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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Διδυμότειχο, 25/11/2022 

 

Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία Γ’ Τριμήνου & Εννεαμήνου 2022 
 

 
Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό πρωτοκόλλου 

2707/09.11.2022, η οποία κοινοποιήθηκε σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην οργανωμένη αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Γ΄ τριμήνου 2022 

και του εννεαμήνου του 2022, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 
 

 
Αναλυτικά: 

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 13.268 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2022 και σε € 32.963 

χιλ. κατά την περίοδο 01.01.2022- 30.09.2022, έναντι € 10.285 χιλ. και € 27.871 χιλ. των αντίστοιχων περιόδων της 

χρήσης του 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή 29% και 18% αντίστοιχα. 

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.211 χιλ. κατά 

το Γ΄ τρίμηνο του 2022 και σε € 2.272 χιλ. κατά την περίοδο 01.01.2022- 30.09.2022 έναντι € 142 χιλ. και € 1.758 χιλ. 

κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή 751% και 29% αντιστοίχως. 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε κέρδη € 890 χιλ. κατά το 

Γ΄ τρίμηνο και € 1.388 χιλ. κατά την περίοδο 01.01.2022- 30.09.2022 έναντι ζημίων € 146 χιλ. και κερδών € 908 χιλ. 

της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή 709% και 53% αντίστοιχα. 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη € 656 

χιλ. και € 719 χιλ. για την περίοδο 01.01.2022- 30.09.2022 έναντι ζημίων € 342 χιλ. και κερδών € 310 χιλ. των 

αντίστοιχων περιόδων του 2021, παρουσιάζοντας μεταβολή 292% και 132% αντίστοιχα. 

 

 

(ποσά σε χιλιάδες €)
01.07.-

30.09.2022

01.07.-

30.09.2021
%

01.01.-

30.09.2022

01.01.-

30.09.2021
%

Στοιχεία αποτελεσμάτων

Σύνολο πωλήσεων         13.268         10.285 29%        32.963         27.871 18%

EBITDA           1.211              142 751%          2.272           1.758 29%

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων και τόκων (EBIT)               890             (146) n.m          1.388              908 53%

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων               656             (342) n.m              719              310 132%

30.09.2022 31.12.2021 %

Κύρια στοιχεία ισολογισμού

Καθαρός δανεισμός        21.320         21.020 1%

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων        13.067         12.605 4%

Δανειακές υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 1,63 1,67

Όμιλος
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Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά την 30/09/2022 ήταν € 21,32 εκατ. έναντι  € 21,02 εκατ. την 31/12/2021.  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου κατά την 30/09/2022 ήταν € 1,46 εκατ. έναντι € 0,25 εκατ. την 31/12/2021. 

 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου την 30/09/2022 ανήλθαν στα € 13,07 εκατ. έναντι 12,61 εκατ. κατά την 31/12/2021. 

 

Το θετικό αποτέλεσμα του Ομίλου είναι αποτέλεσμα του αποδοτικότερου μίγματος πώλησης των προϊόντων της 

εταιρίας σε συνδυασμό με τον εξοθρολογισμό των τιμών πώλησης  αυτών, στην σταθεροποίηση των δαπανών 

διοίκησης  διάθεσης, και του κόστους παραγωγής. 

Ειδικότερα όμως, η παραγωγή ελληνικού ανωτέρας ποιότητας γάλακτος της ομάδας κτηνοτρόφων της 

θυγατρικής Campus, συνέβαλε στην απρόσκοπτη παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σε μια περίοδο 

μειωμένης παραγωγής γάλακτος τόσο σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι η χώρα μας 

παράγει μόνο το 40% των αναγκών της σε αγελαδινό γάλα. 

Ωστόσο, η μεταβλητότητα, οι συνεχιζόμενες ανατιμήσεις στην ενέργεια, στα υλικά συσκευασίας, στις πρώτες 

ύλες αλλά και η αύξηση των επιτοκίων, που προκαλούν οι ιδιαίτερες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες, δεν 

επιτρέπουν στον όμιλο υπερβολική αισιοδοξία για το υπόλοιπο της χρήσεως του 2022. 

 

  


