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Οι συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου για την περίοδο 

01.01-30.09.2009 στις σελίδες 11 έως 17, 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 ∆ευτέρα 23 Νοεµβρίου 2009 και έχουν 

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

 

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

 

 

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης                                             Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης 

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

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     

     

Μαρίνος  ∆. ∆αλάτσης  Μαρία Χρυσ. Κυρτσοπούλου 

Α.∆.Τ.  Π 113176  Α.∆.Τ.  ΑΖ 414096 

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 11295 

Α΄τάξεως     
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2009 – 30.09.2009 
 
1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Οµίλου 
 

     
 Σηµ. 30.09.2009 31.12.2008 01.01.2008 
Περιουσιακά στοιχεία     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ενσώµατα πάγια  9 25.769 29.875 28.189 
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.155 1.163 1.176 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 10 0 1.807 1.085 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  36 55 54 
Αναβαλλόµενος φόρος  532 412 508 
Σύνολο  27.492 33.312 31.012 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 11 5.435 4.399 4.188 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 10 0 360 591 
Εµπορικές απαιτήσεις 12 10.867 12.734 11.118 
Λοιπές απαιτήσεις  1.544 1.772 2.445 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  199 772 1.349 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται για πώληση 

 
7 9.061 

 
0 

 
0 

Σύνολο κυκλοφορούντων  27.106 20.037 19.691 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  54.598 53.349 50.703 

 
Ίδια κεφάλαια  και υποχρεώσεις     
Ίδια κεφάλαια  αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

    

Μετοχικό κεφάλαιο  9.981 9.981 9.981 
Υπέρ το άρτιο  1.000 1.000 1.000 
Αποθεµατικά   2.635 2.635 2.635 
Αποτελέσµατα εις νέον  1.912 2.341 2.408 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
ιδιοκτήτες της µητρικής 

 
15.528 

 
15.957 

 
16.024 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  15.528 15.957 16.024 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 11.126 14.863 14.629 
Επιχορηγήσεις  3.634 5.039 5.410 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους   52 50 47 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  14.812 19.952 20.086 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  5.505 7.646 7.448 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 13.523 9.724 7.031 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0 0 114 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 14 70 70 0 
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται για πώληση  

 
 
7 5.160 

 
 
0 

 
 
0 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  24.258 17.440 14.593 
Σύνολο υποχρεώσεων  39.070 37.392 34.679 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και 
υποχρεώσεων 

 54.598 53.349 50.703 
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2. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης Εταιρείας 
 

     
 Σηµ. 30.09.2009 31.12.2008 01.01.2008 
Περιουσιακά στοιχεία      
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Ενσώµατα πάγια  9 25.769 24.470 23.366 
Επενδύσεις σε ακίνητα  1.155 1.163 1.176 
Συµµετοχές σε θυγατρικές   0 2.410 2.410 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις  29 29 28 
Αναβαλλόµενος φόρος  532 532 594 
Σύνολο  27.485 28.604 27.574 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέµατα 11 5.435 4.099 3.877 
Εµπορικές απαιτήσεις 12 11.917 12.641 11.018 
Λοιπές απαιτήσεις  1.544 1.530 2.570 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  199 709 1.218 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται για πώληση 

  
2.410 

 
0 

 
0 

Σύνολο κυκλοφορούντων  21.505 18.979 18.683 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  48.990 47.583 46.257 

 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις     
     
Μετοχικό κεφάλαιο  9.981 9.981 9.981 
Υπέρ το άρτιο  1.000 1.000 1.000 
Αποθεµατικά   2.552 2.552 2.552 
Αποτελέσµατα εις νέον  1.546 1.484 1.567 
Σύνολο καθαρής θέσης  15.079 15.017 15.100 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσµα δάνεια 13 11.126 13.879 13.740 
Επιχορηγήσεις  3.634 3.781 4.081 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους   52 50 47 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  14.812 17.710 17.868 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  5.506 5.197 6.270 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 13 13.523 9.589 6.919 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος  0 0 100 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 14 70 70 0 
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  19.099 14.856 13.289 
Σύνολο υποχρεώσεων  33.910 32.566 31.157 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  και 
υποχρεώσεων 

  
48.990 

 
47.583 

 
46.257 
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3. Κατάσταση  Συνολικών Εσόδων Oµίλου  
 
 Όµιλος 
      
 Σηµ. 01.01-

30.09.09 
01.01-

30.09.08 
01.07-

30.09.09 
01.07-

30.09.08 
      
Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων  21.649  19.989  7.407  7.412  
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων  0 0 0 0 
Κόστος πωληθέντων µη βιολογικών στοιχείων  (16.909)  (15.929)  (5.528)  (6.168)  
Μικτό αποτέλεσµα  4.740  4.060  1.879  1.244  
Λοιπά έσοδα/έξοδα  540  396  57  70  
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.012)  (938)  (391)  (302)  
Έξοδα διάθεσης  (3.086)  (2.518)  (1.324)  (712)  
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (1.119)  (887)  (241)  (287)  
Κέρδη προ φόρων  63  113  -20  13  
Φόρος εισοδήµατος  (1)  (62)  5  (62)  
 Κέρδος/(ζηµία) περιόδου από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

 
62  51  (15)  (49) 

Κέρδος/(ζηµία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

 
7 (492)  160  (3)  212  

Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο  (429)  211  (18)  163  
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (429)  211  (18)  163  

      
Το καθαρό κέρδος/(ζηµία) κατανέµεται:      
Ιδιοκτήτες µητρικής  (429)  211  (18)  163  
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 

Σύνολο  (429)  211  (18)  163  
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
κατανέµονται: 

     

Ιδιοκτήτες µητρικής  (429)  211  (18)  163  
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  0 0 0 0 
Σύνολο  (429)  211  (18)  163  

      
      
 
Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή  
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

 
 

18 0,0046  0,0037  (0,0011)  (0,0036)  

 
Βασικά και µειωµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή  
από διακοπείσες δραστηριότητες 

 
 

18 (0,0315) 0,0117  (0,0002)  0,0155  
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4. Κατάσταση  Συνολικών Εσόδων Εταιρείας  
 
 
 Εταιρεία 
      
 Σηµ. 01.01-

30.09.09 
01.01-

30.09.08 
01.07-

30.09.09 
01.07-

30.09.08 
       
Πωλήσεις   21.649 19.989 7.407 7.412 
Κόστος πωληθέντων   (16.909) (15.929) (5.528) (6.168) 
Μικτό κέρδος   4.740 4.060 1.879 1.244 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.012) (938) (391) (302) 
Έξοδα διάθεσης  (3.086) (2.518) (1.324) (712) 
Άλλα έσοδα/κέρδη καθαρά  540 396 57 70 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά  (1.119) (887) (241) (287) 
Κέρδη προ φόρων  63 113 (20) 13 
Φόρος εισοδήµατος  (1) (62) 5 28 
Κέρδος/(ζηµία) περιόδου από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες  62 51 (15) 41 
Κέρδος/(ζηµία) από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Κέρδος/(ζηµία) για την περίοδο  62 51 (15) 41 
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  62 51 (15) 41 
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5. Kατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Όµιλος   

Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2008  9.981 1.000 2.635 2.350 15.966 
∆ιόρθωση επιµετρήσεων 
βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 

 
 

17 

    
 

58 

 
 

58 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 
 
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα     

     
211 

 
(182) 

 
211 

 
(182) 

Υπόλοιπο 30.09.2008  9.981 1.000 2.635 2.437 16.053 
Υπόλοιπο 01.01.2009  9.981 1.000 2.635 2.341 15.957 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 

    
(429) (429) 

Υπόλοιπο 30.09.2009  9.981 1.000 2.635 1.912 15.528 

 
 

 
Εταιρεία   

Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.08  9.981 1.000 2.551 1.568 15.100 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα  

     
51 

 
51 

Μερίσµατα     (182) (182) 
Υπόλοιπο 30.09.2008  9.981 1.000 2.551 1.437 14.969 
Υπόλοιπο 01.01.2009  9.981 1.000 2.552 1.484 15.017 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 

    
62 62 

Υπόλοιπο 30.09.2009  9.981 1.000 2.552 1.546 15.079 
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6. Κατάσταση ταµιακών ροών 
 
  Όµιλος Εταιρεία 
  

Σηµ/ 
σεις 

 
30.09.09 

 
30.09.08 

 
30.09.09 

 
30.09.08 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη/( ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

 
63  113  63  113  

Πλέον/ Μείον προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις  887  1.228  887  1.228  
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  (147)  (154)  (147)  (154)  
Προβλέψεις  2  51  2  51  
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 

   
(15)  

  
(15)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.119  887  1.119  887  
Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές 
κεφαλαίου κίνησης 

     

Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων  (1.336)  (1.576)  (1.336)  (1.576)  
Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων  711  (1.210)  711  (1.210)  
Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  307  712  307  712  
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  (1.135)  (887)  (1.135)  (887)  
Καταβληµένοι φόροι  0 (58) 0 (58) 
Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες 
δραστηριότητες 

 646 390 0 0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες 

 
1.117  (519) 471  (909)  

Αγορά ενσωµάτων παγίων ,  αΰλων στοιχείων και 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

 
(2.178)  (1.429)  (2.178)  (1.429)  

Τόκοι εισπραχθέντες  16  0  16  0  
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων 
περιουσιακών στοιχείων 

   
30  

  
30  

Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες 
δραστηριότητες  

 (558) (548)  0 0 

Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 
(2.720) (1.947) (2.162)  (1.399)  

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου      
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια  1.181  1.523  1.181  1.523  
Μερίσµατα πληρωθέντα  0  (137)  0  (137)  
Ταµιακές ροές από τις διακοπείσες 
δραστηριότητες  

 200 118  0 0 

Σύνολο εισροών/εκροών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

 
1381 1504 1.181  1.386  

 Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
(222)  (962)  (510)  (922)  

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 

  
421 

 
1.349 709  1.218  

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 

 
199  387  199  296  
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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 3ο χλµ. Αλεξ/πόλης-Συνόρων και το site της είναι 
www.evrofarma.gr. Τον Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
 
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 30.09.2009 και την 31.12.2008 σε  2.410 ευρώ. 
 
Οι κυρίες δραστηριότητες του Οµίλου είναι: 

 
� Η εκµετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, 

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

 
 

Mε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 25.06.2009 αποφασίσθηκε η πώληση της θυγατρικής  
CAMPUS ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην εκτροφή αγελάδων, και η οποία αποτελεί ξεχωριστό τοµέα 
παρουσίασης, στον βασικό µέτοχο του οµίλου έναντι του ποσού των 2.853.875 ευρώ. Η γενική συνέλευση 
απεφάσισε την εν λόγω πώληση στα πλαίσια  της αναδιάρθρωσης των συµµετοχών της εταιρείας. Βάσει της 
εν λόγω απόφασης η θυγατρική στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εµφανίζεται ως διακοπείσα 
δραστηριότητα, και η εκποίηση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος της χρήσης 2009. H ανάλυση 
των στοιχείων της διακοπείσας δραστηριότητας έχει ως εξής: 
  
Αποτελέσµατα 
 

01.01-30.09.2009 01.01-30.09.2008 

 Περιγραφή λογαριασµού Αξίες Αναλογών 
Φόρος 

εισοδήµατος 

Σύνολο Αξίες Αναλογών 
Φόρος 

εισοδήµατος 

Σύνολο 

Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 

1.385    1.385  1.014    1.014  

 
Επίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη 
αξία 

 
178 

  
178 

 
32 

  
32 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων/∆ιάφορα 

 
(1.330) 

  
(1.330) 

 
(783) 

  
(783) 

 
Λοιπά έσοδα 

 
58 

  
58 

 
57 

  
57 

Λοιπά έξοδα (52)  (52) (108)  (108) 
 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

 
(32) 

  
(32) 

 
(34) 

  
(34) 

 
Ζηµία επιµέτρησης  από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

 
(837) 

 
209 

 
(628) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Φόρος εισοδήµατος λοιπών στοιχείων 

  
(71) 

 
(71) 

 
 

 
(18) 

 
(18) 

 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) (630)  138  (492)  178  (18)  160 
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Η ζηµία επιµέτρησης από διακοπείσες δραστηριότητες ποσού 837 χιλιάδες ευρώ κατανεµήθηκε  στα  
ενσώµατα πάγια, µειώνοντας ισόποσα την αξία τους. 
 
 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
 

30.09.2009 

Περιγραφή λογαριασµού  
Ενσώµατα πάγια 5.124 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 2.772 
Αποθέµατα 443 
Απαιτήσεις 356 
∆ιαθέσιµα 351 
∆άνεια τραπεζών (1.319) 
Κρατικές επιχορηγήσεις (1.798) 
Αναβαλλόµενος φόρος  17 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (3.018) 
Προβλέψεις (75) 
Καθαρό υπόλοιπο 2.853 

 
Η παρουσίαση των συνεχιζόµενων και διακοπεισών δραστηριoτήτων έγινε µε την παραδοχή ότι οι 
συναλλαγές µεταξύ µητρικής (συνεχιζόµενη δραστηριότητα) και  θυγατρικής  (διακοπείσα δραστηριότητα) θα 
συνεχισθούν και στο µέλλον. Συνεπώς, οι διακοπείσες δραστηριότητες περιλαµβάνουν τα έσοδα και τα έξοδα 
που δεν θα υπάρχουν στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες µετά την πώληση. 
 
 
8. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
8.1 Λογιστικό πλαίσιο.   
 
Οι  παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Aναφοράς  που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε ισχύ την 

30.09.2009.  Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως εκτός των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος πώλησης.  Για 

την σύνταξη αυτών  των οικονοµικών καταστάσεων έχουν χρησιµοποιηθεί  οι ίδιες λογιστικές αρχές και 

µέθοδοι  υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν και  για τις  ετήσιες  της 31.12.2008, µε τις οποίες και πρέπει 

να εξετάζονται σε συνάρτηση, δεδοµένου ότι οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις είναι συνοπτικές. Κατ’ 

εξαίρεση η διακοπείσα δραστηριότητα επιµετρήθηκε κατά την ηµεροµηνία του χαρακτηρισµού της στην 

χαµηλότερη αξία µεταξύ λογιστικής της αξίας και εύλογης αξίας µείον το εκτιµώµενο για την πώληση κόστος. 

Το λειτουργικό νόµισµα  της εταιρείας και του οµίλου είναι το ευρώ.  

 

8.2 Εφαρµογή νέων προτύπων 

Στην τρέχουσα περίοδο εφαρµόσθηκαν για πρώτη φορά: 

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

διαφορετικών τίτλων δεν επέφερε άλλη ουσιώδη µεταβολή. 

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

 
 Ο όµιλος παρουσιάζει δύο τοµείς, την παραγωγή και την πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων και την 
εκτροφή αγελάδων 
  
Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ο ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις 
σηµαντικές λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων.  
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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  στρατηγικές µονάδες που παρακολουθούνται και διοικούνται  ξεχωριστά από 
το διοικητικό συµβούλιο (CODM).  

 
 

Πληροφορίες Λειτουργικών Τοµέων 
 

01.01-30.09.2009 Μητρική 
Παραγωγή και 

Πωλήσεις 
Γαλακτοκοµικών 

Προϊόντων  

Θυγατρική 
Εκτροφή 
Αγελάδων 

(∆ιακοπείσα 
∆ραστηριότητα)   

Απαλοιφές  Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων 

Πωλήσεις σε εξωτερικούς  πελάτες  21.170  234   21.404  
∆ιατοµεακές πωλήσεις 479  1.151  (1.151) 479  
Επίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία  178   178  
Λοιπά έσοδα  540  58   598  
Αποσβέσεις   (887)  (168)   (1.055)  
Λοιπά έξοδα (20.120)  (1.214)  1.151 (20.183)  
Χρεωστικοί τόκοι (1.135)  (32)   (1.167)  
Πιστωτικοί τόκοι 16  0   16  
Αποµείωση τοµέα εκτροφής αγελάδων  (837)   (837)  
Αποτέλεσµα προ φόρου εισοδήµατος 63  (630)   (567) 
Φόρος εισοδήµατος (1)  138   137  
Καθαρό αποτέλεσµα 62  (492)   (430)  

      
Περιουσιακά στοιχεία τοµέων 48.990  9.073  (3.465)  54.598  
Υποχρεώσεις των τοµέων (33.910)  (6.210)  1.050  (39.070)  

 
 

01.01-30.09.2008 Μητρική 
Παραγωγή και 

Πωλήσεις 
Γαλακτοµικών 

Προϊόντων  

Θυγατρική 
Εκτροφή 
Αγελάδων 

(∆ιακοπείσα 
∆ραστηριότητα)  

Απαλοιφές  Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων 

Πωλήσεις σε εξωτερικούς  πελάτες  19.361  357   19.718  
∆ιατοµεακές πωλήσεις 559  873  (873) 559  
Επίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία  32   32  
Λοιπά έσοδα  396  57   453  
Αποσβέσεις   (1.228)  (131)   (1.359)  
Λοιπά έξοδα (18.088)  (976)  873 (18.191)  
Χρεωστικοί τόκοι (887)  (34)   (921)  
Πιστωτικοί τόκοι    0  
Αποµείωση τοµέα εκτροφής αγελάδων    0  
Αποτέλεσµα προ φόρου εισοδήµατος 113  178  0  291  
Φόρος εισοδήµατος (62)  (18)   (80)  
Καθαρό αποτέλεσµα 51  160  0  211  

    0  
Περιουσιακά στοιχεία τοµέων 48.156  8.266  (4.201)  52.221  
Υποχρεώσεις των τοµέων 33.142  4.772  (1.791)  36.123  
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Γεωγραφικές πληροφορίες 
 
Χώρα  Πωλήσεις 01.01-30.09.2009  Πωλήσεις 01.01-30.09.2008 
Ελλάδα  20.411 19.170 
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.238 819 
 
Τα έσοδα αποδίδονται στις χώρες βάσει της εγκατάστασης των πελατών. 
 

Τα έσοδα από έναν µόνον πελάτη του τοµέα Α ανέρχονται σε 4.900 χιλ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί πάνω 

από το  22,6% των συνολικών εσόδων του  οµίλου. Η δραστηριότητα του οµίλου και της εταιρείας δεν 

παρουσιάζει εποχικότητα. 
 
 
8.3 Νέα πρότυπα και διερµηνείες 
 
Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν µετά 
την 01.01.2009 και θα εφαρµοσθούν από την χρήση 2010 αν συντρέξει περίπτωση.  Η εκτίµηση της Εταιρίας 
σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής:- Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π.  
27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ  για ετήσιες λογιστικές χρήσεις 
που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι συναλλαγές µε τους 
µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια 
του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναποµένον τµήµα της επένδυσης 
επιµετράτε σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο 
θα εφαρµοσθεί από την εταιρεία από την 01.01.2010.  

- Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές χρήσεις 
που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, 
που αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του  κόστους που σχετίζεται άµεσα µε 
την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την 
επανεπιµέτρηση  του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος  που ταξινοµήθηκε  ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα 
εφαρµοσθεί από την εταιρεία από την 01.01.2010. 
-Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για 
Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ  για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 
01.07.2009. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων µιας θυγατρικής στην οποία χάνεται  ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. 
H εταιρεία θα εφαρµόσει την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 
- ∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για 
ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή 
µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία  κατά την ηµεροµηνία που η 
διανοµή  εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε χρήσεως αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία 
διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και  της 
υποχρέωσης για διανοµή,  αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν  αναµένεται να έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 
- ∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες χρήσεις 
που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων 
από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε 
αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  
-«∆ιάφορες Τροποποιήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες» που  εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2009, στα 
πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες 
ισχύος, κυρίως  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή  µετά την 01.01.2010 και δεν αναµένεται να έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
-Τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α. 2  «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών» που εκδόθηκε 
τον Ιούνιο του 2009  µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 και 
τροποποιήσεις στο ∆.Π.Χ.Α 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.» που εκδόθηκε τον  Ιούλιο του 2009 µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
επίπτωση στην εταιρεία. 
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-Το ∆.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία», που 
εκδόθηκε τον   Μάρτιο του 2009 και αφορά  βελτιώσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2009, θα εφαρµοσθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 και δεν αναµένεται να 
έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία. 
 -[IFRIC (∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ) 9 και ∆.Λ.Π. 39] «Τροποποιήσεις για Ενσωµατωµένα Παράγωγα», µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που λήγουν την ή µετά την 30.06.2009. Βάσει αυτών των τροποποιήσεων, σε 
περίπτωση επαναταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  έξω από την κατηγορία των 
«επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων», πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση των 
ενσωµατωµένων σε κύρια σύµβαση παραγώγων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον όµιλο 
και την εταιρεία διότι δεν γίνεται χρήση τέτοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 
-«∆ιάφορες Τροποποιήσεις σε 10 Πρότυπα και ∆ύο ∆ιερµηνείες» που  εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 
2009, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν διάφορες 
ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή  µετά την 01.01.2010 και δεν 
αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
-Αντικατάσταση του  ∆.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών» τον Νοέµβριο του 2009 µε 
ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2011. Το νέο πρότυπο απλοποίησε τον ορισµό 
των συνδεδεµένων µερών και έδωσε κάποιες εξαιρέσεις γνωστοποιήσεων για τις οντότητες που συνδέονται 
µε το κράτος. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και του 
οµίλου. 
-«∆.Π.Χ.Α. 9 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία» που εκδόθηκε τον Νοέµβριο του 2009 µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο αποτελεί το πρώτο βήµα για την 
αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 39 και  προβλέπει  ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται 
βάσει του επιχειρηµατικού µοντέλου για την διαχείριση τους και επιµετρώνται είτε στην εύλογη αξία είτε στο 
αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. ∆εν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στον όµιλο και την εταιρεία.  
 
9. Ενσώµατα πάγια 
 
Οι αποκτήσεις νέων ενσωµάτων παγίων στην περίοδο 01.01-30.09.2009 ανήλθαν σε 2.902 χιλ ευρώ  για τον 
όµιλο και σε 2.178 χιλ. ευρώ   για την εταιρεία. Οι πωλήσεις αντίστοιχα ανήλθαν σε 48 ευρώ για τον όµιλο 
και σε 48 ευρώ για την εταιρεία. Τα σχετικά ποσά για την περίοδο 01.01-30.09.2008 έχουν ως εξής: 
προσθήκες για τον όµιλο ποσού  1.947 χιλ. ευρώ και για την εταιρεία ποσού  1.428  ευρώ. Οι πωλήσεις ήταν 
60 χιλ. ευρώ  αναπόσβεστη αξία  για τον όµιλο και  60 χιλ. ευρώ  αναπόσβεστη αξία για την εταιρεία. 
 
Κατά την 30.09.2009 δεν  υπήρχαν δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσωµάτων παγίων από τον Όµιλο και την 
Εταιρεία. 
 
10. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
 
H κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο έχει ως εξής: 
 
 

 Όµιλος 
 30.09.2009 30.09.2008 
Αποθέµατα έναρξης περιόδου 2.168 1.676 
Αγορές περιόδου 427 320 
Πωλήσεις περιόδου (235) (141) 
Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο 413 173 
Αποθέµατα λήξης περιόδου 2.773 2.028 

 
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριµα και µη ώριµα ως εξής: 
30.09.2009 (Ώριµα:2.773 χιλ. ευρώ, Μη ώριµα: 0 χιλ. ευρώ) 30.09.2008 ( Ώριµα:1.652χιλ. ευρώ, Μη ώριµα: 
376 χιλ. ευρώ). 
 
Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος  κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01-30.09.2009 ανήλθε σε 
1.151 χιλ. ευρώ (01.01-30.09.2008, 873 χιλ. ευρώ) 
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11.  Αποθέµατα 
 
Η ανάλυση των αποθεµάτων έχει ως εξής: 
 

 Όµιλος Εταιρεία 
     
 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2009 31.12.2008 
     
Εµπορεύµατα 108 82 108 82 
Προϊόντα 4.305 3.131 4.305 3.131 
Υλικά παραγωγής 884 674 497 374 
Αναλώσιµα-είδη συσκευασίας  581 512 525 512 
 5.878 4.399 5.435 4.099 

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

 Όµιλος Εταιρεία 
Υπόλοιπο 01.01.2008 950 950 
Προβλέψεις 01.01-30.09.2008 0 0 
Υπόλοιπο 30.09.2008 950 950 
Υπόλοιπο 01.01.2009 1.060 1.060 
Προβλέψεις 01.01-30.09.2009 30 30 
Υπόλοιπο 30.09.2009 1.090 1.090 

 
13. ∆άνεια Τραπεζών 
 
Τα ληφθέντα δάνεια στην περίοδο 01.01-30.09.2009 ανήλθαν σε 3.750 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και σε 3.550 
χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής περιόδου ήταν 3.858 χιλ. ευρώ για τον όµιλο 
και 3.740 χιλ. ευρώ για την εταιρεία. Οι εξοφλήσεις δανείων την περίοδο 01.01-30.09.2009 ανήλθαν σε 
2.369 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και σε 2.369 χιλ. ευρώ  για  την  εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της συγκριτικής 
περιόδου ήταν 2.217 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και 2.217 χιλ. ευρώ για  την εταιρεία. 

 
14. Ενδεχόµενα  
 

(α) Κατά του οµίλου  υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές συνολικού ύψους 100 χιλιάδων Ευρώ, οι οποίες 

αντιµετωπίζονται δικαστικά.  Έναντι αυτών των εκκρεµοδικιών  έχει σχηµατισθεί  πρόβλεψη 75 χιλιάδες 

ευρώ. 

 

(β) Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για 
εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όµιλος: 30.09.2009 ευρώ 2.354.247,66 (31.12.2008: 
ευρώ 2.102.597,71).  Εταιρεία: 30.09.2009 ευρώ 2.352.860,70 (31.12.2008 ευρώ 1.827.681,51). ∆εν    
αναµένονται επιβαρύνσεις από αυτές τις εγγυήσεις. 
 
(γ) Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές 

αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη 

ή οι ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν 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: 
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Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής: 
 

 Ανέλεγκτες χρήσεις 
Μητρική (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.) 2005-2008 
Θυγατρική (CAMPUS .A.E). 2003-2008 

 
Κατά την 30.09.2009 δεν έχει αναγνωρισθεί για την εταιρεία, αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (έσοδο) 
ποσού 160 χιλ. ευρώ που αναλογεί επί των συνολικών   φορολογικών ζηµιών  ποσού 640 χιλ. ευρώ  και για 
την θυγατρική ποσού 232 χιλ. ευρώ που αναλογεί σε φορολογικές ζηµίες  930 χιλ. ευρώ περίπου, επειδή δεν 
υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ως προς την ανάκτησή τους.  
 
Οι προβλέψεις που έχουν αναγνωρισθεί για πρόσθετο φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις που θα 
προκύψουν από τον µελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων ανέρχονται σε 70 χιλ. ευρώ 
για τον όµιλο και την εταιρεία.  
 
 
15.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 
 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 
 

Μητρική/Θυγατρικές   
 30.09.2009 30.09.2008 
   
Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς θυγατρικές 479.499,29  559.250,70  
Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρικές 1.150.930,98  872.831,36  
Απαιτήσεις 1.050.487,93 1.791.435,51  
   
Μητρική/Εταιρείες βασικού µετόχου   
   
Πωλήσεις (Εµπορευµάτων) προς εταιρείες 869.159,90  917.718,75  
Αγορές (Εµπορευµάτων) από εταιρείες 2.121.216,41  3.311.241,66  
Υποχρεώσεις  562.204,40  741.468,56  
   
   
   
 
Μητρική/Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διευθυντικά στελέχη 

  

   
Βραχύχρονες παροχές 29.978,15 20.935,36 
   
Όµιλος/ Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
διευθυντικά στελέχη 

  

   
Βραχύχρονες παροχές 29.978,15 20.935,36 

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για τους 
τρίτους. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 
 
 
16. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 
∆εν συνέβησαν  σηµαντικά  γεγονότα   µεταξύ ηµεροµηνίας ισολογισµού και εγκρίσεως των οικονοµικών 
καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   
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17. ∆ιορθώσεις κονδυλίων προηγουµένων χρήσεων. 
 
Στην προηγούµενη χρήση ο όµιλος  έκανε ορθή εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», επιµετρώντας τα 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους µείον τα κόστη πώλησης, έναντι του αποσβέσιµου 
κόστους που τα επιµετρούσε µέχρι και την προηγούµενη χρήση, αναγνωρίζοντας αυτές τις διαφορές 
επιµέτρησης στην κατάσταση αποτελεσµάτων και εµφανίζοντας τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερα 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Το σωρευµένο καθαρό ποσό (κέρδος)  κατά την 01.01.2008, από την εν 
λόγω αλλαγή ανήλθε σε 58 χιλ. και αναγνωρίσθηκε απ’ ευθείας στα κέρδη εις νέον της ηµεροµηνία εκείνης. 
 
 
18. Κέρδη κατά µετοχή. 
 
 01.01-

30.09.09 
01.01-

30.09.08 
01.07-

30.09.09 
01.07-

30.09.08 
Κέρδη /(ζηµίες) που αναλογούν στους  
µετόχους της µητρικής από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 62  51  (15)  (49) 
Κέρδη/( ζηµίες)   που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής από διακοπείσες 
δραστηριότητες (492)  160  (3)  212  
Σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών  
για την περίοδο 

 
13.673.200 

 
13.673.200 

 
13.673.200 

 
13.673.200 

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) κατά µετοχή 
 από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 0,0046  0,0037  (0,0011)  (0,0036)  
Βασικά κέρδη/(ζηµίες) κατά µετοχή 
 από διακοπείσες δραστηριότητες (0,0315) 0,0117  (0,0002)  0,0155  

 


