 7.132 7.938 8.267 9.586 

Λοιπές απαιτήσεις 1.497 1.455 1.495 1.438 

Προκαταβολές 960 803 886 803 

Μείον: πρόβλεψη για αποµείωση 
απαιτήσεων 

(600) (600) (600) (600) 

Σύνολο 8.989 9.596 10.048 11.227 

Μείον: µακροπρόθεσµο µέρος (26) (26) (24) (24) 

Βραχυπρόθεσµο µέρος 8.963 9.570 10.024 11.203 

 

13 ∆άνεια Τραπεζών 

 

Οι εξοφλήσεις δανείων την περίοδο 01.01-31.03.2013 ανήλθαν σε 216 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και σε 202 χιλ. ευρώ  
για  την  εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 729 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και 335 χιλ. ευρώ 
για  την εταιρεία. 
 

14. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

 

(α) Κατά της Εταιρίας έχουν επιβληθεί πρόστιµα από τον Ε.Φ.Ε.Τ συνολικού ποσού 85 χιλ. ευρώ για τα οποία έχει 
ασκηθεί εµπρόθεσµη αγωγή ενώ έχει καταβληθεί ήδη µέρος του ποσού για το παραδεκτό των προστίµων.  
 
Επίσης εκκρεµούν αγωγές, από πρώην εργαζόµενους της Εταιρείας, συνολικού ποσού 358 χιλ ευρώ. 
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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: 31.03.2013 ευρώ 79 χιλ (31.12.2012: ευρώ 79 χιλ). Εταιρεία: 31.03.2013 
ευρώ 78 χιλ . (31.12.2012 ευρώ 78 χιλ .). ∆εν αναµένονται επιβαρύνσεις από αυτές τις εγγυήσεις. 
 
(γ) Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που 
δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµή έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου και µε βάση τους ελέγχους αυτούς να οριστικοποιηθούν και 
οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο  βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις 
φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό φορολογητέων κερδών των πέντε επόµενων 
χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν 
ως εξής: 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 
 

 Ανέλεγκτες χρήσεις 
Μητρική (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.) 2008-2010 
Θυγατρική (CAMPUS .A.E). 2007-2010 

 

15 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 
 

Μητρική/Θυγατρικές (CAMPUS AE)   
 31.03.2013 31.12.2012 

   
Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς θυγατρικές 28 111 
Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρικές 834 3.237 
Απαιτήσεις 1.461 1.801 
Υποχρεώσεις 0 75 
   
Μητρική/Εταιρείες βασικού µετόχου (∆ΟΪΡΑΝΗ Α.Ε.)   
   
Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς εταιρείες 168 94 
Αγορές (Εµπορευµάτων) από εταιρείες 212 1.090 
Υποχρεώσεις  138 443 
Απαιτήσεις 0 337 
   
Μητρική/Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά 

στελέχη 

  

Βραχύχρονες παροχές 
Υποχρεώσεις 

12 
2 

59 
0 

   
Όµιλος/ Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά 

στελέχη 

  

Βραχύχρονες παροχές 
Υποχρεώσεις 

12 
12 

59 
7 

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



                                 Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 
2009 
 

 16

 

16. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 
∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα  της ηµεροµηνίας του ισολογισµού γεγονότα µε ουσιώδη επίδραση  επί  των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης                                             Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης 

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

 
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

     

     

Θόδωρος Σπ. Γαρµπίδης   

Α.∆.Τ.  Ρ 176441   

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 42721 

Α΄τάξεως     
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Στοιχεία και Πληροφορίες 

Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας:

01.01-

31.03.2013

01.01-

31.03.2012

01.01-

31.03.2013

01.01-

31.03.2012

Πωλήσεις (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 5.086 6.951 5.033 6.921

Πωλήσεις ( βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 102 125 0 0

Σύνολο πωλήσεων 5.188 7.076 5.033 6.921

Μικτά κέρδη  (των µη βιολογικών στοιχείων) 1.851 1.583 834 494

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία 34 0 0 0

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (975) (830) 0 0

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 1.007 (893) 872 610

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και  επενδυτικών αποτελεσµάτων 0 (111) (127) (377)

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (333) (447) (424) (692)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (161) (519) (188) (713)

31.03.2013 31.12.2012 31.03.2013 31.12.2012 Κατανέµονται σε: 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μετόχους Εταιρίας (161) (519) (188) (713)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 30.734 31.343 24.179 24.736 Μετόχους Μειοψηφίας 0 0

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.400 3.321 0 0 Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) (0,0118) (0,0380) (0,0137) (0,0521)

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.137 1.137 1.137 1.137
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων
609 482 410 131

Λοιπά άϋλα  περιουσιακά στοιχεία 400 400 400 400

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 985 813 4.093 3.857

Αποθέµατα 1.585 1.974 1.254 1.366

Απαιτήσεις από πελάτες 7.107 7.939 8.267 9.586

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.250 1.806 2.145 1.767

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.598 48.733 41.475 42.849 Έµµεση Μέθοδος 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη προ φόρων (333) (448) (424) (692)

Μετοχικό κεφάλαιο 12.032 12.032 12.032 12.032 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Λοιπά στοιχεία Ιδιών Κεφαλαίων (2.156) (1.995) (3.053) (2.865) Αποσβέσεις 662 627 572 543

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 9.876 10.037 8.979 9.167 Προβλέψεις 0 0 0

∆ικαιώµατα µειοφηφίας (β) 0 0 0 0 Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία (34) 0 0 0

ΣύνολοΙδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 9.876 10.037 8.979 9.167 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0 0 0 0

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.329 1.365 214 237 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (53) (35) (35) (35)

Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 80 80 80 80 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 333 337 297 315

Επιχορηγήσεις 6.456 6.509 4.211 4.246
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 21.359 21.540 20.600 20.780 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 344 1.137 112 936

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.498 9.202 7.391 8.339 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.287 (1.955) 1.179 (2.042)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 37.722 38.696 32.496 33.682 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (1.384) 898 (948) 1.388

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 47.598 48.733 41.475 42.849 Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (333) (337) (297) (315)

Καταβεβληµένοι φόροι 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 489 224 456 98

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0

31.03.2013 31.03.2012 31.03.2013 31.03.2012 Αγορά ενσώµατων, άϋλων στοιχείων και βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (53) (112) (15) (23)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 

01.01.2012 αντίστοιχα)
10.037 12.736  9.167 11.767

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  παγίων και βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων
0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (161) (519) (188) (713) Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.03.2013 και 31.03.2012 

αντίστοιχα)
9.876 12.217  8.979 11.054 Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 350 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (53) 238 (15) (23)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0

Εξοφλήσεις ∆ανείων (216) (729) (202) (335)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1) 0 (1) 0

Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (217) (729) (203) (335)

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

+ (β) + (γ)
219 (267) 238 (260)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 174 301 150 292

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 393 34 388 32

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

α)Έσοδα 168 196

β)Έξοδα 212 1.046

γ)Απαιτήσεις 138 1.599

δ)Υποχρεώσεις 0 0 Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης Θεόδωρος Σπ. Γαρµπίδης

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

µελών της διοίκησης
12 12  Α.∆.Τ  ΑΕ 417565 Α.∆.Τ.  Σ 476399 Α.∆.Τ  Ρ 176441

η) Απαιτήσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ 0 0  Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 42721

θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & µέλη ∆.Σ 12 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)       

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την καταρτίση των Οικονοµικών Καταστάσεων είναι ίδιες µε αυtές των 

Οικονοµικών Καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του οµίλου αναφέρονται στην σηµείωση 14 των οικονοµικών καταστάσεων.

3. Υπάρχουν αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ποσού 358 χιλ. για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη διότι δεν 

αναµένεται επιβάρυνση. ∆εν έχουν σχηµατισθεί λοιπές προβλέψεις.

4. Επί των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας υφίστανται βάρη ποσού € 6,3 εκατ και € 

4,9 εκατ αντίστοιχα για εξασφάλιση των δανειακών τους συµβάσεων.56. Το απασχολούµενο προσωπικό κατά την 31.03.2013 

ανερχόταν σε 97 για τον όµιλο και σε 81 για την εταιρία. Οι αντίστοιχοι αριθµοί για την χρήση 2012 ήταν 116 και 101.

6. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές από τον Όµιλο.

7. Ο όµιλος αποτελείται από την µητρική εταιρεία και την θυγατρική της CAMPUS A.E.στην οποία συµµετέχει κατά 100%. 

Έδρα των εταιρειών είναι η Ελλάδα. ∆εν υπήρξε µεταβολή στην σύνθεση του οµίλου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

8. Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρίας µε τις θυγατρικές, συγγενείς  και λοιπά συνδεδεµένα  µέρη κατά την έννοια ∆ΛΠ 

24, έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

 Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

24473/06/Β/91Β/47
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 1ο ΧΙΛ. ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ

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.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Αθανάσιος Παπαζηλάκης,Πρόεδρος ∆.Σ ,                                                                                

Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρ. και ∆/νων Σύµβουλος,                                                         

Γιαννουλάκης ∆ηµήτριος ,Εκτελεστικό Μέλος

Αλεξανδρίδης Αναστάσιος, µέλος µη Εκτελεστικό

Θεοδωρίδης Παναγιώτης , µέλος µη Εκτελεστικό                                                                                                        

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                             

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

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

∆ιεύθυνση Α.Ε. και ΠίστεωςΥπουργείου Ανάπτυξης

www.evrofarma.gr ΟΜΙΛΟΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων:
24 Μαίου 2013

ΟΜΙΛΟΣ   

31/03/2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/03/2013

∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ,  24 Μαίου 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 


