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Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ 01.01.2014 έωο 31.03.2014 

1. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Δλνπνηεκέλε θαη Δηαηξηθή) 

 
  Όκηινο Δηαηξία 
Ποζά ζε τηι. εσρώ      
 εκ. 31.3.2014 31.12.2013 31.3.2014 31.12.2013 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Δλζψκαηα πάγηα   28.684 29.311 22.335 22.879 
Λνηπά άπια  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  233 267 233 267 
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα  937 940 937 940 
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 2.646 3.082 0 0 
πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο   0 0 2.947 2.947 
πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο   7 7 6 6 
Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 10 37 37 32 32 
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  977 964 1.139 1.148 

ύλνιν  33.521 34.608 27.629 28.219 
Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      
Απνζέκαηα 9 2.069 2.276 1.794 1.877 
Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 392 65 0 0 
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 10 7.833 7.857 8.056 8.774 
Λνηπέο απαηηήζεηο 10 1.704 1.728 1.588 1.628 
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  95 80 93 72 

ύλνιν θπθινθνξνύληωλ  12.094 12.006 11.531 12.351 

ύλνιν πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ  45.615 46.614 39.160 40.570 

Ίδηα θεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο      
Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο 
ηεο κεηξηθήο 

     

Μεηνρηθφ θεθάιαην  12.032 12.032 12.032 12.032 
Τπέξ ην άξηην  935 935 935 935 
Απνζεκαηηθά   1.148 1.142 1.059 1.059 
Απνηειέζκαηα εηο λένλ  (4.737) (4.470) (5.684) (5.334) 

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο 
ηεο κεηξηθήο 

 
9.378 9.639 8.342 8.692 

ύλνιν Ιδίωλ θεθαιαίωλ  9.378 9.639 8.342 8.692 
Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα  13.954 14.099 13.954 14.099 
Δπηρνξεγήζεηο  6.246 6.299 4.073 4.108 
Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκ. κίζζσζεο  193 198 193 198 
Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο   80 80 80 80 

ύλνιν καθξνπξνζέζκωλ ππνρξεώζεωλ  20.473 20.676 18.300 18.485 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      
Δκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο  6.969 7.142 5.937 6.503 
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα  8.629 8.991 6.490 6.799 
Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο  105 105 30 30 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκ. κίζζσζεο  61 61 61 61 

ύλνιν βξαρππξνζέζκωλ ππνρξεώζεωλ  15.764 16.299 12.518 13.393 
ύλνιν ππνρξεώζεωλ  36.237 36.975 30.818 31.878 

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ  45.615 46.614 39.160 40.570 
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2. Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδωλ (Δλνπνηεκέλε & Δηαηξηθή) 

 
  Όκηινο Δηαηξία 
      
Ποζά ζε τηι. εσρώ εκ. 01.01-

31.3.2014 
01.01-

31.3.2013 
01.01-

31.3.2014 
01.01-

31.3.2013 

      
Πσιήζεηο κε βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 6 5.569 5.086 5.538 5.033 
Πσιήζεηο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 6 161 102 0 0 
Κφζηνο πσιεζέλησλ κε βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ  (3.699) (3.337) (4.707) (4.199) 
Δπίδξαζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 
ζηελ εχινγε αμία 

 
(109) 34 0 0 

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ  (1.021) (975) 0 0 
Λνηπά έζνδα/έμνδα  136 97 82 38 

Μηθηό απνηέιεζκα  1.037 1.007 913 872 
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο  (427) (399) (400) (391) 
Έμνδα δηάζεζεο  (577) (608) (576) (608) 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαζαξά  (307) (333) (278) (297) 

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ  (274) (333) (341) (424) 
Φφξνο εηζνδήκαηνο  13 172 (9) 236 

Κέξδνο/(δεκία) πεξηόδνπ  (261) (161) (350) (188) 
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα  0 0 0 0 

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα/ (δεκίεο)  (261) (161) (350) (188) 

      
Καηαλέκνληαη ζε :      
      
Μεηφρνπο εηαηξείαο   (261) (161) (350) (188) 
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0 0 0 0 

ύλνιν  (261) (161) (350) (188) 

 
Βαζηθά θαη κεησκέλα θέξδε/(δεκίεο) αλά κεηνρή 

 
(0,0191) (0,0118) (0,0256) (0,0137) 

 
 
  



Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο πεξηόδνπ από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο 31 Μαξηίνπ 2014 

 5 

3. Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ (Δλνπνηεκέλε & Δηαηξηθή) 

 
 
Όκηινο 

(ποζά ζε τηιηάδες €) 

 

εκ. 
Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Τπέξ ην 

άξηην 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
ύλνιν 

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

πγθεληξσηηθά  

ζπλνιηθά έζνδα  

 
0 0 0 (161) (161) 

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

       

Τπόινηπν 1/1/2014  12.032 935 1.142 (4.470) 9.639 

πγθεληξσηηθά  

ζπλνιηθά έζνδα 

 
   (261) (261) 

Μεηαθνξά ζε ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ 

 
0 0 6 (6) 0 

Τπόινηπν 31/03/2014  12.032 935 1.148 (4.737) 9.378 

 
 
Δηαηξία 

(ποζά ζε τηιηάδες €) 

 

εκ. 
Μεηνρηθό 

θεθάιαην 

Τπέξ ην 

άξηην 
Απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 
ύλνιν 

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

πγθεληξσηηθά  

ζπλνιηθά έζνδα  

 
0 0 0 (188) (188) 

Τπόινηπν 31/03/2013  12.032 935 1.059 (5.047) 8.979 

       

Τπόινηπν 1/1/2014  12.032 935 1.059 (5.334) 8.692 

πγθεληξσηηθά  

ζπλνιηθά έζνδα 

 
0 0 0 (350) (350) 

Τπόινηπν 31/03/2014  12.032 935 1.059 (5.684) 8.342 
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4. ΚαηάζηαζεΣακεηαθώλ Ρνώλ (Δλνπνηεκέλε & Δηαηξηθή) 

 
  Όκηινο Δηαηξεία 

(ποζά ζε τηιηάδες €) εκ. 31.3.2014 31.3.2013 31.3.2014 31.3.2013 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Κέξδε πξν θφξσλ   (274) (333) (341) (424) 

Πιέολ / Μείολ προζαρκογές γηα:      

Απνζβέζεηο  688 662 591 572 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  (53) (53) (35) (35) 

Δπίπησζε επηκέηξεζεο ζε εχινγε αμία  109 (34) 0 0 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  307 333 278 297 

Πιέολ/κείδολ προζαρκογές γηα κεηαβοιές θεθαιαίοσ 

θίλεζες: 

 
    

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ  207 344 83 112 

Μείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ  607 1.287 758 1.179 

Αχμεζε / (Μείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ)  (733) (1.384) (566) (948) 

Μείολ:      

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα  (307) (333) (278) (297) 

Καηαβιεκέλνη θφξνη      

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 
551 489 490 456 

      

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (24) (53) (10) (15) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 
(24) (53) (10) (15) 

      

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο      

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

 
(5) (1) (5) (1) 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ 11 (507) (216) (454) (202) 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

 
(512) (217) (459) (203) 

      

 Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
15 219 21 238 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο πεξηφδνπ  80 174 72 150 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 

πεξηόδνπ 

 
95 393 93 388 



         Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις ηης περιόδοσ από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρηίοσ 2013 

2009 
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5. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

 
Ζ Δηαηξία ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΔΔ βηνκεραλία γάιαθηνο κε δηαθξηηηθφ ηίηιν "ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ" ηδξχζεθε 
ην 1991 (3506/9-8-91  ΦΔΚ)  ζην Γηδπκφηεηρν Έβξνπ θαη μεθίλεζε ηελ βηνκεραληθή ηεο 
δξαζηεξηφηεηα ην 1994. Ζ εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Ν. Έβξνπ ζην 1ν ρηι. Γηδπκνηείρνπ-
Οξεζηηάδαο θαη ην site ηεο είλαη www.evrofarma.gr. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 ε Δηαηξία εηζήγαγε ηηο 
κεηνρέο ηεο ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 
 
Ο Όκηινο ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ, (ζην εμήο Όκηινο) απνηειείηαη απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξία (ζην εμήο Δηαηξία) 
θαη ηελ ζπγαηξηθή Δηαηξία CAMPUS ΑΔ, (ζην εμήο Θπγαηξηθή) πνπ εδξεχεη ζηελ Μέζηε 
Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ζηελ νπνία ε Δηαηξία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100%. Ζ αμία θηήζεσο ηεο 
ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγαηξηθή αλέξρεηαη θαηά ηελ 31/3/2014  θαη ηελ 31.12.2013ζε 2.953 ρηι. επξψ 
θαη 2.953 ρηι. επξψ αληίζηνηρα. 
 
Οη αλσηέξσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε ρηιηάδεο ΔΤΡΩ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα), 
πνπ είλαη ην λφκηζκα ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη  ν 
Όκηινο.  
 
Οη θπξίεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ είλαη: 

 
 Ζ εθκεηάιιεπζε γαιαθηνπαξαγσγηθψλ δψσλ, 

 
 Ζ παξαγσγή θαη ε πψιεζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, 
 
 Ζ  πψιεζε  γαιαθηνθνκηθψλ εκπνξεπκάησλ. 
 

6. Βάζε ζύληαμεο ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ 

6.1 Λνγηζηηθό πιαίζην. 

 
Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο  πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σα ζηνηρεία ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηκεηξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεσο εθηφο ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Γηα ηελ ζχληαμε 
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη 
ππνινγηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη γηα ηηο εηήζηεο ηεο 31/12/2013, κε ηηο νπνίεο θαη πξέπεη 
λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε, δεδνκέλνπ φηη νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζπλνπηηθέο.  
 
Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ είλαη ην επξψ. 

6.2 Δθαξκνγή λέωλ πξνηύπωλ 

 
Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ 
πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 
θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
απηψλ, κε εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 
1 Ηαλνπαξίνπ 2014:  
 
Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπωλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, 
ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα 
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα.  

http://www.evrofarma.gr/


         Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις ηης περιόδοσ από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρηίοσ 2013 

2009 

 

 8 

 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»:Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο 
εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 
ζέζεο. 

Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο  

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: 
ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Οη θπξηφηεξνη 
φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»:Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο 
ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 
12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα 
απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη 
εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία 
νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο 
αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε 
δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη 
κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν 
πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα 
άζθεζεο βέην (protectiverights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / 
πξαθηνξεπνκέλνπ. 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθωλίεο»:Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 
απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο 
κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 
θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη 
ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο 
θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 
δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ 
παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ 
ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

ΓΠΥΑ 12 «Γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»: Σν ΓΠΥΑ 12 
αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο 
αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο 
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε 
ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 
(structuredentities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ 
ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην 
ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 
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ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»: Σν Πξφηππν απηφ 
δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην 
ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη 
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε 
ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη εηαηξηθέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην ΓΛΠ κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 
«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»: Σν ΓΛΠ 
28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο 
ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 
αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη 
θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 
από θνηλνύ ζπκθωλίεο θαη γλωζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: 
Οδεγίεο κεηάβαζεο»:H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη 
δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα 
παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. 
πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο 
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structuredentities) δελ απαηηείηαη. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεωλ»:Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά 
επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 
εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη 
σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη 
ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία 
επελδχζεσλ. 

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλωζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ»:Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο 
αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη 
αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 
ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα 
δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία 
ΜΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ 
ππάξρεη απνκείσζε. 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»:Απηή ε 
ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν 
έρεη νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί 
απφ έλαλ θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

  



         Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις ηης περιόδοσ από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρηίοσ 2013 

2009 

 

 10 

 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο»:Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο 
πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ 
δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε 
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα 
κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ 
πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο 
ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο 
επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ 
δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο  

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο»:(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014). Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε 
εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ 
ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη 
βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 
ΔΔ. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2014) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε επηά 
ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-2012 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 
βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ»:Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη 
ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ 
«φξν ππεξεζίαο». 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεωλ»:Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα 
ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 
«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο 
επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»:Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 
δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»:Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ 
απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα 
πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε. 

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»:Καη ηα δχν πξφηππα 
ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν 
απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ 
κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 
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ΓΛΠ 24 «Γλωζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλωλ κεξώλ»:Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ 
ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2014) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία 
ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-2013 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 
βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ. 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεωλ»:Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη 
εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο 
βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο. 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»:Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ 
παξέρεη ην ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
(‘portfolioexception’) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9.  

ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα»:Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί 
πσο ην ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεωηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 
Ιαλνπαξίνπ 2015 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»:Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ 
ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο 
απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 
επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε 
απφ ηελ ΔΔ. 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 
9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39»:Σν ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 «Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο», ηελ ηξίηε θάζε 
ζην έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο 
αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ 
κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε 
αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ 
ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε 
απφ ηελ ΔΔ. 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλωζηνπνηήζεηο»:Ζ ηξνπνπνίεζε 
απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε 
δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ. 
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6.3 Λεηηνπξγηθνί ηνκείο: 

 
Ο Όκηινο παξνπζηάδεη δχν ηνκείο ηελ παξαγσγή θαη ηελ πψιεζε γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηελ εθηξνθή αγειάδσλ. 
 
Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο είλαη ν ίδηεο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο 
ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηνκέσλ επηκεηξάηαη ζηελ βάζε ηνπ  θαζαξνχ απνηειέζκαηνο κεηά θαη απφ 
θφξνπο εηζνδήκαηνο.  
 
Οη δηαηνκεαθέο πσιήζεηο ηηκνινγνχληαη κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εθηφο Οκίινπ 
πειάηεο. 
 
Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο αθνξνχλ δχν μερσξηζηέο ζηξαηεγηθέο κνλάδεο πνπ είλαη θαη δηαθνξεηηθέο 
λνκηθέο νληφηεηεο (κεηξηθή θαη ζπγαηξηθή) πνπ παξαθνινπζνχληαη θαη δηνηθνχληαη μερσξηζηά απφ 
ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (CODM), ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  
 

Πιεξνθνξίεο Λεηηνπξγηθώλ Σνκέωλ  
 

01.01-31.03.2014 

Μεηξηθή 
Παξαγωγή θαη 

Πωιήζεηο 
Γαιαθηνκηθώλ 

Πξνϊόληωλ  

Θπγαηξηθή 
Δθηξνθή 

Αγειάδωλ 
 

Απαινηθέο  Δλνπνηεκέλα 
ζηνηρεία 

νηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεωλ 

 
Πσιήζεηο ζε εμσηεξηθνχο  πειάηεο  5.515 215  5.730 
Γηαηνκεαθέο πσιήζεηο 23 985 (1.008) 0 
Δπίπησζε επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία  (109)  (109) 
Λνηπά έζνδα  82 54  136 
Απνζβέζεηο   (591) (97)  (688) 
Λνηπά έμνδα (5.092) (952) 1.008 (5.036) 
Υξεσζηηθνί ηφθνη (278) (29)  (307) 
Αποηέλεζμα προ θόροσ ειζοδήμαηος (341) 67  (274) 
Φφξνο εηζνδήκαηνο (9) 22  13 
Καθαρό αποηέλεζμα (350) 89  (261) 
     
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέωλ 39.160 10.353 (3.898) 45.615 
Τπνρξεώζεηο ηωλ ηνκέωλ 30.818 6.371 (952) 36.237 
     
01.01-31.03.2013     
 
Πσιήζεηο ζε εμσηεξηθνχο  πειάηεο  5.005 183 0 5.188 
Γηαηνκεαθέο πσιήζεηο 28 834 (862) 0 
Δπίπησζε επηκέηξεζεο ζηελ εχινγε αμία 0 (34) 0 0 
Λνηπά έζνδα  38 59 0 97 
Απνζβέζεηο   (572) (90) 0 (662) 
Λνηπά έμνδα (4.627) (892) 862 (4.657) 
Υξεσζηηθνί ηφθνη (297) (36) 0 (333) 
Αποηέλεζμα προ θόροσ ειζοδήμαηος (424) 91 0 (333) 
Φφξνο εηζνδήκαηνο 236 (64) 0 172 
Καθαρό αποηέλεζμα (188) 27 0 (161) 
     
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέωλ 41.475 10.530 (4.407) 47.598 
Τπνρξεώζεηο ηωλ ηνκέωλ 32.496 6.687 (1.461) 37.722 
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Γεωγξαθηθέο πιεξνθνξίεο   

 
 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 

 

Υώξα  Πωιήζεηο Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

Πωιήζεηο Πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

Διιάδα  5.467 45.615 4.988 47.598 

Ηηαιία 210  136  

Γεξκαλία  18  10  

Ρνπκαλία 35  54  

ύλνιν 5.730  5.188  

 
Σα έζνδα απνδίδνληαη ζηηο ρψξεο βάζεη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ πειαηψλ. 
 
Σα έζνδα απφ έλαλ κφλνλ πειάηε ηνπ ηνκέα παξαγσγή θαη πσιήζεηο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ 
αλέξρνληαη γηα ην ηξίκελν 2014ζε 2.745 ρηι. επξψ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί πάλσ απφ ην47%  ησλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Οκίινπ θαη γηα ην ηξίκελν 2013 ζε 2.097 ρηι επξψ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί 
πάλσ απφ ην 40% .Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο δελ παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα. 

7. Δλζώκαηα πάγηα 

 
Οη απνθηήζεηο λέσλ ελζσκάησλ παγίσλ ζηελ πεξίνδν 01.01-31.03.2014 αλήιζαλ ζε24 ρηι. 
επξψγηα ηνλ Όκηιν θαη ζε 11 ρηι. επξψγηα ηελ Δηαηξία. Σα ζρεηηθά πνζά γηα ηελ πεξίνδν01.01-
31.03.2013έρνπλ σο εμήο: πξνζζήθεο γηα ηνλ Όκηιν πνζνχ 53ρηι. επξψ θαη γηα ηελ Δηαηξία πνζνχ 
15ρηι. επξψ. 
 
Καηά ηελ 31.03.2014 δελ ππήξραλ δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε ελζσκάησλ παγίσλ απφ ηνλ 
Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία. 
 

8. Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
H θίλεζε ησλ βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ πεξίνδν έρεη σο εμήο: 
 
 Όκηινο 

 31.03.2014 31.12.2013 

Απνζέκαηα έλαξμεο πεξηφδνπ 3.147 3.336 
Πσιήζεηο πεξηφδνπ (43) (332) 
Μεηαβνιή εχινγεο αμίαο ζηελ πεξίνδν (66) 114 

Απνζέκαηα ιήμεο πεξηφδνπ 3.038 3.147 

 
Σα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξίλνληαη ζε ψξηκα θαη κε ψξηκα σο εμήο: 
31.12.2013(Ώξηκα: 2.035 ρηιηάδεο επξψ, Με ψξηκα: 1.112 ρηιηάδεο επξψ)  
31.03.2014 ( Ώξηκα:1.934ρηι. επξψ, Με ψξηκα:1.104 ρηι. επξψ). 
 
Ζ εχινγε αμία ηνπ παξαρζέληνο γάιαθηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 01.01-
31.03.2014αλήιζε ζε775ρηι. επξψ (01.01-31.03.2013833ρηι. επξψ) 
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9. Απνζέκαηα 

 
Ζ αλάιπζε ησλ απνζεκάησλ έρεη σο εμήο: 
 
 Όκηινο Δηαηξία 

     
 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 

     
Δκπνξεχκαηα 68 57 68 57 
Πξντφληα 995 1.136 995 1.136 
Τιηθά παξαγσγήο 745 827 544 510 
Αλαιψζηκα-είδε ζπζθεπαζίαο  261 256 187 174 

 2.069 2.276 1.794 1.877 

10. Απαηηήζεηο 

 
Ζ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο εμήο: 
 

 Όκηινο Δηαηξία 

 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο εζσηεξηθνχ 5.657 5.330 6.124 6.333 
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο εμσηεξηθνχ 362 276 362 276 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 1.273 1.756 1.098 1.736 
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 214 216 189 191 
Έζνδα εηζπξαθηέα 1.903 1.855 1.773 1.728 
Μείνλ: πξφβιεςε γηα απνκείσζε 
απαηηήζεσλ (1.576) (1.576) (1.490) (1.490) 

Καζαξέο απαηηήζεηο 7.833 7.857 8.056 8.774 

Λνηπέο απαηηήζεηο 1.450 1.549 1.410 1.493 

Πξνθαηαβνιέο 891 816 810 762 
Μείνλ: πξφβιεςε γηα απνκείσζε 
απαηηήζεσλ (600) (600) (600) (600) 

ύλνιν 9.574 9.622 9.676 10.434 

Μείνλ: καθξνπξφζεζκν κέξνο 37 37 32 27 

Βξαρππξφζεζκν κέξνο 9.537 9.585 9.644 10.402 

 

11. Γάλεηα Σξαπεδώλ 

 
Οη εμνθιήζεηο δαλείσλ ηελ πεξίνδν 01.01-31.03.2014 αλήιζαλ ζε 507 ρηι. επξψ γηα ηνλ Όκηιν θαη 
ζε 454ρηι. επξψ γηα ηελ Δηαηξία. Σα αληίζηνηρα πνζά ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ ήηαλ 216 ρηι. επξψ 
γηα ηνλ Όκηιν θαη202ρηι. επξψ γηα ηελ Δηαηξία. 
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12. Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο 

 

Επίδηθες δηαθορές 
 
Καηά ηεο Δηαηξίαο έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ ζπλνιηθνχ πνζνχ 85 ρηι. επξψ γηα 
ηα νπνία έρεη αζθεζεί εκπξφζεζκε αγσγή ελψ έρεη θαηαβιεζεί ήδε κέξνο ηνπ πνζνχ γηα ην 
παξαδεθηφ ησλ πξνζηίκσλ.  
 
Δπίζεο εθθξεκνχλ αγσγέο, απφ πξψελ εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 350 ρηι 
επξψ. 
 
Έλαληη απηψλ ησλ εθθξεκνδηθηψλ δελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο θαζψο ε 
Γηνίθεζε, βαζηδφκελε ζηελ γλψκε εηδηθψλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ, εθηηκά, φηη ηειηθά δελ ζα 
επηβαξπλζεί. 
 
Δοζείζες εγγσήζεης 
 
Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ ρνξεγήζεη εγγπήζεηο (θπξίσο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ), γηα 
εμαζθάιηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηξίηνπο, σο εμήο: Όκηινο: 31.03.2014: 58 ρηι. επξψ 
(31.12.2013: 58 ρηι. επξψ ) θαη Δηαηξία: 31.03.2014 : 58 ρηι. επξψ (31.12.2013: 58 ρηι. επξψ). 
 
Γηα ηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ Οκίινπ, ε «Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» γηα ηηο νηθνλνκηθέο 
ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρεη εθδνζεί ρσξίο νπζηαζηηθέο πξνζαξκνγέο φζνλ αθνξά ην έμνδν θφξνπ 
θαη ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε θφξνπ, φπσο απηά αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. χκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, νη νηθνλνκηθέο ρξήζεηο ζεσξνχληαη νξηζηηθέο γηα 
ζθνπνχο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κεηά απφ δεθανθηψ κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο «Έθζεζεο 
Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» πξνο ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. χκθσλα κε ηελ απφθαζε 
1236/2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ε νηθνλνκηθή ρξήζε 2011 ζα ζεσξεζεί νξηζηηθή ηελ 30 
Απξηιίνπ 2014. Γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 
2013 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ RSM Greece Α.Δ. Γελ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
 
Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ έρνπλ σο εμήο: 
 
 Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

Μεηξηθή (ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Δ.Δ.) 2008-2010 
Θπγαηξηθή (CAMPUS .A.E). 2010 
 
Ζ ζρεκαηηζζείζα ζρεηηθή πξφβιεςε θξίλεηαη επαξθήο.  
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13. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 
Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 
 
 
Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

  Η ΔΣΑΙΡΙΑ 

πλδεκέλα 
κέξε 

Έζνδα 
από 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
εζόδωλ 

Έμνδα 
πξνο 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
εμόδωλ 

Απαηηήζεηο 
από 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
απαηηήζεωλ 

Τπνρξεώζεηο 
πξνο 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
ππνρξεώζεωλ 

  Τα ποζά είναι εκπεθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ 

CAMPUS 23 1 985 2 952 1 0   

ΓΟΗΡΑΝΖ 159 3 140 4 675 3 0   

  
182 

  
1.125 

  
1.627 

  
0 

  

 
  O ΟΜΙΛΟ 

πλδεκέλα 
κέξε 

Έζνδα 
από 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
εζόδωλ 

Έμνδα 
πξνο 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
εμόδωλ 

  

Απαηηήζεηο 
από 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
απαηηήζεωλ 

Τπνρξεώζεηο 
πξνο 

ζπλδεκέλα 
πξόζωπα 

Πεξηγξαθή 
ππνρξεώζεωλ 

  Τα ποζά είναι εκπεθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ 

ΓΟΗΡΑΝΖ 159 3 140 4 675 3 0   

Λνηπά 
ζπλδεκέλα 
κέξε 

117 
5 

171 
2 

0 
5 

50 
2 

  276   311     675   50   

 
Πεξηγξαθέο πλαιιαγώλ 
1.Πσιήζεηο-Απαηηήζεηο απφ ζπλαιιαγέο Εσνηξνθψλ θαη Απνιπκαληηθψλ 
2.Αγνξέο-Τπνρξεψζεηο απφ ζπλαιιαγέο αγειαδηλνχ γάιαθηνο 
3. Πσιήζεηο-Απαηηήζεηο Α πιψλ γηα παξαγσγνχο 
4. Αγνξά Δκπνξεπκάησλ (ηπξνθνκηθά) & Α χιεο Γαιαθηνβηνκεραλίαο 
5. Πσιήζεηο-Απαηηήζεηο απφ ζπλαιιαγέο Βηνινγηθψλ Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
 
Οη πάζεο θχζεσο ακνηβέο ησλ Μειψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ ηνπ Οκίινπ 
θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2014αλήιζαλ ζε 12 ρηι επξψ. Καηά ηελ 31/3/2014 δελ 
πθίζηαληαη απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ απφ Μέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη Γηεπζπληηθά ηειέρε, ελψ 
πθίζηαληαη ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο πξνο Μέιε ηεο Γηνίθεζεο θαη Γηεπζπληηθά 
ηειέρε ζπλνιηθνχ πνζνχ 57 ρηι επξψ θαη 22 ρηι επξψ αληίζηνηρα. 
 
  



         Ενδιάμεζες Σσνοπηικές Οικονομικές Καηαζηάζεις ηης περιόδοσ από 1 Ιανοσαρίοσ έως 31 Μαρηίοσ 2013 

2009 

 

 17 

 

14. Μεηαγελέζηεξα ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ γεγνλόηα. 

 
Πέξαλ ησλ ήδε κλεκνλεπζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2014 γεγνλφηα, πνπ λα αθνξνχλ ζηνλ Όκηιν ή ζηελ Δηαηξία, γηα 
ηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 
έθζεζεο. 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ 
ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ 
ΤΜΒΟΤΛΟ  

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 

     
     
     

Αζαλάζηνο Υξ. 
Παπαδειάθεο 

 Παζράιεο Υξ. 
Παπαδειάθεο 

 Νηθόιανο Μπνδκπνπάδεο 

Α.Γ.Σ  ΑΔ 417565  Α.Γ.Σ.   476399  Α.Γ.Σ  ΑΒ 931795 
    Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ 6355Α 
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ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο 

 

 

Αξκφδηα Τπεξεζία:

Γηεχζπλζε Γηαδηθηχνπ Δηαηξίαο:

01.01-

31.03.2014

01.01-

31.03.2013

01.01-

31.03.2014

01.01-

31.03.2013

Πσιήζεηο (κε βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) 5.569 5.086 5.538 5.033

Πσιήζεηο ( βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) 161 102 0 0

χλνιν πσιήζεσλ 5.730 5.188 5.538 5.033

Μηθηά θέξδε  (ησλ κε βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ) 2.031 1.851 831 834

Δπίπησζε επηκέηξεζεο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία (109) 34 0 0

Γαπάλεο αλάπηπμεο βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (1.021) (975) 0 0

Μηθηφ απνηέιεζκα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 1.037 1.007 913 872

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη  επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 33 0 (63) (127)

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θφξσλ (274) (333) (341) (424)

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (261) (161) (350) (188)

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013 Καηαλέκνληαη ζε: 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Μεηφρνπο Δηαηξίαο (261) (161) (350) (188)

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 28.684 29.311 22.335 22.879 Μεηφρνπο Μεηνςεθίαο 0 0

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.646 3.082 0 0 Κέξδε/ (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,0191) (0,0118) (0,0256) (0,0137)

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 937 940 937 940
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ,ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ
668 609 493 410

Λνηπά άυια  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 233 267 233 267

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.021 1.008 4.124 4.133

Απνζέκαηα 2.461 2.341 1.794 1.877

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 7.833 7.857 8.056 8.774

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.800 1.808 1.681 1.700

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 45.615 46.614 39.160 40.570 Έκκεζε Μέζνδνο 31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Κέξδε πξν θφξσλ (274) (333) (341) (424)

Μεηνρηθφ θεθάιαην 12.032 12.032 12.032 12.032 Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα:

Λνηπά ζηνηρεία Ηδηψλ Κεθαιαίσλ (2.654) (2.393) (3.690) (3.340) Απνζβέζεηο 688 662 591 572

ύλνιν Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο(α) 9.378 9.639 8.342 8.692 Πξνβιέςεηο

Γηθαηψκαηα κεηνθεθίαο (β) 0 0 0 0 Δπίπησζε επηκέηξεζεο ζε εχινγε αμία 109 (34) 0 0

ύλνινΙδίωλ Κεθαιαίωλ (γ)=(α)+(β) 9.378 9.639 8.342 8.692 Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ (53) (53) (35) (35)

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 14.147 14.297 14.147 14.297 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 307 333 278 297

Πξνβιέςεηο / ινηπέο καθξνπξφζεζκεο  ππνρξεψζεηο 80 80 80 80
Πιένλ / (µείνλ) πξνζαξµνγέο γηα µεηαβνιέο ινγαξηαζµώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Δπηρνξεγήζεηο 6.246 6.299 4.073 4.108 Μείσζε / (αχμεζε) απνζεµάησλ 207 344 83 112

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 8.690 9.052 6.551 6.860 Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 607 1.287 758 1.179

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.074 7.247 5.967 6.533 (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) (733) (1.384) (566) (948)

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ) 36.237 36.975 30.818 31.878 Μείνλ:

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 45.615 46.614 39.160 40.570 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεµέλα (307) (333) (278) (297)

Καηαβεβιεµέλνη θφξνη 0 0 0 0

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 551 489 490 456

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψµαησλ, άυισλ ζηνηρείσλ θαη βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (24) (53) (10) (15)

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (24) (53) (10) (15)

Καζαξή ζέζε έλαξμεο πεξηόδνπ (01.01.2014 θαη 

01.01.2013 αληίζηνηρα)
9.639 10.037  8.692 9.167 Υξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα (261) (161) (350) (188)

Καζαξή ζέζε ιήμεο πεξηόδνπ (31.03.2014 θαη 

31.03.2013 αληίζηνηρα)
9.378 9.876  8.342 8.979 Δμνθιήζεηο Γαλείσλ (507) (216) (454) (202)

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (5) (1) (5) (1)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεµαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (512) (217) (459) (203)
Καζαξή αύμεζε / (µείωζε) ζηα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα πεξηόδνπ 

(α) + (β) + (γ)
15 219 21 238

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα έλαξμεο πεξηόδνπ 80 174 72 150

Σαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδύλαµα ιήμεο πεξηόδνπ 95 393 93 388

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

α)Έζνδα 276 182

β)Έμνδα 311 1.125

γ)Απαηηήζεηο 675 1.627

δ)Τπνρξεψζεηο 50 0 Αζαλάζηνο Υξ. Παπαδειάθεο Παζράιεο Υξ. Παπαδειάθεο Νηθφιανο Μπνδκπνπάδεο

ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

κειψλ ηεο δηνίθεζεο
12 12  Α.Γ.Σ  ΑΔ 417565 Α.Γ.Σ.   476399 Α.Γ.Σ  ΑΒ 931795

ε) Απαηηήζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γ. 0 0 Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ 6355Α

ζ) Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε & κέιε Γ. 57 22

ΟΜΙΛΟ   

31/03/2014

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ:
Αζαλάζηνο Παπαδειάθεο,Πξφεδξνο Γ. ,                                                                                

Παζράιεο Παπαδειάθεο, Αληηπξ. θαη Γ/λσλ χκβνπινο,                                                         

Γηαλλνπιάθεο Γεκήηξηνο ,Δθηειεζηηθφ Μέινο

Αιεμαλδξίδεο Αλαζηάζηνο, κέινο κε Δθηειεζηηθφ

Θενδσξίδεο Παλαγηψηεο , κέινο κε Δθηειεζηηθφ                                                                                                        

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

31/03/2014

ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ, 28 Μαΐνπ  2014

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΔΩ 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014

(ύκθωλα κε ηελ Απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Δλνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)                                                             

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Δλνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)                                                                   Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

Γηεχζπλζε Α.Δ. θαη ΠίζηεσοΤπνπξγείνπ Αλάπηπμεο

www.evrofarma.gr ΟΜΙΛΟ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ 

Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ:
28 Μαΐνπ 2014

ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Δ.Δ.
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ

24473/06/Β/91Β/47
ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1ν ΥΙΛ. ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟΤ-ΟΡΔΣΙΑΓΑ

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ΔΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΔΔ. πληζηνχκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ 

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο  επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο,  φπνπ αλαξηψληαη νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Δλνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)       

Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

1. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ θαηαξηίζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη ίδηεο κε απtέο ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.

2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 12 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

3. Τπάξρνπλ αγσγέο θαηά ηεο εηαηξείαο ζπλνιηθνχ πνζνχ 350 ρηι. γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε δηφηη δελ 

αλακέλεηαη επηβάξπλζε. Γελ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ινηπέο πξνβιέςεηο.

4. Δπί ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο πθίζηαληαη βάξε πνζνχ € 18,7 εθαη θαη 

€ 15,8 εθαη αληίζηνηρα γηα εμαζθάιηζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ζπκβάζεσλ.

5. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά ηελ 31.03.2014 αλεξρφηαλ ζε 109 γηα ηνλ Όκηιν θαη ζε 90 γηα ηελ Έηαηξία. 

Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηελ ρξήζε 2013 ήηαλ 97 θαη 81.

6. Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο απφ ηνλ Όκηιν.

7. Ο Όκηινο απνηειείηαη απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία θαη ηελ ζπγαηξηθή ηεο CAMPUS A.E.ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαηά 100%. 

Έδξα ησλ εηαηξεηψλ είλαη ε Διιάδα. Γελ ππήξμε κεηαβνιή ζηελ ζχλζεζε ηνπ νκίινπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.

8. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο κε ηηο ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο  θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε θαηά ηελ έλλνηα ΓΛΠ 

24, έρνπλ σο εμήο:

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Δλνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)                                

 Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΟΜΙΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ


