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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30
Ιουνίου 2014 στις σελίδες 10 έως 25, 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 Αυγούστου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.evrofarma.gr.
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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007)

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2) Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος
3) Δημήτριος Γιαννουλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
υπό την ως άνω ιδιότητα μας δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α)
οι εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, για την περίοδο 01/01/2014 - 30/06/2014, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με
τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της
Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του
Ν.3556/30-04-2007.
β)
η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου
5 του Ν.3556/30-04-2007.

Διδυμότειχο, 27 Αυγούστου 2014

Οι Βεβαιούντες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
και Δ/νων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Παπαζηλάκης

Πασχάλης Παπαζηλάκης

Γιαννουλάκης Δημήτριος

Α.Δ.Τ ΑΕ 417565

Α.Δ.Τ. ΑΗ 926302
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 3556/2007, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών:


Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε.
Βιομηχανία Γάλακτος (εφεξής «η Εταιρεία») και της Εταιρείας Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία
Γάλακτος και της θυγατρικής της Campus A.E. (εφεξής «ο Όμιλος») κατά την υπό εξέταση περίοδο,
καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν.



Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας
οικονομικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και
Ενοποιημένες).



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



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



Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν
προσώπων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.

1. Οικονομικός Απολογισμός Α΄ Εξαμήνου 2014
Το Α΄ εξάμηνο του 2014 (παρούσα περίοδος) ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας ανήλθε σε €
11.982 χιλ και 11.708 χιλ αντίστοιχα, έναντι € 10.799 χιλ και 10.525 χιλ της συγκριτικής περιόδου
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,95% και 11,24% αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.673 χιλ. και € 1.076 χιλ. για τον Όμιλο
και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 1.412 χιλ και € 1.243 χιλ της συγκριτικής περιόδου.
Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 337 χιλ και € 582 χιλ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι
ζημιών € 632 χιλ και € 587 χιλ της προηγουμένης περιόδου.
Οι ζημιές μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 355 χιλ και € 534 χιλ για τον Όμιλο και την
Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι ζημιών € 480 χιλ και € 379 χιλ της προηγουμένης περιόδου.
Από την ανωτέρω ανάλυση παρατηρείται μία αύξηση του τζίρου, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και την αύξηση της παραγωγής μέσω της εξασφάλισης σταθερής ροής
πρώτης ύλης γάλακτος από τη θυγατρική Εταιρεία Campus A.E.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος) ανήλθε σε € 22.769 χιλ και € 20.629
χιλ για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 23.090 χιλ και € 20.898 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013.
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Ακολουθούν ορισμένοι από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον Όμιλο και την Εταιρεία
μας καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
α) ΕΤΑΙΡΙΑ
Βραχυπρόθεσμη ρευστότητα
(Current Ratio)

Όμιλος
30.06.2014 31.12.2013
0,92
0,74

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

β) Μέση περίοδος είσπραξης
(Average Collection Period)

(Αποιτήσεις από πελάτες) Χ 180
Πωλήσεις 6 μηνών με πίστωση

136

124

γ) Μέση περίοδος πληρωμής
(Average payment period)

(Υποχρεώσεις προς προμηθευτές) Χ 180
Σύνολο αγορών 6 μηνών

173

δ) Kαθαρός δανεισμός
(Net Debt/Equity )

Μακροπρόθεσμα & Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Καθαρή θέση

ε) Αποδοτικότητα :

EBITDAΧ100%
Πωλήσεις

Εταιρεία
30.06.2014
31.12.2013
0,96
0,92

Ημέρες
136

138

138

144

138

2,45

2,40

2,53

2,40

30.06.2014
13,96%

30.06.2013
11,81%

30.06.2014
9,19%

30.06.2013
14,05%

Ημέρες

Περιβαλλοντικά θέματα
Η Διοίκηση του Ομίλου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος. Τηρεί απαρέγκλιτα τις υφιστάμενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος εκπαιδεύοντας,
συνάμα το προσωπικό της στα περιβαλλοντικά θέματα. Η μητρική Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον Ε.Λ.Ο.Τ
για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Υπάρχει και λειτουργεί στο εργοστάσιο της
Εταιρείας μας μονάδα βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων. Επιπροσθέτως η μητρική Εταιρεία εφαρμόζει το
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών της σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης. Επίσης, στο χώρο του βουστασίου της θυγατρικής εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές για την
επεξεργασία της κοπριάς με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η χωνεμένη, μετά την διαδικασία
ξήρανσης μέσω εξαερισμού κοπριά, χρησιμοποιείται για οργανική λίπανση από τους συνεργαζόμενους αγρότες.
Εργασιακά θέματα
Η Διοίκηση του ομίλου τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις
της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς.. Ο μέσος όρος του προσωπικού του
Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχεται σε 115 άτομα και 97 άτομα, αντίστοιχα. Υπάρχει κανονισμός εργασίας, ο
οποίος ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ο οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι
σχέσεις της Διοίκησης με το προσωπικό είναι άριστες. Για καλύτερη σχέση Εργαζομένων – Διοίκησης έχει
ορισθεί ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. υπάλληλος της Εταιρείας ο οποίος τους εκπροσωπεί και φροντίζει για
τα δικαιώματά τους. Ο Όμιλος απασχολεί γιατρό εργασίας, ο οποίος εξετάζει το προσωπικό ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, απασχολεί επίσης και τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος δίνει οδηγίες περί ασφαλούς διενέργειας των
εργασιών τους.
Σημαντικά Γεγονότα κατά το Α΄ Εξάμηνο 2014
Σε συνέχεια της αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Εταιρείας από τον Ιούνιο του 2013 με την υπογραφή της
σύμβασης του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 14.035 χιλ έγινε αναδιάρθρωση – ρύθμιση και του
τραπεζικού δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας Campus A.E. με συνέπεια το μεγαλύτερο μέρος των δανείων
αυτών να μεταφερθούν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις με αντίστοιχη ωφέλεια επί του ενοποιημένου
κεφαλαίου κίνησης και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών δεικτών.
Σε επίπεδο λειτουργικών δραστηριοτήτων, αξίζουν να αναφερθούν τα κάτωθι:


η συνεχής αύξηση του της παραγωγής πρώτης ύλης (γάλακτος) από τη θυγατρική εταιρεία Campus
A.E. (ποσότητα άνω των 27 τόνων ημερησίως) με συνέπεια την εξασφάλιση γάλακτος πρώτης
5
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ποιότητας για την παραγωγή φρέσκου γάλακτος και αντίστοιχων προϊόντων από τη μητρική εταιρεία
Εβροφάρμα ΑΒΕΕ.
η αύξηση του ζωικού πληθυσμού (βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) της Campus A.E. μέσω αγορών
βιολογικών στοιχείων αλλά και μέσω σημαντικού αριθμού γεννήσεων στην υπό εξέταση περίοδο.
η συνέχιση των προσπαθειών της Διοίκηση προς την κατεύθυνση της παραγωγής γάλακτος με
«σημεία υπεροχής» έναντι του ανταγωνισμού.
η συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας μας με αλυσίδα λιανικής για την παραγωγή προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας.

Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα
Τέλος, αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της, που
έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν
προσαρμογής των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Τα μεταγενέστερα από την ημερομηνία αναφοράς (30η
Ιουνίου 2014) που χρήζουν γνωστοποίησης, έχουν ως εξής:



Υπεγράφησαν δυο συμβάσεις με μία εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών: η από 4η Αυγούστου 2014
σύμβαση αφορά ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου ποσού (σε 10 δόσεις με την τελευταία να είναι στις 30
Ιουλίου 2015) και η από 7η Ιουλίου 2014 αφορά μείωση του επιτοκίου κατά μία μονάδα βάσης (1%).
Υπεγράφησαν επίσης δυο συμβάσεις με άλλη συνεργαζόμενη τράπεζα βάσει των οποίων άλλαξαν οι όροι
διακανονισμού του δανείου και το επιτόκιο: Πιο συγκεκριμένα, έγινε διακανονισμός του ληξιπρόθεσμου
ποσού σε τέσσερα χρόνια με τριμηνιαίες δόσεις ή πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί στις 21 Οκτωβρίου
2014 και τελευταία στις 27 Ιουλίου 2014. Όσον αφορά το επιτόκιο μειώθηκε το περιθώριο από 1,6% σε
0,3%. Τέλος, η Εταιρεία σύναψε νέας πίστωση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού ύψους € 300 χιλ. για
την εξυπηρέτηση των επιταγών πληρωτέων.

2. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και κατά τη διενέργεια των
δραστηριοτήτων του για την επίτευξη των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων ειδών κινδύνους και αβεβαιότητες
οι κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι:
Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό
Ο κλάδος των γαλακτοκομικών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και μια τάση συγκέντρωσης. Έχοντας
αυτό ως δεδομένο δίδεται τεράστια σημασία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, στην οργάνωση ενός
άρτια οργανωμένου δικτύου διανομής προϊόντων και μιας καλά οργανωμένης υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών
μετά την πώληση. Η Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι μια καλά οργανωμένη μεσαίου μεγέθους οικονομική
μονάδα, η οποία διαθέτει και την ανάλογη ευελιξία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στους κινδύνους από τον
ανταγωνισμό.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μεταβολή
των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές που συνδέονται με
υποχρεώσεις του ομίλου .
Για να το αντιμετωπίσει, αναλύει την έκθεσή του στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να
επιτύχει αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που
καταρτίζονται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των χρεών
(μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται.
Από την άλλη μεριά παρακολουθούνται καθημερινώς οι εισπράξεις από πελάτες, καθώς και η πιστή τήρηση των
συμφωνιών είσπραξης των απαιτήσεων από μεγάλους πελάτες (super markets κλπ).
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Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών
εισπρακτέων. Το εμπορικό και το οικονομικό τμήμα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντα ς
υπόψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, την εξυπηρέτηση των τρεχουσών οφειλών του και ορίζουν
πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύνανται να ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο
πελάτη.
Κίνδυνος σχετικά με την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων
Η αγορά της Α΄ ύλης, η μεταποίηση, η συσκευασία, το μάρκετινγκ και η πώληση των τροφίμων ενέχουν έναν
εγγενή κίνδυνο ως προς την ευθύνη της ποιότητας προϊόντων, της τυχόν ανάκλησής τους και της επακόλουθης
δυσμενούς δημοσιότητας.
Αρχής γενομένης από την αγορά του γάλακτος κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό με δικά της μεταφορικά μέσα και
την μεταφορά αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα στο εργοστάσιο για έλεγχο και επεξεργασία, η Εταιρεία
διασφαλίζει την άριστη ποιότητα και φρεσκάδα του γάλακτος και κατ’ επέκταση των παραγομένων προϊόντων. Η
επεξεργασία του γάλακτος και η παραγωγή των προϊόντων γίνονται σε κλειστά δίκτυα που καθαρίζονται και
απολυμαίνονται στο τέλος της κάθε παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας
των παραγομένων καθώς τηρούνται ποιοτικά δεδομένα τα οποία ελέγχονται από τον ποιοτικό έλεγχο σε τακτά
χρονικά διαστήματα και μέχρι την λήξη τους.
Η συνέχιση της ψυκτικής αλυσίδας είναι από τα κυριότερα σημεία ελέγχου και παρακολουθείται καθημερινά η
ψύξη σε όλους τους χώρους και τα οχήματα μεταφοράς της Εταιρείας.
Η Εταιρεία ακολουθώντας αυστηρά και πιστά την πολιτική της στην ποιότητα επιτυγχάνει να προσφέρει στους
πελάτες της προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή.
Σημειώνουμε ότι ειδικά για το αγελαδινό γάλα εφαρμόζεται με τις συνεργαζόμενες φάρμες πιστοποιημένο
σύστημα για την διατροφή των αγελάδων αποκλειστικά από μη γενετικά τροποποιημένες τροφές (FREE GMO).
Μακροοικονομικός κίνδυνος
Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι η οικονομική ύφεση και η
εισοδηματική πολιτική που ενδεχομένως να οδηγήσουν στην συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών. Αυτά
μπορεί να επιφέρουν όξυνση του ανταγωνισμού, μείωση του περιθωρίου κέρδους και κατά συνέπεια η κερδοφορία
να επηρεασθεί αρνητικά.
Οι κύριες δαπάνες του Ομίλου είναι η αγορά των Α΄ & Β΄υλών, υλικών συσκευασίας, αναλωσίμων, καύσιμα,
ενέργεια, έξοδα διάθεσης & διοίκησης και οι οποίες λόγω της τρέχουσας συγκυρίας έχουν αυξητικές τάσεις. Ο
Όμιλος εξισορροπεί την κατάσταση με μείωση των διοικητικών εξόδων και αυτών της διάθεσης
αναδιοργανώνοντας τα τμήματα και τον μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας τους, με νέες εμπορικές συμφωνίες, νέα
καινοτόμα προϊόντα και με επενδυτικές τοποθετήσεις στην παραγωγή για αύξηση αυτής και μείωση του κόστους
της.
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3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τη θυγατρική της Εταιρεία CAMPUS A..E. και με την συνδεδεμένη
Εταιρεία ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τρίτους και έχουν ως εξής:
Συνδεδεμένα μέρη
(ποσά σε χιλιάδες €)
Πωλήσεις (Εμπορευμάτων) προς συνδεδεμένα μέρη
Αγορές (Πρώτων υλών) από συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

30.06.2014
529
2.518
1.496
-

30.06.2013
417
1.964
1.548
-

Μητρική/Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά
στελέχη
Βραχύχρονες παροχές
Υποχρεώσεις

13
16

13
3

Όμιλος/ Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά
στελέχη
Βραχύχρονες παροχές
Υποχρεώσεις

13
17

13
17

Διδυμότειχο, 27 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ ΑΕ 417565
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και
ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου
που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης
του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι
έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο.
Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα
ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Θέμα έμφασης
Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 8.3 των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι η
Εταιρεία είναι σε πλάνο διαρκούς βελτίωσης των αποτελεσμάτων και της χρηματοοικονομικής της θέσης και
αντιμετώπισης του γεγονότος ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας υπερβαίνει
το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της.
Στο συμπέρασμά μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη την 28η Μαρτίου 2014 επί των οικονομικών
καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το
άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2014

Δημήτριος Παπάζης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22381

Για την ΚSi Greece IKE (Α.Μ. 171)
Μέλος της KS International
Δωδεκανήσου 10Β, 546 26 Θεσσαλονίκη
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Δ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2014 έως 30.06.2014
1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2014 (Ενοποιημένα & μη ενοποιημένα)
Όμιλος

Εταιρεία

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Σημ.
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

30.06.2014

11
13

12
11
13
13

Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
μητρικής
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Επιχορηγήσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρημ. μίσθωσης
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

14
14

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρημ. μίσθωσης

14
14

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2013

27.989
265
935
2.931
7
37
946

29.311
267
940
3.082
7
37
964

21.810
265
935
2.953
32
1.196

22.879
267
940
2.953
32
1.148

33.110

34.608

27.191

28.219

3.343
440
9.062
1.696
40

2.276
65
7.857
1.728
80

3.017
8.855
1.618
30

1.877
8.774
1.628
72

14.581
47.691

12.006
46.614

13.520
40.711

12.351
40.570

12.032
935
1.142
(4.825)

12.032
935
1.142
(4.470)

12.032
935
1.059
(5.868)

12.032
935
1.059
(5.334)

9.284

9.639

8.158

8.692

9.284

9.639

8.158

8.692

16.087
6.193
181
80

14.099
6.299
198
80

14.134
4.038
181
80

14.099
4.108
198
80

22.541

20.676

18.433

18.485

9.018
6.682
105
61

7.142
8.991
105
61

7.534
6.495
30
61

6.503
6.799
30
61

15.866
38.407
47.691

16.299
36.975
46.614

14.120
32.553
40.711

13.393
31.878
40.570

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ομίλου
Όμιλος
(ποσά σε χιλιάδες €)

Σημ. 01.01 - 30.06.14

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων
Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών στοιχείων στην
εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά
(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρή (ζημία) περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο
Βασικές και μειωμένες (ζημίες) ανά μετοχή

01.01 - 30.06.13 01.04 - 30.06.14 01.04 - 30.06.13

11,759
223
(7,453)

10,607
192
(6,919)

6,190
62
(3,754)

5,521
90
(3,582)

90

(72)

199

(106)

(2,075)
188
2,732
(880)
(1,572)
(617)
(337)
(18)
(355)
(355)

(1,928)
356
2,236
(795)
(1,234)
(839)
(632)
152
(480)
(480)

(1,054)
52
1,695
(453)
(995)
(310)
(63)
(31)
(94)
(94)

(953)
259
1,229
(396)
(626)
(506)
(299)
(20)
(319)
(319)

(355)
(355)

(480)
(480)

(94)
(94)

(319)
(319)

(0.0260)

(0.0351)

(0.0069)

(0.0233)

3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρείας
Εταιρεία
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Σημ.

01.01 - 30.06.14

01.01 - 30.06.13 01.04 - 30.06.14 01.04 - 30.06.13

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Άλλα έσοδα/κέρδη καθαρά

11.708
(9.392)
71

10.525
(8.572)
244

6.170
(4.685)
(11)

5.492
(4.373)
206

Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά

2.387
(864)
(1.562)
(543)

2.197
(779)
(1.234)
(771)

1.474
(464)
(986)
(265)

1.325
(388)
(626)
(474)

(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

(582)
48

(587)
208

(241)
57

(163)
(28)

Καθαρή (ζημία) περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα

(534)
-

(379)
-

(184)
-

(191)
-

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)

(534)

(379)

(184)

(191)

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Όμιλος
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Σημ.

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Υπόλοιπο 01.01.2013
(Ζημίες) περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) μετά από φόρους
Υπόλοιπο 30.06.2013

12.032
12.032

935
935

1.142
1.142

(4.072)
(480)
(480)
(4.552)

Υπόλοιπο 01.01.2014
(Ζημίες) περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικές υνολικές (ζημίες) μετά από φόρους
Υπόλοιπο 30.06.2014

12.032
12.032

935
935

1.142
1.142

(4.470)
(355)
(355)
(4.825)

Εταιρεία
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Υπόλοιπο 01.01.2013
(Ζημίες) περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) μετά από φόρους
Υπόλοιπο 30.06.2013

Σημ.

Μετοχικό
Υπέρ το άρτιο
κεφάλαιο
12.032
935
12.032
935

Υπόλοιπο 01.01.2014
(Ζημίες) περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες) μετά από φόρους
Υπόλοιπο 30.06.2014

12.032
12.032

935
935

1.059
1.059

Αποτελέσματα
εις νέον
(4.859)
(379)
(379)
(5.238)

1.059
1.059

(5.334)
(534)
(534)
(5.868)

Αποθεματικά

Σύνολο
10.037
(480)
(480)
9.557
9.639
(355)
(355)
9.284

Σύνολο

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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6. Κατάσταση ταμειακών ροών
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Σημ.

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Ζημία από διαγραφή μηχανήματος
Προβλέψεις
Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση) αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις
υποχρεώσεων
από
χρηματοδοτικές
(χρεολύσια)
Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

μισθώσεις

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Όμιλος
Εταιρεία
01.01 01.01 - 30.06.13 01.04 - 30.06.14
30.06.14

01.04 30.06.13

(337)

(632)

(582)

(587)

1,393
(106)
2
116
(90)
617

1,310
(105)
72
807

1,115
(70)
2
116
543

1,128
(69)
771

(1,067)
(1,423)
1,876

(792)
1,367
(728)

(1,140)
(187)
1,031

(1,082)
923
99

(617)

(543)

364

(808)
491

285

(772)
411

(66)
(66)

(93)
1
(92)

(41)
(41)

(26)
1
(25)

(321)

(308)

(269)

(280)

(17)

(5)

(17)

(5)

(338)

(313)

(286)

(285)

(40)

86

(42)

101

80
40

174
260

72
30

150
251

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 15 έως και τη σελίδα 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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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 1ο 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, (εφεξής «ο Όμιλος») αποτελείται από την μητρική Εταιρεία (εφεξής «η Εταιρεία») και την
θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (εφεξής «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
30.06.2014 και την 31.12.2013 σε 2.953 χιλ. ευρώ.
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 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις)
της 30 Ιουνίου 2014 που καλύπτουν την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2014,
έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού σε εύλογες αξίες και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας
(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30.06.2014 και ειδικότερα σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34
«Ενδιάμεσες Οικονομικές Αναφορές».
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και Κρίσεων
της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.
Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου) και, όλα τα ποσά
εμφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις
περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου,
οι συνημμένες ενδιάμεσες Συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες
δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013.
8.2 Εφαρμογή νέων προτύπων
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη
οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω τροποποιημένα πρότυπα τα οποία ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει υιοθετήσει
κατά την 1 Ιανουαρίου 2014, αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και
του Ομίλου:
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12, ΔΑΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων».
Η τροποποίηση παρέχει στις «Εταιρείες Επενδύσεων» (όπως ορίζονται από τα πρότυπα) μια εξαίρεση από την
ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών και αντί αυτού ορίζει ότι η «Εταιρεία Επενδύσεων» θα πρέπει να επιμετρήσει
την επένδυση της σε κάθε θυγατρική που πληρεί τις προϋποθέσεις, δια μέσου του αποτελέσματος σύμφωνα με το IFRS
9 ή το ΙΑS 39. Συμπληρωματικά η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις που αφορούν στην αιτιολόγηση του
χαρακτηρισμού μιας εταιρείας ως εταιρεία επενδύσεων, σε λεπτομέρειες για τις θυγατρικές που δεν περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση καθώς επίσης και στο είδος της σχέσης καθώς και συγκεκριμένων συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας
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επενδύσεων και των θυγατρικών της. Επίσης η τροποποίηση απαιτεί μια εταιρεία επενδύσεων να χειρίζεται την
συμμετοχή της σε μια θυγατρική με τον ίδιο τρόπο τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση αφορά το ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το τροποποιημένο πρότυπο διευθετεί ανακολουθίες
στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρμογή των κριτηρίων συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Τροποποιείται το ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», προκειμένου να μειώσει τις περιπτώσεις στις
οποίες το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων ή μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών απαιτείται να
γνωστοποιείται, να αποσαφηνίσει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται, και να εισαγάγει μια ρητή υποχρέωση σε
περίπτωση αναγνώρισης ή αντιλογισμού απομείωσης όπου το ανακτήσιμο ποσό έχει υπολογισθεί βάσει της εύλογης
αξίας, να γνωστοποιείται το επίπεδο ιεράρχησης και σε περίπτωση που η αποτίμηση είναι επιπέδου 2 ή 3 να
γνωστοποιείται το μοντέλο αποτίμησης και οι βασικές παραδοχές. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
Τροποποιείται το ΔΛΠ 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση", έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι
δεν υπάρχει ανάγκη για διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης, εάν ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον
πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Μια ανανέωση υποδηλώνει μια εκδήλωση όπου τα αρχικά αντισυμβαλλόμενα μέρη σε
ένα παράγωγο συμφωνούν ότι ένας ή περισσότεροι αντισυμβαλλόμενοι εκκαθάρισης αντικαθιστούν τον αρχικό
αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να γίνει ο νέος αντισυμβαλλόμενος σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Προκειμένου να εφαρμόσει τις τροποποιήσεις και να συνεχίσει τη λογιστική αντιστάθμισης, η ανανέωση σε συστήματα
κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCΡ) πρέπει να λάβει χώρα ως συνέπεια των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων
ή της θέσπιση νόμων ή κανονισμών. Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πότε πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για εισφορά που επιβάλλεται από μια
κυβέρνηση, τόσο για τις εισφορές που αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 "Προβλέψεις, ενδεχόμενες
υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία" και εκείνων όπου ο χρόνος και το ποσό της εισφοράς είναι βέβαιο.
Η Διερμηνεία προσδιορίζει τη γενεσιουργό αιτία για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης ως το γεγονός που ενεργοποιεί
την καταβολή της εισφοράς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Παρέχει τις ακόλουθες οδηγίες για την αναγνώριση
μιας υποχρέωσης καταβολής εισφορών: α) Η υποχρέωση αναγνωρίζεται σταδιακά αν το δεσμευτικό γεγονός λαμβάνει
χώρα κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου και β) Αν μια υποχρέωση ενεργοποιείται όταν επιτυγχάνεται ένα
ελάχιστο όριο, η υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν το ελάχιστο όριο έχει επιτευχθεί. Η διερμηνεία έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολο τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται
στο ΔΛΠ 27 και στο ΜΕΔ 12. Το νέο πρότυπο βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες
διευκρινίσεις σχετικά με τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια του ελέγχου σε μία οικονομική οντότητα, και
που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να
ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές για την κατάρτιση των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Οι οντότητες
που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο
«πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10
«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση
Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

16

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014
2009

ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση
των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας περισσότερο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές,
παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες και 2) Κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο.
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα
προηγούμενη περίοδο. Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα
άλλα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες
και τις γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες»,
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)»
και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχή σε άλλες Οικονομικές Οντότητες»
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες.
Τον Ιούνιο του 2012 το ΔΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε παράσχει συμπληρωματικό περιθώριο μετάβασης, με το να
περιορίσει την απαίτηση για παροχή συγκριτικών στοιχείων μόνο στην προηγούμενη συγκριτική περίοδο.
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών στοιχείων για περιόδους πριν την άμεσα
προηγούμενη περίοδο.
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 σύνολο του ή τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαμβάνονται στο
«πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11
«Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές
Οικονομικές Καταστάσεις (2011)» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το
πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (2011)»
Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΓΓΧΑ 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
επιχειρήσεις όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται τώρα στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις».
Το Πρότυπο απαιτεί από μια οικονομική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατομικών της οικονομικών καταστάσεων,
την λογιστικοποίηση των επενδύσεών της σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες, είτε στο
κόστος, είτε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και το ΔΛΠ 39
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση».
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ
12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το τροποποιημένο πρότυπο
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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»- Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη
δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.
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Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σημαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης, (συμπεριλαμβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρμογή της μεθόδου της
καθαρής θέσης σε ορισμένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται για απομείωση.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που
περιλαμβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συμφωνίες και τις
γνωστοποιήσεις: ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συμφωνίες», ΔΠΧΑ
12 «Γνωστοποίηση Συμμετοχής σε άλλες Οικονομικές Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
(2011)» και ΔΛΠ 28 « Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)». Το τροποποιημένο πρότυπο
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιουλίου 2014
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους (2011)»
Οι τροποποιήσεις του προτύπου αφορούν στις εισφορές εργαζομένων ή τρίτων σε προγράμματα καθορισμένων
παροχών. Στόχος των τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει τον λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές εκείνες που δεν
εξαρτώνται από τον αριθμό ετών προϋπηρεσίας των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα οι εισφορές των εργαζομένων
που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού και οι οποίες μπορούν να αναγνωρίζονται
αφαιρετικά του κόστους υπηρεσίας την περίοδο στην οποία αυτές οφείλονται. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων Βελτιώσεων για το 2013 του
ΣΑΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2010-2012
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως επακόλουθο
των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η παρούσα τροποποίηση μετασχηματίζει τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες της αγοράς» και
προσθέτει τους ορισμούς για το «όρο απόδοσης» και τις «συνθήκες υπηρεσίας» (που μέχρι πρότινος αποτελούσαν
μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (με επακόλουθες τροποποιήσεις σε άλλα πρότυπα)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένα ενδεχόμενο τίμημα, που καταχωρίζεται είτε ως περιουσιακό στοιχείο είτε ως
υποχρέωση, πρέπει να επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση ορίζει ότι απαιτείται από μία οικονομική οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης
σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Επίσης διευκρινίζει ότι μία
οικονομική οντότητα παρέχει συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, των προς παρουσίαση τομέων με
τα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής οντότητας, μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων παρουσιάζονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα στην διοίκηση της οικονομικής οντότητας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (τροποποιήσεις στη βάση μόνο των συμπερασμάτων, με επακόλουθες
τροποποιήσεις στις βάσεις των συμπερασμάτων άλλων προτύπων)
Με την τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζεται ότι με την δημοσίευση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» και τις
τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση», δεν αφαιρείται η δυνατότητα επιμέτρησης χωρίς προεξόφληση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα ποσά των τιμολογίων τους, εάν το αποτέλεσμα της
προεξόφλησης είναι ασήμαντο.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» & ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται τότε η προ -αποσβέσεων
λογιστική του αξία αναπροσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής του
αξίας.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία οικονομική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες προσωπικού βασικών
διοικητικών στελεχών της στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρεία της τελευταίας, τότε
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αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας και οι παρεχόμενες αμοιβές προς αυτήν θα
πρέπει να γνωστοποιούνται.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετησίων βελτιώσεων για το 2013 του
ΣΑ Α Π (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2011-2013.
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα πρότυπα ως επακόλουθο
των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2013. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 διευκρινίζει ότι μια εταιρεία, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος και ισχύοντος ΔΠΧΑ ή
ενός καινούργιου ή αναθεωρημένου ΔΠΧΑ, η εφαρμογή του οποίου ακόμη δεν είναι υποχρεωτική, υπό την
προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την εφαρμογή του νωρίτερα. Μια οικονομική οντότητα
απαιτείται να εφαρμόζει την ίδια έκδοση των ΔΠΧΑ στις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές
καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τον λογιστικό χειρισμό σχηματισμού
μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας»
Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ
13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Παρουσίαση».
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν μία συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τους ορισμούς τόσο της συνένωσης
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» όσο και της επένδυσης σε ακίνητα, όπως
ορίζεται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», τότε απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων,
ανεξάρτητα μεταξύ τους.
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από Κοινού Συμφωνίες»
Το ΔΠΧΑ 11 τροποποιείται απαιτώντας ο αγοραστής ενός συμφέροντος σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα στην
οποία η δραστηριότητα αποτελεί μια επιχείρηση (όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων), να
εφαρμόσει όλες τις λογιστικές αρχές συνενώσεων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΑ 3 και σε άλλα
Δ.Π.Χ.Α., με εξαίρεση εκείνες τις λογιστικές αρχές που έρχονται σε σύγκρουση με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 11.
Επιπροσθέτως η τροποποίηση ορίζει να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 3 και άλλα
Δ.Π.Χ.Α. για τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν τόσο για την αρχική απόκτηση
συμμετοχής σε μια από κοινού ελεγχόμενη οντότητα, όσο και για την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού (στην τελευταία
περίπτωση, τα συμφέροντα που κατείχε προηγουμένως δεν επιμετρούνται εκ νέου). Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» (τροποποίηση)
Τροποποιεί το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38, έτσι ώστε να διευκρινιστεί ότι η μέθοδος απόσβεσης που βασίζεται στα έσοδα
που παράγονται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη
για ενσώματα πάγια. Επίσης, η τροποποίηση αυτή εισάγει ένα μαχητό τεκμήριο ότι η μέθοδος απόσβεσης που
βασίζεται στα έσοδα που προκύπτουν από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός άυλου περιουσιακού
στοιχείου είναι ακατάλληλη, το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις όπου το άυλο
περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μια μονάδα μέτρησης των εσόδων, ή όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έσοδα και
η κατανάλωση των οικονομικών οφελών του άυλου περιουσιακού στοιχείου συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Πέραν
τούτου η τροποποίηση ορίζει ότι μελλοντικές μειώσεις στην τιμή ενός προϊόντος που παρήχθη χρησιμοποιώντας ένα
περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για αναμενόμενη τεχνολογική ή εμπορική απαξίωση του
περιουσιακού στοιχείου, η οποία, με τη σειρά της, θα μπορούσε να αντανακλά μια μείωση των μελλοντικών
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οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2017
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο αρχών που βασίζεται σε πέντε βήματα και το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται
σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες. Τα πέντε βήματα στο μοντέλο έχουν ως εξής: Προσδιορίστε τη σύμβαση με τον
πελάτη, εντοπίστε τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης, καθορίστε την τιμής της συναλλαγής, κατανείμετε το
τίμημα της συναλλαγής στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης του συμβολαίου και τέλος αναγνωρίστε το έσοδο όταν η
οντότητα ικανοποιήσει την υποχρέωση απόδοσης. Επιπροσθέτως παρέχεται καθοδήγηση σε θέματα όπως το χρονικό
σημείο στο οποίο καταχωρείται το έσοδο, το λογιστικό χειρισμό του μεταβλητού τιμήματος, το κόστος για την
εκπλήρωση και την ανάληψη σύμβασης και διάφορα συναφή θέματα. Επίσης εισάγονται νέες γνωστοποιήσεις. Το
πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νέα πρότυπα εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την
αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει τα κριτήρια για την ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, την απομείωση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, την λογιστική αντιστάθμισης, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαραίτητες με τα ανωτέρω γνωστοποιήσεις.. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές της καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί
νωρίτερα από το Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα
αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2018. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και
ΔΑΠ 39»
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το
οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετώπιζε! ασυνέπειες και
αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του
πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
8.3 Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν ζημίες στην τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
αλλά και του γεγονότος ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις καλύπτουν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού
του Ομίλου και της Εταιρείας βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2013 και των
οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που λήγει 30.06.2014, η Διοίκηση της Εταιρείας κατάρτισε τις οικονομικές
καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας για τους κάτωθι λόγους:
Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη φάση της αύξησης του κύκλου εργασιών τους και της μείωσης των ζημιών
τους. Σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του μεγαλύτερου μέρος των δανείων της Εταιρείας και της θυγατρικής της,
οι ανωτέρω ζημιές αναμένεται να αντιστραφούν στις επόμενες περιόδους με άμεση θετική επίπτωση και στο κεφάλαιο
κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας.
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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 ο ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις σημαντικές
λογιστικές πολιτικές των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. Η αποδοτικότητα των τομέων επιμετράται στην βάση
του καθαρού αποτελέσματος μετά και από φόρους εισοδήματος.
Οι διατομεακές πωλήσεις τιμολογούνται με τις τιμές που ισχύουν και για τους εκτός Ομίλου πελάτες.
Οι λειτουργικοί τομείς αφορούν δύο ξεχωριστές στρατηγικές μονάδες που είναι και διαφορετικές νομικές οντότητες
(μητρική και θυγατρική) που παρακολουθούνται και διοικούνται ξεχωριστά από το διοικητικό συμβούλιο (CODM),
λόγω της διαφορετικότητας της παραγωγικής διαδικασίας
Πληροφορίες Λειτουργικών Τομέων
01.01.2014-30.06.2014
Μητρική
Παραγωγή και
Πωλήσεις
Γαλακτομικών
Προιόντων

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες

01.01.2013-30.06.2013

Θυγατρική
Εκτροφή
Αγελάδων

Μητρική
Παραγωγή και
Πωλήσεις
Γαλακτομικών
Προιόντων

Ενοποιημένα
στοιχεία
οικονομικών
καταστάσεων

Απαλοιφές

Θυγατρική
Εκτροφή
Αγελάδων

11,664

318

-

11,982

10,472

327

44

1,895

(1,939)

-

53

1,600

-

90

-

90

71
(1,115)
(10,703)
(543)

117
(278)
(1,823)
(74)

1,939
-

188
(1,393)
(10,587)
(617)

(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

(582)
48

245
(66)

-

Καθαρή (ζημία) περιόδου

(534)

179

40,711
32,553

10,644
6,570

Διατομεακές πωλήσεις
Επίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη
αξία
Λοιπά έσοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι

Περιουσιακά στοιχεία τομέων
Υποχρεώσεις των τομέων

Ενοποιημένα
στοιχεία
οικονομικών
καταστάσεων

Απαλοιφές

10,799
(1,653)

-

(72)

(72)

244
(1,128)
(9,457)
(771)

112
(182)
(1,762)
(68)

356
(1,310)
(9,566)
(839)

(337)
(18)

(587)
208

(45)
(56)

-

(355)
-

(379)

(101)

(3,664)
(716)

47,691
38,407

42,215
33,427

10,205
6,490

1,653
-

(632)
152
(480)

(4,181)
(1,235)

48,239
38,682

Γεωγραφικές πληροφορίες

Χώρα
Ελλάδα
Γερμανία
Ιταλία
Ρουμανία
Ουγγαρία
Βουλγαρία
Σύνολο

01.01.2014-30.06.14
01.01.2013-30.06.13
Περιουσιακά
Περιουσιακά
Πωλήσεις
Πωλήσεις
στοιχεία
στοιχεία
11,281
47,691
10,356
48,239
62
531
302
68
119
32
18
8
4
11,982
10,799

Τα έσοδα αποδίδονται στις χώρες βάσει της εγκατάστασης των πελατών.
Τα έσοδα από έναν μόνον πελάτη του τομέα παραγωγή και πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων ανέρχονται για το Ά
εξάμηνο 2014 σε 5.468 χιλ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 45% των συνολικών εσόδων του ομίλου και για το
Ά εξάμηνο 2013 σε 4.134 χιλ ευρώ ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 37%. Η δραστηριότητα του Ομίλου και της
Εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα εκτός από την παραγωγή της φέτας.
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10. Ενσώματα πάγια
Οι αποκτήσεις νέων ενσωμάτων παγίων στην περίοδο 01.01-30.06.2014 ανήλθαν σε 66 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και σε
41 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία. Τα σχετικά ποσά για την περίοδο 01.01-30.06.2013 έχουν ως εξής: προσθήκες για τον
όμιλο ποσού 93 χιλ. ευρώ και για την Εταιρεία ποσού 26 χιλ. ευρώ.
Επί των ενσωμάτων παγίων του Ομίλου και της Εταιρείας υπάρχουν κατά την 30.06.2014 εμπράγματα βάρη ποσού
18,7 εκ ευρώ και 15,8 εκ ευρώ αντίστοιχα για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.
Κατά την 30.06.2014 δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσωμάτων παγίων από τον Όμιλο και την Εταιρεία.

11. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
H κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο έχει ως εξής:
Όμιλος
30.06.2014 30.06.2013
3.147
3.366

Αποθέματα έναρξης περιόδου
Αγορές περιόδου
Πωλήσεις περιόδου
Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο

135
(102)
191

(111)
39

Αποθέματα λήξης περιόδου

3.371

3.294

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριμα και μη ώριμα ως εξής:
30.06.2014 (Ώριμα:2.223 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.148 χιλ. ευρώ).
31.12.2013 (Ώριμα:2.035 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.112 χιλ. ευρώ).
Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά την διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2014 ανήλθε σε 1.895 χιλ.
ευρώ (01.01-30.06.2013 ανήλθε σε 1.792 χιλ. ευρώ).
12. Αποθέματα
Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής:
Όμιλος
30.06.2014
Εμπορεύματα
Προϊόντα
Υλικά παραγ ωγής
Αναλώσιμα-είδη συσκευασίας

Εταιρεία

31.12.2013

30.06.2014

31.12.2013

46
2.341

57
1.136

46
2.341

57
1.136

787
169

827
256

540
90

510
174

3.343

2.276

3.017

1.877
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13. Απαιτήσεις
Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής:
Όμιλος
30.06.2014
6,418
484
1,753
217
1,882
(1,692)
9,062
1,564
769
(600)
10,795
(37)
10,758

Εμπορικές απαιτήσεις εσωτερικού
Εμπορικές απαιτήσεις εξωτερικού
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
Γραμμάτια εισπρακτέα
Έσοδα εισπρακτέα
Μείον: πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων
Καθαρές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Μείον: πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων
Σύνολο
Μείον: μακροπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος

Εταιρεία

31.12.2013
30.06.2014 31.12.2013
5,330
6,726
6,333
276
484
276
1,756
1,333
1,736
216
192
191
1,855
1,726
1,728
(1,576)
(1,606)
(1,490)
7,857
8,855
8,774
1,549
1,559
1,493
816
691
762
(600)
(600)
(600)
9,622
10,505
10,429
(37)
(32)
(27)
9,585
10,473
10,402

14 Δάνεια Τραπεζών
Δεν λήφθησαν δάνεια για την περίοδο 01.01-30.06.2014 και για την περίοδο 01.01-30.06.2014 για τον Όμιλο και για
την Εταιρεία.
Οι εξοφλήσεις δανείων για την περίοδο 01.01-30.06.2014 ανήλθαν σε 321 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και 269 χιλ. ευρώ
για την εταιρία ενώ για την περίοδο 01.01-30.06.2013 ανήλθαν σε 308 χιλ. ευρώ για τον όμιλο και σε 280 χιλ. ευρώ για
την εταιρία.
Στην περίοδο 01.01 - 30.06.2014 η θυγατρική εταιρεία Campus A.E. ήρθε σε συμφωνία με τις συνεργαζόμενες
τράπεζες για τη ρύθμιση των δανείων της και συνεπώς τα συγκεκριμένα δάνειά της κατηγοριοποιήθηκαν ως
μακροπρόθεσμα.
Η Εταιρεία βάσει των οικονομικών καταστάσεων της 30.06.2014 πληρεί δύο από τους τρεις δείκτες που προβλέπονται
από τη σύμβαση του ομολογιακού δανείου.
15. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
(α) Κατά της Εταιρείας 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 264 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 Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των
υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όμιλος: 30.06.2014 ευρώ 65 χιλ (31.12.2013: ευρώ 58 χιλ). Εταιρεία: 30.06.2014
ευρώ 65 χιλ (31.12.2013 ευρώ 58 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
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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
2008-2010
2009-2010

Μητρική (ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.)
Θυγατρική (CAMPUS .A.E).

16 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

Συνδεδεμένα μέρη
(ποσά σε χιλιάδες €)
Πωλήσεις (Εμπορευμάτων) προς συνδεδεμένα μέρη
Αγορές (Πρώτων υλών) από συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

30.06.2014
529
2.518
1.496
-

30.06.2013
417
1.964
1.548
-

Μητρική/Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά
στελέχη
Βραχύχρονες παροχές
Υποχρεώσεις

13
16

13
3

Όμιλος/ Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά
στελέχη
Βραχύχρονες παροχές
Υποχρεώσεις

13
17

13
17

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη.
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17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού.
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της, που έλαβαν χώρα από τη λήξη της
χρήσης μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρμογής των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων. Τα μεταγενέστερα από την ημερομηνία αναφοράς (30η Ιουνίου 2014) που χρήζουν
γνωστοποίησης, έχουν ως εξής:



Υπεγράφησαν δυο συμβάσεις με εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών: η από 4η Αυγούστου 2014 σύμβαση αφορά
ρύθμιση του ληξιπρόθεσμου ποσού (σε 10 δόσεις με την τελευταία να είναι στις 30 Ιουλίου 2015) και η από 7η
Ιουλίου 2014 αφορά μείωση του επιτοκίου κατά μία μονάδα βάσης (1%).
Υπεγράφησαν επίσης δυο συμβάσεις με άλλη συνεργαζόμενη τράπεζα βάσει των οποίων άλλαξαν οι όροι
διακανονισμού του δανείου και το επιτόκιο: Πιο συγκεκριμένα, έγινε διακανονισμός του ληξιπρόθεσμου ποσού σε
τέσσερα χρόνια με τριμηνιαίες δόσεις ή πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί στις 21 Οκτωβρίου 2014 και
τελευταία στις 27 Ιουλίου 2014. Όσον αφορά το επιτόκιο μειώθηκε το περιθώριο από 1,6% σε 0,3%. Τέλος, η
Εταιρεία σύναψε νέας πίστωση ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού ύψους € 300.000 χιλ. για την εξυπηρέτηση
των επιταγών πληρωτέων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης

Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης

Α.Δ.Τ ΑΕ 417565

Α.Δ.Τ. Σ 476399

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νικόλαος Μποζμπουάζης
Α.Δ.Τ ΑΒ 931795
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α
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E. Στοιχεία και Πληροφορίες
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