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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2013 έως      

30 Σεπτεμβρίου 2013 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την Τετάρτη 27 

Νοεμβρίου 2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.evrofarma.gr. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

     

     

     

     

     

     

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης  Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης  Νικόλαος Μποζμπουάζης 

Α.Δ.Τ  ΑΕ 417565  Α.Δ.Τ.  Σ 476399  Α.Δ.Τ  ΑΒ 931795 
    Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α 

 

 

 

 

 

 

http://www.evrofarma.gr/


                                     Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 

 3 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013 έως 30.09.2013 ................................... 4 

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα) ............................ 4 

2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ομίλου ................................................................................................................. 5 

3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρείας ............................................................................................................. 5 

4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ............................................................................................................. 6 

6. Κατάσταση ταμειακών ροών ................................................................................................................................... 7 

7. Γενικές πληροφορίες ............................................................................................................................................... 8 

8. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ..................................................................................................... 8 

8.1 Λογιστικό πλαίσιο. ................................................................................................................................................ 8 

8.2 Εφαρμογή νέων προτύπων .................................................................................................................................... 8 

8.3 Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας ........................................................................................................... 11 

9 Λειτουργικοί τομείς: ............................................................................................................................................... 12 

10. Ενσώματα πάγια .................................................................................................................................................. 13 

11. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ......................................................................................................................... 13 

12. Αποθέματα ........................................................................................................................................................... 14 

13. Απαιτήσεις ........................................................................................................................................................... 14 

14 Δάνεια Τραπεζών .................................................................................................................................................. 15 

15. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις .................................................................................................................................. 15 

16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. ....................................................................................................................... 16 

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. ..................................................................................................... 16 

Στοιχεία και Πληροφορίες ......................................................................................................................................... 17 

 

 



                                     Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 

 4 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013 έως 30.09.2013 

1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2013 (Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα) 

  Όμιλος Εταιρεία 

      

 Σημ. 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 

Περιουσιακά στοιχεία      

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώματα πάγια   29.543 31.343 23.083 24.736 

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία  400 400 400 400 

Επενδύσεις σε ακίνητα  1.137 1.137 1.137 1.137 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 11 3.422 3.321 0 0 

Συμμετοχές σε συνδεμένες εταιρίες  7 7 2.953 2.953 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 13 31 31 29 29 

Αναβαλλόμενος φόρος  789 775 993 875 

Σύνολο  35.239 37.014 28.595 30.130 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Αποθέματα 12 3.440 1.929 2.887 1.366 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 11 0 45 0 0 

Εμπορικές απαιτήσεις 13 8.477 7.939 8.997 9.586 

Λοιπές απαιτήσεις 13 1.756 1.632 1.632 1.617 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  108 174 98 150 

Σύνολο κυκλοφορούντων  13.781 11.719 13.614 12.719 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  49.110 48.733 42.209 42.849 

 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

ιδιοκτήτες της μητρικής 

     

Μετοχικό κεφάλαιο  12.032 12.032 12.032 12.032 

Υπέρ το άρτιο  935 935 935 935 

Αποθεματικά   1.142 1.142 1.059 1.059 

Αποτελέσματα εις νέον  (4.647) (4.072) (5.467) (4.859) 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

ιδιοκτήτες της μητρικής 

 

9.462 10.037 8.559 9.167 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  9.462 10.037 8.559 9.167 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμα δάνεια 14 14.787 1.151 13.835 23 

Επιχορηγήσεις  6.351 6.509 4.142 4.246 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρημ. 

μίσθωσης 

14 

203 214 203 214 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   80 80 80 80 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  21.421 7.954 18.260 4.563 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  10.276 9.085 8.783 8.297 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14 7.773 21.479 6.504 20.719 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις  117 117 42 42 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρημ. μίσθωσης 14 61 61 61 61 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  18.227 30.742 15.390 29.119 

Σύνολο υποχρεώσεων  39.648 38.696 33.650 33.682 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  49.110 48.733 42.209 42.849 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ομίλου 

 Όμιλος 

      

(ποσά σε χιλιάδες €) Σημ. 1/1 - 30/9/13 1/1 - 30/9/12 1/7 - 30/9/13 1/7 - 30/9/12 

      

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων  16.928 19.434 6.321 5.840 

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων  290 348 98 108 

Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων  (11.182) (14.741) (4.263) (4.592) 

Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών στοιχείων στην 

εύλογη αξία 

 
56 (655) 128 (181) 

Δαπάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων  (2.793) (2.280) (865) (719) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  588 316 232 68 

Μικτό αποτέλεσμα  3.887 2.422 1.651 524 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.197) (715) (402) (161) 

Έξοδα διάθεσης  (1.858) (2.086) (624) (358) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά  (1.421) (1.552) (582) (513) 

Κέρδη προ φόρων  (589) (1.931) 43 (508) 

Φόρος εισοδήματος  14 (98) (138) 42 

Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου  (575) (2.029) (95) (466) 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (575) (2.029) (95) (466) 

      

Κατανέμονται σε:      

Ιδιοκτήτες μητρικής  (575) (2.029) (95) (466) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  0 0 0 0 

Σύνολο  (575) (2.029) (95) (466) 

      

Βασικά και μειωμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή    (0,0421) 

 

(0,1484) 

 

(0,0069) 

 

(0,0341) 

 

 

3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρίας  

 Εταιρία 

      

(ποσά σε χιλιάδες €) Σημ. 1/1 - 30/9/13 1/1 - 30/9/12 1/7 - 30/9/13 1/7 - 30/9/12 

      

Πωλήσεις   16.770 19.444 6.245 5.820 

Κόστος πωληθέντων   (13.594) (17.297) (5.022) (5.270) 

Άλλα έσοδα/κέρδη καθαρά  423 195 179 37 

Μικτό αποτέλεσμα  3.599 2.342 1.402 587 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.171) (678) (392) (149) 

Έξοδα διάθεσης  (1.858) (2.086) (624) (358) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά  (1.296) (1.483) (525) (486) 

Κέρδη προ φόρων  (726) (1.905) (139) (406) 

Φόρος εισοδήματος  118 (92) (90) 47 

Καθαρό κέρδος/(ζημία) περιόδου  (608) (1.997) (229) (359) 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (608) (1.997) (229) (359) 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Όμιλος 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2012  12.032 935 1.142 (1.373) 12.736 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα   0 0 0 (2.029) (2.029) 

Υπόλοιπο 30/9/2012  12.032 935 1.142 (3.402) 10.707 

       

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0 0 0 (575) (575) 

Υπόλοιπο 30/9/2013  12.032 935 1.142 (4.647) 9.462 

 

 

Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες €) 

 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 (1.997) (1.997) 

Υπόλοιπο 30/9/2012  12.032 935 1.059 (4.256) 9.770 

       

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  0 0 0 (608) (608) 

Υπόλοιπο 30/9/2013  12.032 935 1.059 (5.467) 8.559 
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6. Κατάσταση ταμειακών ροών 

 
  Όμιλος Εταιρεία 

(ποσά σε χιλιάδες €)  30/9/13 30/9/12 30/9/13 30/9/12 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη προ φόρων   (589) (1.931) (726) (1.905) 

Πλέον / Μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις  1.956 1.881 1.682 1.626 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (158) (139) (104) (103) 

Προβλέψεις  0 42 0 42 

Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία  (56) 655 0 0 

Αποτελέσματα (κέρδη/ ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας  10 0 10 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.421 1.552 1.296 1.483 

Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:      

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων  (1.511) 913 (1.521) 1.019 

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων  622 (874) 574 (1.292) 

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (93) 665 486 1.331 

Μείον:      

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  (1.422) (1.552) (1.297) (1.483) 

Καταβλημένοι φόροι  0 (42) 0 (42) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες  180 1.170 400 676 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες      

Αγορά περιουσιακών στοιχείων  (166) (745) (39) (330) 

Τόκοι εισπραχθέντες  1 0 1 0 

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις  0 350 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (165) (395) (38) (330) 

      

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες      

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  14.368 290 14.035 290 

Εξοφλήσεις δανείων  (14.438) (1.241) (14.438) (823) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)  (11) (15) (11) (15) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (81) (966) (414) (548) 

      

 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  66 (191) (52) (202) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  174 301 150 292 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  108 110 98 90 
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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 Διδυμότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιομηχανική της δραστηριότητα το 1994. Η εταιρεία 

έχει την έδρα της στο Ν. Έβρου στο 1
ο
 χλμ. Διδυμοτείχου-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 

30/9/2013 και την 31.12.2012 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 Διεθνή 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 Δεκεμβρίου 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: 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: Η τροποποίηση αυτή απαιτεί από τις οικονομικές 

οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, βάσει του 

αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή όχι. 

 

ΔΛΠ 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 

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 ’’λοιπών μακροπρόθεσμων’’ παροχών. 

http://www.evrofarma.gr/
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ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»: Η τροποποίηση του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 

ακίνητα». 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»: Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δε 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 ΔΠΧΑ 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. 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»: Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων («ΣΔΛΠ») δημοσίευσε αυτήν 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. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 20: «Δαπάνες 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. Η 

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του ΣΔΛΠ  

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο 

των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. 

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων»: Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν μία οικονομική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον 

ισολογισμό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και 

λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

 

ΔΛΠ 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. 

 

ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 12. 

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»: Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για 

τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του τομέα στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά, σύμφωνα με το 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014  

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2015). Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και 

αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το Πρότυπο δεν έχει ακόμη 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά τη 

μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει 

διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για το 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 ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, 

ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (τροποποίηση) και ΔΛΠ 28 (τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 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 οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»: Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες 

αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον 

ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μία οικονομική οντότητα θα πρέπει 

να ενοποιείται. Το 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. 

 

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες»: Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μία 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. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»: Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μίας 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 ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το 

ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές 

καταστάσεις.  
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»: Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 

αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει το 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 ΔΠΧΑ 11. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 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 1 Ιανουαρίου 2014). H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των 

ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 10 και περιορίζει τις 

απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που 

προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση 

για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν 

απαιτείται. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων»:  
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση 

απαιτεί: α) τη γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μία ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μία ζημιά απομείωσης. 

Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών  

περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2014). Αυτή η διερμηνεία ορίζει το λογιστικό χειρισμό μίας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 

την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του 

οποίου θα πρέπει να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 

υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί 

την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα 

από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν 

σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση»: (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της 

λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά 

(novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, 

εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

8.3 Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 

Η Εταιρία βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 δεν διατηρούσε την ελάχιστη 

αναλογία των χρηματοοικονομικών δεικτών που προβλεπόταν από τις υπάρχουσες δανειακές συμβάσεις και ως εκ 

τούτου το σύνολο του υφιστάμενου δανεισμού είχε κατηγοριοποιηθεί ως βραχυπρόθεσμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 1. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 εκταμιεύτηκε το νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους  € 14.035 χιλ  το οποίο είχε 

υπογραφτεί η σχετική σύμβαση τον Ιούνιο του 2013 και εκκρεμούσαν νομοτεχνικές λεπτομέρειες (εγγραφή υποθηκών 

και εμπράγματων εξασφαλίσεων) γεγονός που υποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πιστωτικών ιδρυμάτων στις 

προοπτικές της εταιρίας και τις προσπάθειες της Διοίκησης της. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με την βελτίωση των 

αποτελεσμάτων είναι η βάση της εκτίμησης της Διοίκησης ότι θα αντιστραφεί στους επόμενους μήνες το γεγονός ότι οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού κι ότι δεν 

πρόκειται να επηρεαστεί η ομαλή συνέχιση της δραστηριότητα της. 
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9 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 οι 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  

 

 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 

 

 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  16.709 509 0 17.218 19.376 406 0 19.782 

Διατομεακές 

πωλήσεις 61 2.351 (2.412) 0 68 2.488 (2.556) 0 

Επίπτωση 

επιμέτρησης 

στην εύλογη 

αξία 0 56 0 56 0 (655) 0 (655) 

Λοιπά έσοδα  423 165 0 588 195 121 0 316 

Αποσβέσεις   (1.682) (274) 0 (1.956) (1.626) (255) 0 (1.881) 

Λοιπά έξοδα  (14.941) (2.545) 2.412 (15.074) (18.240) (2.062) 2.556 (17.746) 

Χρεωστικοί 

τόκοι (1.296) (125) 0 (1.421) (1.483) (69) 0 (1.552) 

Αποτέλεσμα 

προ φόρου 

εισοδήματος (726) 137 0 (589) (1.905) (26) 0 (1.931) 

Φόρος 

εισοδήματος 118 (104) 0 14 (92) (6) 0 (98) 

Καθαρό 

αποτέλεσμα (608) 33 0 (575) (1.997) (32) 0 (2.029) 

         

Περιουσιακά 

στοιχεία 

τομέων 42.209 11.006 (4.105) 49.110 44.624 10.859 (4.293) 51.190 

Υποχρεώσεις 

των τομέων 33.650 7.157 (1.159) 39.648 34.845 6.976 (1.347) 40.483 

 



                                 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 

2009 

 

 13 

 

Γεωγραφικές πληροφορίες   

 

 01.01.2013-30.09.13 01.01.2012-30.09.12 

Χώρα  Πωλήσεις Περιουσιακά 

στοιχεία 

Πωλήσεις Περιουσιακά 

στοιχεία 

Ελλάδα  16.355 49.110 17.238 51.190 

Γερμανία  31 0 262 0 

Ιταλία 601 0 1.368 0 

Ρουμανία 187 0 220 0 

Ουγγαρία 40 0 97 0 

Βέλγιο 0 0 522 0 

Βουλγαρία 4 0 54 0 

Κύπρος 0 0 18 0 

Εσθονία 0 0 3 0 

Σύνολο 17.218 49.110 19.782 51.190 

  

Τα έσοδα αποδίδονται στις χώρες βάσει της εγκατάστασης των πελατών. 

Τα έσοδα από έναν μόνον πελάτη του τομέα παραγωγή και  πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων ανέρχονται στο 

εννιάμηνο σε 7.087 χιλ. ευρώ  ποσό που αντιστοιχεί πάνω από το 41% των συνολικών εσόδων του ομίλου και την 

αντίστοιχη περίοδο του 2012 σε 7.250 χιλ ευρώ ποσό που αντιστοιχεί πάνω από το 37% .Η δραστηριότητα του ομίλου 

και της εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα. 

 

10. Ενσώματα πάγια 

 

Οι αποκτήσεις νέων ενσωμάτων παγίων στην περίοδο 01.01-30.09.2013 ανήλθαν σε 166 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και σε 

39 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Τα σχετικά ποσά για την περίοδο 01.01-30.09.2012 έχουν ως εξής: προσθήκες για τον 

όμιλο ποσού  746 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία ποσού  330 χιλ. ευρώ.  

 

Επί των ενσωμάτων παγίων του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν κατά την 30.09.2013 εμπράγματα βάρη ποσού 

16.1 εκ ευρώ και 15.9 εκ ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  

 

Κατά την 30.09.2013 δεν  υπήρχαν δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσωμάτων παγίων από τον όμιλο και την εταιρία. 

 

11. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 

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

 

 Όμιλος 

 30.09.2013 31.12.2012 

Αποθέματα έναρξης περιόδου 3.366 4.123 

Πωλήσεις περιόδου (180) (172) 

Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο 236 (585) 

Αποθέματα λήξης περιόδου 3.422 3.366 

 

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

30.09.2013 (Ώριμα:2.265 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.157 χιλ. ευρώ) 31.12.2012 (Ώριμα:2.356 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.010 

χιλ. ευρώ). 

 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος  κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01-30.09.2013 ανήλθε σε 2.351 χιλ. 

ευρώ (01.01-30.09.2012  ανήλθε σε 2.486  χιλ. ευρώ) 
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12. Αποθέματα 

 

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής: 

 

 Όμιλος Εταιρεία 

     

 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 

     

Εμπορεύματα 53 68 53 68 

Προϊόντα 2.065 423 2.065 423 

Υλικά παραγωγής 1.019 991 545 508 

Αναλώσιμα-είδη συσκευασίας  303 447 224 367 

 3.440 1.929 2.887 1.366 

 

13. Απαιτήσεις 

 

Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 
Όμιλος Εταιρία 

 
30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012 

Εμπορικές απαιτήσεις εσωτερικού 5.558 6.948 6.609 8.391 

Εμπορικές απαιτήσεις εξωτερικού 421 262 421 262 

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 2.098 546 1.678 794 

Γραμμάτια εισπρακτέα 212 203 187 178 

Έσοδα εισπρακτέα 1.763 1.555 1.592 1.451 

Μείον: πρόβλεψη για απομείωση 

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

Καθαρές απαιτήσεις 8.476 7.938 8.997 9.586 

Προκαταβολές 932 803 810 803 

Λοιπές απαιτήσεις 1.450 1.455 1.446 1.438 

Μείον: πρόβλεψη για απομείωση 

απαιτήσεων (600) (600) (600) (600) 

Σύνολο 10.258 9.596 10.653 11.227 

Μείον: μακροπρόθεσμο μέρος 26 26 24 24 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 10.232 9.570 10.629 11.203 

 

Τα έσοδα εισπρακτέα αφορούν κυρίως εισπρακτέες επιδοτήσεις (πχ. ΟΑΕΔ, Πτυχιούχων, ΛΑΕΚ, ΕΛΓΑ). 

 

Οι προκαταβολές αφορούν κυρίως ποσά που έχουν δοθεί σε προμηθευτές (πχ παραγωγούς γάλακτος). 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις από το ελληνικό δημόσιο (πχ Προκ/λη Φόρου, Επιστρεφόμενο ΦΠΑ) και 

απαιτήσεις από εταιρίες factoring. 
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14 Δάνεια Τραπεζών 

 

Τα ληφθέντα δάνεια στην περίοδο 01.01-30.09.2013 ανήλθαν σε 14.368 χιλ ευρώ για τον όμιλο και σε 14.035 χιλ ευρώ 

για την εταιρία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 290 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και για την εταιρεία.. 

Οι εξοφλήσεις δανείων την περίοδο 01.01-30.09.2013 ανήλθαν σε 14.438 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και σε 14.438 χιλ. 

ευρώ  για  την  εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 1.241 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και 823 χιλ. 

ευρώ για  την εταιρεία. 

 

Το νέο Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο ποσού 14.035 χιλ ευρώ που είχε υπογραφτεί με την διοργανώτρια τράπεζα 

από τον Ιούνιο, εκταμιεύτηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2013 και επετεύχθη η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου 

τραπεζικού δανεισμού. Η αποπληρωμή του θα ξεκινήσει σε 18 μήνες και θα ολοκληρωθεί βάσει συγκεκριμένου πίνακα 

αποπληρωμής, σε 60 μήνες,  

 

15. 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. Έναντι αυτών των 

εκκρεμοδικιών δεν έχουν σχηματισθεί αντίστοιχες προβλέψεις καθώς η Διοίκηση, βασιζόμενη στην γνώμη ειδικών 

νομικών συμβούλων, εκτιμά, ότι τελικά δεν θα επιβαρυνθεί. 

 (β) Ο όμιλος και η εταιρία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 

υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όμιλος: 30.06.2013 ευρώ 47 χιλ (31.12.2012: ευρώ 79 χιλ).  εταιρία: 30.06.2013 

ευρώ 46 χιλ (31.12.2012 ευρώ 78 χιλ). Δεν 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). 2010 

 

Οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως 

εξής: 

 

-Για την Μητρική Εταιρία (Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε) η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί αφορά τις χρήσεις 2008-2010 και 

ανέρχεται στο ποσό των € 42 χιλ. 

-Για την Θυγατρική Εταιρία (CAMPUS A.E.) η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί αφορά τη χρήση 2010 ανέρχεται στο 

ποσό των € 75 χιλ. Η Εταιρία εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Ν.3888/2010 έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 

2007, 2008 και 2009. 
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16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

Συναλλαγές (σε χιλ ευρώ) 30.09.2013 30.09.2012 

Μητρική Εταιρία   

Έσοδα από θυγατρική (Campus) 61 68 

Έξοδα προς θυγατρική (Campus) 2.351 2.488 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα πρόσωπα (Campus) 1.159 1.347 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα πρόσωπα (Campus) 0 0 

Όμιλος   

Έσοδα από συνδεδεμένη (Δοϊράνη) 470 781 

Έξοδα προς συνδεδεμένη (Δοϊράνη) 573 849 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα πρόσωπα (Δοϊράνη) 281 266 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα πρόσωπα (Δοϊράνη) 0 179 

  

 

Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της Εταιρίας 

κατά την περίοδο 1/1-30/9/2013 ανήλθαν σε € 38 χιλ.. Κατά την 30/9/2013 δεν υφίστανται απαιτήσεις του Ομίλου από 

Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη, ενώ υφίστανται υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας προς Μέλη 

της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη συνολικού ποσού € 27 και € 25 αντίστοιχα. 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τους τρίτους. Δεν 

υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη. 

 

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα  της ημερομηνίας του ισολογισμού γεγονότα με ουσιώδη επίδραση  επί  των οικονομικών 

καταστάσεων. 



                                 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 

2009 
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Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

Αρμόδια Υπηρεσία:

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας: www.evrofarma.gr Έμμεση Μέθοδος 30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Αθανάσιος Παπαζηλάκης,Πρόεδρος Δ.Σ Λειτουργικές δραστηριότητες

Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρ. και Δ/νων Σύμβουλος Κέρδη προ φόρων (589) (1.931) (726) (1.905)

Γιαννουλάκης Δημήτριος ,Εκτελεστικό Μέλος Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Αλεξανδρίδης Αναστάσιος, µέλος µη Εκτελεστικό Αποσβέσεις 1.956 1.881 1.682 1.626

Θεοδωρίδης Παναγιώτης , µέλος µη Εκτελεστικό   Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (158) (139) (104) (103)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Προβλέψεις 0 42 0 42

Οικονομικών Καταστάσεων: 27 Νοεμβρίου 2013 Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία (56) 655 0 0

Νόμιμος Ελεγκτής: Άθως Στυλιανού Αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 10 0 10 0

Ελεγκτική Εταιρεία: RSM Greece ΑΕ (ΑΜ.ΣΟΕΛ.104) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.421 1.552 1.296 1.483

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.511) 913 (1.521) 1.019

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών στοιχείων 0 0 0 0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2013 31/12/2012 30/9/2013 31/12/2012 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 622 (874) 574 (1.292)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 29.543 31.343 23.083 24.736 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών) (93) 665 486 1.331

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.422 3.321 0 0 Μείον:

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.137 1.137 1.137 1.137 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.422) (1.552) (1.297) (1.483)

Λοιπά άϋλα  περιουσιακά στοιχεία 400 400 400 400 Καταβεβληµένοι φόροι 0 (42) 0 (42)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 827 813 3.975 3.857 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 180 1.170 400 676

Αποθέματα 3.440 1.974 2.887 1.366

Απαιτήσεις από πελάτες 8.477 7.939 8.997 9.586 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.864 1.806 1.730 1.767 Αγορά περιουσιακών στοιχείων (166) (745) (39) (330)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.110 48.733 42.209 42.849 Εισπράξεις από πωλήσεις περουσιακών στοιχείων 0 0 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 1 0 1 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 350 0 0

Μετοχικό κεφάλαιο 12.032 12.032 12.032 12.032 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (165) (395) (38) (330)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαιών (2.570) (1.995) (3.473) (2.865)

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών ιδιοκτητών μητρικής (α) 9.462 10.037 8.559 9.167 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Δικαιώματα μειοφηφίας (β) 0 0 0 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.368 640 14.035 290

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών (γ)=(α)+(β) 9.462 10.037 8.559 9.167 Εξοφλήσεις δανείων (14.438) (1.591) (14.438) (823)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14.990 1.365 14.038 237 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (11) (15) (11) (15)

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις 80 80 80 80 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (81) (966) (414) (548)

Επιχορηγήσεις 6.351 6.509 4.142 4.246

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.834 21.540 6.565 20.780 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα (66) (191) (52) (202)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.393 9.202  8.825 8.339  και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 39.648 38.696 33.650 33.682 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 174 301 150 292

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 49.110 48.733 42.209 42.849 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 108 110 98 90

30/9/2013 30/9/2012 30/9/2013 30/9/2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών έναρξης περιόδου (1/1/2013 

και 1/1/2012 αντίστοιχα)
10.037 12.736 9.167 11.767

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (575) (2.029) (608) (1.997)

Εισροές από εκδοθείσες μετοχές 0 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/9/2013 και 

30/9/2012 αντίστοιχα)
9.462 10.707  8.559 9.770

1/1 - 30/9/13 1/1 - 30/9/12 1/7 - 30/9/13 1/7 - 30/9/12 1/1 - 30/9/13 1/1 - 30/9/12 1/7 - 30/9/13 1/7 - 30/9/12

Πωλήσεις (μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 16.928 19.434 6.321 5.840 16.770 19.444 6.245 5.820

Πωλήσεις (βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 290 348 98 108 0 0 0 0

Σύνολο Πωλήσεων 17.218 19.782 6.419 5.948 16.770 19.444 6.245 5.820

Μικτά κέρδη / (ζημιές) των μη βιολογικών στοιχείων 6.036 4.693 2.156 1.248 3.176 2.147 1.223 550

Επίπτωση  επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

στην εύλογη αξία
56 (655) 128 (181) 0 0 0 0

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.793) (2.280) (865) (719) 0 0 0 0

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 3.887 2.422 1.651 524 3.599 2.342 1.402 587

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
832 (379) 625 5 570 -422 386 80

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων (589) (1.931) 43 508 (726) -1.905 (139) (406)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (575) (2.029) (95) (466) (608) (1.997) (229) (359)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)
(575) (2.029) (95) (466) (608) (1.997) (229) (359)

Κατανέμονται σε: 

Μετόχους μητρικής (575) -2029 (95) (466) (608) (1.997) (229) (359)

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0 0 0 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(575) (2.029) (95) (466) (608) (1.997) (229) (359) 470 531

573 2.924

1.159 1.440

0 0

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) (0,0421) (0,1484) (0,0069) (0,0341) (0,0445) (0,1461) (0,0167) (0,0263) 38 38

0 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
2.630 1.363 1.218 590 2.148 1.101 905 579 27 25

Διδυμότειχο, 27 Νοεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης Νικόλαος Μποζμπουάζης

ΑΔΤ ΑΕ 417565 ΑΔΤ Σ 476399 Α.Δ.Τ ΑΒ 931795

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 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 Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διεύθυνση Α.Ε. και ΠίστεωςΥπουργείου Ανάπτυξης

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη Δ.Σ

η) Απαιτήσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη Δ.Σ

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και 

μελών της διοίκησης

ΑΡ. ΜΑΕ: 24473/06/Β/91Β/47  - Γ.Ε.ΜΗ: 54412521000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1ο ΧΙΛ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

δ) Υποχρεώσεις 

γ) Απαιτήσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

β) Έξοδα

α) Έσοδα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την καταρτίση των Οικονομικών 

Καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές των Οικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης 

περιόδου.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στην 

σημείωση 15 των οικονομικών καταστάσεων.

3. Υπάρχουν αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ποσού 358 χιλ. για τις οποίες δεν 

έχει σχηματισθεί πρόβλεψη διότι δεν αναμένεται επιβάρυνση. Δεν έχουν σχηματισθεί 

λοιπές προβλέψεις.

4. Επί των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας 

υφίστανται βάρη ποσού € 16,1 εκατ και   € 15,9 εκατ αντίστοιχα για εξασφάλιση των 

δανειακών τους συμβάσεων.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/9/2013 και την  30/9/2012 

ήταν 99 και 118  για τον όμιλο και 88 και 104 για την εταιρεία αντίστοιχα. 

6. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από τον Όμιλο. 

7. Ο όμιλος αποτελείται από την μητρική εταιρεία και τν θυγατρική της CAMPUS A.E. 

στην οποία συμμετέχει κατά 100%. Έδρα των εταιρειών είναι η Ελλάδα. Δεν υπήρξε 

μεταβολή στην σύνθεση του ομίλου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

8. Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τις θυγατρικές, συγγενείς  και 

λοιπά συνδεδεμένα  μέρη κατά την έννοια ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)                                                                

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

 


