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Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 30η Ιουνίου 2020 
και για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020 στις σελίδες 10 έως 26, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αυτές 
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την Δευτέρα 28 Σεπτεµβρίου 2020 και έχουν δηµοσιοποιηθεί 
µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.evrofarma.gr 
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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,  
κατά την 30η Ιουνίου 2020 και για την περίοδο 01/01/2020 - 30/06/2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια 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.3556/2007, και 

 

β) η εξαµηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 
τη θέση της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και της επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανόµενης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

 

Διδυµότειχο, 28 Σεπτεµβρίου 2020 

 

 

Οι Βεβαιούντες 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Το Μέλος του Δ.Σ. 

    και Δ/νων Σύµβουλος 

 

Αθανάσιος Παπαζηλάκης  Πασχάλης Παπαζηλάκης  Γιαννουλάκης Δηµήτριος 

 

 

Α.Δ.Τ  ΑΕ 417565                                Α.Δ.Τ.  ΑΗ 926302      Α.Δ.Τ. ΑΙ 907700 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων  

κατά την 30η Ιουνίου 2020 και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2020  

 

 

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 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 2020 

Σε µακροοικονοµικό επίπεδο η κατάσταση στο α’ εξάµηνο του 2020 επηρεάστηκε σηµαντικά από την πανδηµία του 
COVID-19 και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε η Ελληνική Κυβέρνηση τη χώρα µας για σηµαντικό 
διάστηµα κατά την υπό εξέταση περίοδο. Στα πλαίσια αυτά και παρά τις ανακοινωθείσες ενέσεις ρευστότητας και τα µέτρα 
στήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων επήλθε σηµαντική επίδραση στην ελληνική οικονοµία µέσω της ύφεσης που 
δηµιουργήθηκε από την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, καθώς πολλές επιχειρήσεις είχαν 
καθοδηγήσει τους υπαλλήλους να παραµείνουν στο σπίτι και είχαν περιορίσει ή αναστείλει προσωρινά τις επιχειρηµατικές 
τους δραστηριότητες. 

Σε αυτά τα πλαίσια, ο οικονοµικός απολογισµός του Οµίλου και της Εταιρείας για το α΄ εξάµηνο του 2020,  
χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

§ Την µείωση του όγκου των πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας λόγω των επιπτώσεων από την 
πανδηµία του COVID-19.  
 

§ Τη σταθερά συνεχιζόµενη αύξηση του ζωικού πληθυσµού των παραγωγικών ζώων της θυγατρικής Εταιρείας 
Campus Α.Ε. ως αποτέλεσµα των προηγµένων τεχνικών αναπαραγωγής, φροντίδας, εκτροφής και στέγασης 
των ζώων αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες τρεις χρήσεις η Campus δεν πραγµατοποίησε 
σηµαντικές αγορές ζώων από το εξωτερικό, καθώς η αύξηση του ζωικού πληθυσµού προέρχεται από νέες 
γεννήσεις ζώων.  
 

§ Τις συνεχιζόµενες νέες επενδύσεις του Οµίλου σε µηχανολογικό και βιοµηχανικό εξοπλισµό της τάξεως 
των € 274 χιλ. για το α’ εξάµηνο του 2020.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπό εξέταση περίοδος του 2020 χαρακτηρίζεται από τα εξής:  

§ Την κερδοφορία του Οµίλου. 
§ Το σηµαντικό EBITDA για τον Όµιλο και την Εταιρεία (µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο) και 

τις σηµαντικές λειτουργικές και ελεύθερες ταµιακές ροές. 
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§ Την αναχρηµατοδότηση του τραπεζικού δανεισµού της µητρικής Εταιρείας µε τη σύναψη νέου οµολογιακού 
δανείου µε ορίζοντα αποπληρωµής το 2028. 

Όπως και στις πρόσφατες προηγούµενες χρήσεις, βασική παράµετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτέλεσε η 
ιδιοπαραγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος από το στάβλο ζώων της θυγατρικής Εταιρείας 
CAMPUS A.E.  

Βασική δραστηριότητα της CAMPUS A.E. είναι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από υψηλής ποιότητα βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτρέφονται και στεγάζονται χρησιµοποιώντας πρότυπες τεχνικές. Πέραν των ιδιόκτητων 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της έχει δηµιουργήσει και το «cluster κτηνοτρόφων» που αποτελεί ένα µοντέρνο 
«συνεργατισµό» νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης σύµφωνα µε τον οποίο η Campus 
αναλαµβάνει επ’ αµοιβή τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριµένων κτηνοτρόφων δηµιουργώντας σηµαντικές 
συνέργειες. Το µοντέλο αυτό αποδίδει αρκετά ικανοποιητικό εισόδηµα για τους συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους και 
αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό µοντέλο διαχείρισης κοπαδιών ζώων. Η συνολική ηµερήσια παραγωγή από ιδιόκτητα 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και άλλων κτηνοτρόφων ανέρχεται σε σχεδόν 40 τόνους γάλα ηµερησίως, ποσότητα 
που αντιστοιχεί σχεδόν στο 3% της εγχώριας παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Το cluster της CAMPUS A.E. 
αποτελεί ένα µοναδικό και πρότυπο µοντέλο για τα δεδοµένα της εγχώριας αγοράς και τη µόνη αξιόλογη προσπάθεια 
προς την κατεύθυνση της αύξησης της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Η εγχώρια παραγωγή είναι 
ελλειµµατική καλύπτοντας περίπου µόνο το 40% των αναγκών της και αναγκάζει τη χώρα µας να πραγµατοποιεί µεγάλες 
εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, µε την χρήση του εξοπλισµού νέας γενιάς (ταυτόχρονη 
µε το αλώνισµα χηµική ανάλυση του καλαµποκιού) που αποκτήθηκε από την οµάδα παραγωγών (Αλ.Μαρώ ΙΚΕ στην 
οποία συµµετέχει και η Campus µε 20%) για την συγκοµιδή ενσιρωµάτων, παρατηρήθηκε εξαιρετική βελτίωση στο 
σιτηρέσιο των αγελάδων.  

Αποτελέσµατα εξαµηνιαίας περιόδου 

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων, οι βασικές µεταβολές των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων της υπό εξέτασης 
περιόδου, σε σχέση µε το α΄ εξάµηνο του 2019 έχουν ως εξής: 

§ Ο ενοποιηµένος και εταιρικός κύκλος εργασιών µειώθηκε σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγούµενου έτους. Πιο συγκεκριµένα ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 15.675 χιλ. έναντι € 
17.466 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση 10% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 13.237 χιλ. έναντι € 
15.075 χιλ. της συγκριτικής πληροφόρησης παρουσιάζοντας µείωση 12%.  
 

§ Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.454 χιλ. (προσαρµοσµένο εκτός 
προβλέψεων ανέρχεται σε € 1.606 χιλ.) και € 883 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 2.191 
χιλ. και € 1.557 χιλ. για την συγκριτική πληροφόρηση.  
 

§ Επίσης, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 429 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας 
µείωση σε σχέση µε την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 537 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, 
τα αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 25 χιλ. κέρδη αυξηµένα σε σχέση µε τη συγκριτική 
περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 20 χιλ. κέρδη. 
 

§ Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 338 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας αύξηση 
σε σχέση µε την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 221 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, τα 
αποτελέσµατα µετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 24 χιλ. κέρδη αυξηµένα σε σχέση µε τη συγκριτική 
περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € (167) χιλ. ζηµίες. 

Επίσης, στην κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων περιλαµβάνεται και:  

§ Ζηµίες από αποτίµηση συµµετοχικών τίτλων ποσού € 28 χιλ. προ φόρων σε επίπεδο Οµίλου.  

Προοπτικές 

Η Διοίκηση θα επιδιώξει να συνεχίσει την ίδια πολιτική που εφαρµόζει εδώ και χρόνια, δηλαδή την αύξηση της 
παραγωγής γάλακτος, την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητάς του, την επέκταση του δικτύου διανοµής και των νέων 
επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό µε σκοπό την επιπλέον βελτίωση των πωλήσεων και των αποτελεσµάτων της.  

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

 Ακολουθούν ορισµένοι από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες για τον Όµιλο και την Εταιρεία 
µας καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. 
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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 οργανισµό EUROCERT 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. Τέλος, ήδη λειτουργεί 
συγκρότηµα βιοαερίου της συνδεδεµένης εταιρείας Βιοµέστη ΜΙΚΕ, που επεξεργάζεται, µε τη µέθοδο της θερµόφιλης 
ζύµωσης, κοπριά, τυρόγαλο και βιοµάζα για την συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW, 
απαλλάσσοντας τη θυγατρική εταιρεία Campus ΑΕ από τις δαπάνες συγκέντρωσης και ξήρανσης και εν γένει διαχείρισης 
της κοπριάς, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται η επιβάρυνση της µονάδας βιολογικού καθαρισµού της Εταιρείας, δηµιουργώντας 
ταυτόχρονα άµεσα και έµµεσα σηµαντικά οικονοµικά οφέλη για τον Όµιλο. Να σηµειωθεί ότι η θερµόφιλη ζύµωση 
καθιστά ακίνδυνο και ασφαλές το υπόλειµµα για την οργανική λίπανση των χωραφιών, όπου παράγονται οι ζωοτροφές των 
αγελάδων µας. Το συγκρότηµα καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον Όµιλο Εβροφάρµα στις πλέον 
πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές Εταιρείες της χώρας, που εφαρµόζουν κυκλική οικονοµία στην πράξη και λειτουργούν 
µε εξαιρετικά µειωµένο αποτύπωµα άνθρακα στην ατµόσφαιρα.  

 

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. Κατά την 30η Ιουνίου 2020 ο αριθµός του 
προσωπικού του Οµίλου ανερχόταν σε 162 άτοµα (31 Δεκεµβρίου 2019: 159 άτοµα). Υπάρχει κανονισµός εργασίας, ο 
οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι σχέσεις της Διοίκησης µε το προσωπικό είναι άριστες. 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. 

Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

α) Βραχυπρόθεσµη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1,61 1,01 1,68 1,04
    (Current Ratio) Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες) Χ 180 112 123 113 126

    (Average Collection Period) Πωλήσεις έτους µε πίστωση

γ)
Μέση περίοδος πληρωµής

(Υποχρεώσεις προς προµηθευτές)
Χ 180 88 115 88 128

     (Average payment period) Σύνολο αγορών έτους

δ)
Kαθαρός δανεισµός Μακροπρόθεσµα & 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 1,43 1,49 1,96 1,81
    (Net Debt/Equity ) Καθαρή θέση

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

ε)
EBITDA

Κέρδη προ φόρων τόκων &
αποσβέσεων 1.454         2.191         883            1.557         

Όµιλος Εταιρεία

Ηµέρες

Ηµέρες
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2. Σηµαντικά Γεγονότα που έχουν Συµβεί έως Σήµερα 

Σηµαντικά γεγονότα της εξαµηνιαίας περιόδου 

Αναχρηµατοδότηση τραπεζικού δανεισµού της µητρικής Εταιρείας 

Τον Ιανουάριο του 2020 υπεγράφη από κοινού µε την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, σύµβαση για έκδοση 
οµολογιακού δανείου, ύψους περίπου € 15 εκ. µε διάρκεια 8 ετών. Μέρος του δανείου ποσού € 8,8 εκ. περίπου 
χρησιµοποιήθηκε για την πρόωρη εξόφληση του υφιστάµενου οµολογιακού δανείου στο οποίο συµµετέχουν οι τράπεζες 
Attica Bank - Εθνική Τράπεζα - Eurobank - Alpha Bank - Τράπεζα Πειραιώς, η συµβατική λήξη του οποίου ήταν την 
05η Σεπτεµβρίου 2020. Η σύναψη του οµολογιακού δανείου έχει καταστήσει το σύνολο του δανεισµού της µητρικής 
Εταιρείας µακροπρόθεσµο, οδηγώντας σε σηµαντική βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου και της 
µητρικής. 

Επιπτώσεις από το ξέσπασµα του COVID-19 

Την 11η Μαρτίου 2020, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έκρηξη του κορωναϊού COVID-19 ως 
πανδηµία και η Ελληνική Κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την 20η Μαρτίου 2020.  Η πανδηµία αυτή 
έχει παγκόσµιο αντίκτυπο και επηρεάζει σηµαντικά την υγεία των πολιτών παγκοσµίως και κατ’ επέκταση την παγκόσµια 
οικονοµία, καθώς επιφέρει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε κυριότερες τις διακυµάνσεις 
των τιµών συγκεκριµένων εµπορεύσιµων προϊόντων, τις σηµαντικές διακυµάνσεις των χρηµατιστηριακών δεικτών, τη 
διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες των επιχειρήσεων και τη διακοπή ή τη σηµαντική µείωση της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, µε σηµαντικό αντίκτυπο στις ταµιακές τους ροές.  

Στις 20 Μαρτίου του 2020, η Ελληνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε µια δέσµη κρατικών ενισχύσεων για την αντιµετώπιση 
των αρνητικών επιπτώσεων της εκδήλωσης του COVID-19 στην οικονοµία. Επίσης, στις 20 Μαΐου 2020 ανακοινώθηκαν 
επιπρόσθετα µέτρα στήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων µε στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας, τη στήριξη της 
απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Το σχέδιο 
ξεδιπλώνεται, σε 4 φάσεις, ώστε να απαντηθούν, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, οι διαφορετικές ανάγκες που κάθε φορά 
προκύπτουν από τις ορθές επιλογές της χώρας στο υγειονοµικό πεδίο. 

Κατά την 1η φάση, τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο, υπήρξαν περιορισµοί στην οικονοµική δραστηριότητα. Στη 2η φάση, 
πραγµατοποιήθηκε σταδιακή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων. Η 3η φάση, από τον µήνα Ιούνιο µέχρι και τον 
Οκτώβριο, θα χαρακτηρίζεται από την προοδευτική ανάκαµψη της οικονοµίας και στη συνέχεια, κατά την 4η φάση, υπό 
την προϋπόθεση της οµαλής και θετικής εξέλιξης αντιµετώπισης της πανδηµίας, θα έχουµε ανάταξη της οικονοµίας. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, ως υπεύθυνη επιχείρηση εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση, την ταχεία εξάπλωση 
του ιού και την επίδρασή του στην οικονοµία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα φάση ωστόσο, αποτελεί απόλυτη 
προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζοµένων της.  

Ευθυγραµµιζόµενη µε όλα τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ και των λοιπών αρµόδιων αρχών, είναι σε εξέλιξη ένα σχέδιο 
διασφάλισης της επιχειρησιακής συνέχειας και το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2020. Έχει θεσπίσει και 
διατηρεί σαφή εσωτερικά και εξωτερικά πρωτόκολλα για την τακτική αλλά και επείγουσα επικοινωνία µε τους 
εργαζόµενους και άλλους βασικούς ενδιαφερόµενους φορείς. Επιπρόσθετα έχει ενηµερώσει το προσωπικό να αναφέρει 
εάν αισθάνεται αδιαθεσία και να αναφέρει πιθανή µόλυνση ή έκθεση του στον ιό ή ανησυχίες που αφορούν σε άλλους µε 
τους οποίους µπορεί να έχει έρθει σε επαφή στο χώρο εργασίας. 

Με βάση τις διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 
καταστάσεων, η Διοίκηση έχει εξετάσει τη δυνητική εξέλιξη της επιδηµίας και τις επιπτώσεις της στην Εταιρεία και το 
οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που έχουν ήδη 
ληφθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις σε άλλες χώρες, όπου βρίσκονται οι κύριοι επιχειρηµατικοί 
εταίροι και πελάτες της Εταιρείας. Από την ανωτέρω εξέταση η Διοίκηση εκτιµά ότι η συνολική µείωση του κύκλου 
εργασιών του Οµίλου θα ανέλθει στο 10% για τη χρήση 2020. 

Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

Δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα για τη µητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της Campus Α.Ε., που έλαβαν χώρα από 
τη λήξη της περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρµογής των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.  

 

3. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των γαλακτοκοµικών προϊόντων και κατά τη διενέργεια των 
δραστηριοτήτων του για την ευόδωση των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων ειδών κινδύνους και αβεβαιότητες οι 
κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι: 
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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. 

Αναφορικά µε τον COVID-19 η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι ο κλάδος γαλακτοκοµικών προϊόντων, δεν ανήκει σε 
εκείνες τις επιχειρηµατικές κατηγορίες που αναµένεται να επηρεαστούν σηµαντικά σε περίπτωση επιβράδυνσης της 
παγκόσµιας οικονοµίας εξαιτίας της εξάπλωσης της νόσου, διότι αναµένει µικρή πτώση του κύκλου εργασιών της τάξεως 
του 10%. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα µε γνώµονα την προστασία της υγείας των εργαζοµένων της. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταµιακών ροών επιτοκίου ο οποίος µπορεί να προέλθει από ενδεχόµενη 
µεταβολή των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταµιακές εκροές 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 υποχρεώσεων 
(µακροπροθέσµων και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται.  

Επιπλέον, παρακολουθούνται σε ηµερήσια βάση οι εισπράξεις από εµπορικές απαιτήσεις, καθώς και η πιστή τήρηση των 
συµφωνιών είσπραξης, ειδικά από µεγάλους πελάτες (super markets κλπ.) µε συµφωνίες εισπράξεων µε συγκεκριµένα 
τιµολόγια πωλήσεων. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συµπεριλαµβανοµένων των λογαριασµών 
εισπρακτέων αλλά και από τις καταθέσεις της Εταιρείας σε τραπεζικά ιδρύµατα. Το εµπορικό και το οικονοµικό τµήµα 
αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη 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 πρώτης 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 και καταγραφή 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 µε πλήρη «ιχνηλασιµότητα». 

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). 

Οι παραγωγικές διαδικασίες είναι πιστοποιηµένες µε το ISO 22000, επίσης έχουν πιστοποιηθεί και µε τα συστήµατα 
ποιότητας IFS και BRC. 

Επιπλέον είναι πιστοποιηµένη η παραγωγή τυρί φέτα (ποπ) από AGROCERT  και για την παραγωγή βιολογικών 
προϊόντων από BIOHELLAS. 
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Μακροοικονοµικός κίνδυνος 

Οι κύριοι µακροοικονοµικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος είναι η οικονοµική ύφεση που προκαλεί 
και θα προκαλέσει η νόσος του COVID-19, λόγω της παρατεταµένης διάρκειας της και της αόριστης ηµεροµηνία λήξης 
της. Αυτό µπορεί να επιβαρύνει τα λειτουργικά αποτελέσµατα του Οµίλου και την ταµειακή του ρευστότητα.  

Ωστόσο, στο παρόν στάδιο ο Όµιλος αξιολογεί ότι οι δραστηριότητες του κλάδου του δεν θα επηρεαστούν 
σηµαντικά από την ανωτέρω κατάσταση. 

 

4. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών  

Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας µε τη θυγατρική της Εταιρεία CAMPUS A.E., µε τη συγγενή Εταιρεία 
ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ και µε τη συνδεδεµένη Εταιρεία ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που 
ισχύουν για τρίτους και έχουν ως εξής: 

 

 
  

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

Έσοδα από θυγατρική (Campus)                -                  -                  97              209 
Έσοδα από συνδεδεµένη (Δοϊράνη)                21              179                21              179 
Έσοδα από συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.935            1.764                -                  -   
Έσοδα από λοιπά συνδεδεµένα µέρη              327              277                -                  -   

           2.283            2.220               118              388 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρική (Campus)                -                  -                167                97 
Αγορές από συνδεδεµένη (Δοϊράνη)            1.322            1.436            1.322            1.436 
Αγορές από συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            2.002            2.335            2.002            2.335 
Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη              198                35              137                -   

           3.522            3.806            3.628            3.868 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Απαιτήσεις από θυγατρική (Campus)                -                  -                120              274 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένη (Δοϊράνη)                23                -                  23                -   
Απαιτήσεις από συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.095                -                  -                  -   
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη              303              230                -                  -   

           1.421              230               143              274 

Υποχρεώσεις προς θυγατρική (Campus)                -                  -                  -                    3 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένη (Δοϊράνη)              252              269              252              269 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.207              182            1.207              171 
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη              161              101              124              101 

           1.620              552            1.583              544 

Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά στελέχη
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
Βραχύχρονες παροχές                24                16                22                16 
Υποχρεώσεις                  1                  1                  1                  1 

Όµιλος Εταιρεία

 Όµιλος  Εταιρεία



Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2020 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2020 

   
 

 8 

Σηµειώσεις: 

§ Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και απολυµαντικών ειδών 
§ Οι αγορές από τη Campus αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 
§ Οι αγορές από ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 
§ Οι πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και παροχή υπηρεσιών για στέγαση 

ζώων 
§ Οι αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

 

Διδυµότειχο, 28 Σεπτεµβρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α.Δ.Τ  ΑΕ 417565



KSi Greece   
Helping clients succeed 

 
 

                    

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

Προς τους µετόχους της Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 
Εταιρείας και του Οµίλου «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», της 30ης Ιουνίου 2020 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 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). Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και 
στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον 
έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή 
µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη 
ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας έκανε να πιστεύουµε ότι η 
συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 34. 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλµα στις δηλώσεις των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και 
στις πληροφορίες της εξαµηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση µε τη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2020  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Ν. Νίκου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 

KSi Greece IKE Ορκωτών Ελεγκτών & Συµβούλων Επιχειρήσεων 

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 171
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1ης 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών  

των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.  

 

  

(ποσά σε χιλιάδες €) Σηµ. 
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019

Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων 4          13.559          15.190            13.237            15.075 
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 4            2.116            2.276                  -                    -   
Κόστος πωληθέντων µη βιολογικών στοιχείων         (10.391)         (11.561)           (10.683)           (11.944)
Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία                29                 (2)                  -                    -   
Δαπάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων           (2.479)           (2.364)                  -                    -   
Άλλα έσοδα/(έξοδα)              367              275                138                 81 
Μικτό αποτέλεσµα            3.201            3.814              2.692             3.212 
Έξοδα διοίκησης             (647)             (606)               (621)               (535)
Έξοδα διάθεσης           (1.603)           (1.684)             (1.601)            (1.678)
Κέρδη προ φόρων και τόκων               951            1.524                470                999 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά             (522)             (237)               (445)               (229)
Έκτακτα χρηµατοοικονοµικά έξοδα                -               (750)                  -                 (750)
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων              429              537                  25                 20 
Φόρος εισοδήµατος 5               (91)             (316)                   (1)               (187)
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)              338               221                  24              (167)

Αποδιδόµενο σε: 
Μετόχους µητρικής              338              221                  24               (167)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές                -                  -                    -                    -   

             338               221                  24              (167)
Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής
Βασικά & µειωµένα ανά µετοχή 6          0,0247          0,0162            0,0018           (0,0122)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) που µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε
µεταγενέστερες περιόδους

               -                  -                    -                    -   

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) που δε µεταφέρονται στα αποτελέσµατα
σε µεταγενέστερες περιόδους

               -                  -                    -                    -   

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων / (ζηµιών)                -                  -                    -                    -   

Σύνολο συγκεντρωτικών εσόδων µετά από φόρους              338               221                  24              (167)

Όµιλος Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών  

των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.    

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Σηµ. 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 7          22.463          22.916            16.818            17.123 
Δικαιώµατα χρήσης παγίων 7                43                70                 36                  52 
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία              148              167                148                167 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7.1              650              650                650                650 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9            4.092            4.112                    -                    - 
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες                  -                  -             2.946              2.946 
Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες 8                  -                  -                    -                    - 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις                30                30                 23                  23 
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι                38                67                   7                    7 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων          27.464          28.012           20.628            20.968 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 10            4.930            2.856             4.563              2.389 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9              273              224                    -                    - 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11            9.272          10.002             7.586              8.987 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12              486              106                473                  98 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων           14.961           13.188            12.622             11.474 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων          42.425          41.200           33.250            32.442 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 13          12.032          12.032            12.032            12.032 
Υπέρ το άρτιο 13              935              935                935                935 
Αποθεµατικά 13            1.267            1.267             1.091              1.091 
Αποτελέσµατα εις νέον           (2.025)           (2.363)            (5.983)             (6.007)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής          12.209           11.871             8.075              8.051 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων          12.209           11.871             8.075              8.051 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια 14          14.708              660            13.862                114 
Επιχορηγήσεις 17            5.052            5.228             3.423              3.531 
Υποχρεώσεις µισθώσεων 15                  9                23                   9                  23 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους                67                71                 67                  71 
Λοιπές προβλέψεις                  -                  -                    -                    - 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις            1.094            1.097                310                310 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων          20.930            7.079            17.671              4.049 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16            6.341            5.265             5.486              4.538 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14            2.796          16.923             1.988            15.773 
Φόρος εισοδήµατος              112                13                    -                    - 
Υποχρεώσεις µισθώσεων 15                37                49                 30                  31 
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων            9.286          22.250             7.504            20.342 
Σύνολο υποχρεώσεων          30.216          29.329            25.175            24.391 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων          42.425          41.200           33.250            32.442 

Όµιλος Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών  

των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.  

 

Όµιλος

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Υπόλοιπο 01.01.2019            12.032                935             1.239            (2.551)            11.655 
Κέρδη χρήσης                  -                    -                    -                  221                221 
Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους                  -                    -                    -                    -                    -   
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη µετά από φόρους                  -                    -                    -                  221                221 
Υπόλοιπο 30.06.2019            12.032                935             1.239           (2.330)            11.876 

Υπόλοιπο 01.01.2020            12.032                935             1.267           (2.363)            11.871 
Κέρδη χρήσης                  -                    -                    -                  338                338 
Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους                  -                    -                    -                    -                    -   
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη µετά από φόρους                  -                    -                    -                  338                338 
Υπόλοιπο 30.06.2020            12.032                935             1.267           (2.025)            12.209 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Υπέρ το άρτιο  Αποθεµατικά 
 Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 Σύνολο 



Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2020 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2020 

           
 

13 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών  

των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.  

.  

 

 

 

Εταιρεία

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Υπόλοιπο 01.01.2019            12.032                935              1.091           (5.384)             8.674 
Ζηµίες χρήσης                  -                    -                    -                (167)              (167)
Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους                  -                    -                    -                    -                    -   
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη µετά από φόρους                  -                    -                    -                (167)              (167)
Υπόλοιπο 30.06.2019            12.032                935              1.091            (5.551)             8.507 

Υπόλοιπο 01.01.2020            12.032                935              1.091           (6.007)             8.051 
Κέρδη χρήσης                  -                    -                    -                   24                 24 
Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους                  -                    -                    -                    -                    -   
Συγκεντρωτικές συνολικές (ζηµίες) µετά από φόρους                  -                    -                    -                   24                 24 
Υπόλοιπο 30.06.2020            12.032                935              1.091           (5.983)             8.075 

 Αποτελέσµατα 
εις νέον 

 Σύνολο 
 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Υπέρ το άρτιο  Αποθεµατικά 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών  

των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. .  

 

  

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Σηµ.
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων              429              537                 25                  20 
Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων 7              651              675               505                530 
Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης παγίων 7                27                14                 16                  14 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 17             (176)             (110)              (108)                 (74)
Ζηµία αποµείωσης απαιτήσεων 11              152                80               120                  80 
Προβλέψεις παροχών εργαζοµένων                  6                  8                   6                    8 
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης για καταβληθείσες αποζηµιώσεις σε πρώην
εργαζοµένους

               -                   (3)                 -                     (3)

Καταβληθείσες παροχές σε εργαζόµενους               (10)                -                  (10)                  -   
Αποτέλεσµα (κέρδη) / ζηµίες επενδυτικής δραστηριότητας                18               (44)                   1                  -   
Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία               (29)                  2                 -                    -   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα              522              237               445                229 
Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων           (2.074)             (973)            (2.174)             (1.018)
(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων              577             (939)             1.281               (274)
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)            1.066              993               938                694 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα             (522)             (237)              (445)               (229)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες              637              240               600                (23)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 7             (274)             (454)              (182)               (257)
Αγορά βιολογικών περιουσιακών στοιχείων                -                 (63)                 -                    -   
Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων              117                  6                 -                    -   
Σύνολο (εκροών) για επενδυτικές δραστηριότητες             (157)             (511)              (182)               (257)

Χρηµατοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια              394                -                 349                  -   
Εξοφλήσεις δανείων             (465)             (133)              (375)               (129)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από µισθώσεις               (29)                -                  (17)                  -   
Σύνολο (εκροών) για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες             (100)             (133)               (43)               (129)

Καθαρή µείωση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα              380             (404)               375               (409)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου              106              554                 98                533 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12              486               150               473                 124 

Όµιλος Εταιρεία
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ µε διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ" 
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 Νοµό Έβρου στο 3ο χλµ. Αλεξ/πόλης-Συνόρων και η ιστοσελίδα της είναι 
www.evrofarma.gr. Τον Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Ο Όµιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, (στο εξής Όµιλος) αποτελείται από την µητρική Εταιρεία (εφεξής «η Εταιρεία») και 
τη θυγατρική Εταιρεία CAMPUS Α.Ε., (στο εξής «η θυγατρική») που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και της 
οποία η Εταιρεία κατέχει το 100% των µετοχών της. Η αξία κτήσεως της συµµετοχής στην θυγατρική ανέρχεται κατά 
την 30.06.2020 και 31.12.2019 σε ποσό € 2.946 χιλ. 

Οι κυρίες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η εκµετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, η παραγωγή και η πώληση 
γαλακτοκοµικών προϊόντων και εµπορία γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

2. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων  

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονοµικές Καταστάσεις) 
της 30ης Ιουνίου 2020 που καλύπτουν την εξαµηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2020, έχουν 
συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την αποτίµηση των επενδυτικών ακινήτων, των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων, των συµµετοχικών τίτλων και των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων καθορισµένων παροχών που 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία τους 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 30η Ιουνίου 2020 και ειδικότερα σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεσης 
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την εξάµηνη περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 
2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο την 28η Σεπτεµβρίου 2020. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες € (λειτουργικό νόµισµα), που είναι το 
νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 

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 31ης Δεκεµβρίου 
2019. 

Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν 
κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2019. Η 
σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιµήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και επενδύσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και τις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και 
εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Οι εκτιµήσεις αυτές επανεξετάσθηκαν από τη Διοίκηση του Οµίλου υπό το πρίσµα της 
επίδρασης των συνεπειών της πανδηµίας του COVID-19, στην Εταιρεία και τον Όµιλο, καθώς και την οικονοµία 
γενικότερα και δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διαφοροποίησης αυτών των λογιστικών πολιτικών. 

Τα νέα και αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες που εφαρµόζονται 
είτε στην τρέχουσα είτε σε επόµενες χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της δυνητικής τους επίδρασης στις ενδιάµεσες 
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις, παρατίθενται στην Σηµείωση 2.1. 

2.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020 ή µεταγενέστερα. Όσα εξ αυτών αναµένεται να έχουν επίδραση 
στον Όµιλο, παρατίθενται παρακάτω. 

2.1.1 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: «Ορισµός της σηµαντικότητας» 

Οι τροποποιήσεις στοχεύουν στην ευθυγράµµιση του ορισµού της «σηµαντικότητας» σε όλο το εύρος των προτύπων ενώ 
παρέχουν διευκρινήσεις επί συγκεκριµένων πτυχών του ορισµού. 

Ο νέος ορισµός προσδιορίζει ότι: «µια πληροφορία είναι σηµαντική από τη στιγµή που µπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως 
η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των δεδοµένων της θα επηρεάσει την οικονοµική πληροφόρηση που παρέχει η 
οντότητα και κατά συνέπεια τις αποφάσεις που λαµβάνουν οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων αυτής». 
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Επιπροσθέτως, η οικονοµική οντότητα οφείλει να εκτιµήσει κατά πόσον κάθε παρεχόµενη πληροφορία, είτε µεµονωµένα 
είτε σε συνδυασµό µε άλλες πληροφορίες, είναι σηµαντική εντός του συνολικού πλαισίου των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση 
του Οµίλου και της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθµιση επιτοκίων αναφοράς» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν ένα πρώτο πλαίσιο για την οµαλή µετάβαση από έναν υφιστάµενο δείκτη αναφοράς επιτοκίου 
(IBOR) σε ένα εναλλακτικό επιτόκιο για οντότητες που εφαρµόζουν τις απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθµισης του ΔΠΧΑ 
9 ή του ΔΛΠ 39, οι οποίες απαιτούν την ανάλυση των αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων µε τη χρήση ενός επιτοκίου 
αναφοράς. 

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν προσαρµογές του ΔΠΧΑ 7 (Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις) σχετικά µε τις πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται ως αποτέλεσµα της αβεβαιότητας που 
προκύπτει από τη µεταρρύθµιση των επιτοκίων αναφοράς. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση 
του Οµίλου και της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 3: «Ορισµός της επιχείρησης» 

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση µιας οντότητας κατά τη διαδικασία προσδιορισµού της φύσης των 
δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που αποκτούν, µε στόχο να διαχωριστεί η απόκτηση µιας επιχείρησης από 
αυτήν µιας οµάδας περιουσιακών στοιχείων. 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧA 3 τίθενται σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρµόζονται σε συναλλαγές που αφορούν 
συνενώσεις επιχειρήσεων και αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων για τις οποίες η ηµεροµηνία απόκτησης είναι την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να επανεξετάσουν αντίστοιχες συναλλαγές που 
συνέβησαν σε προηγούµενες περιόδους. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση 
του Οµίλου και της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 16: «Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται µε τον COVID-19» 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν µια προαιρετική πρακτική διευκόλυνση αναφορικά µε το τρόπο µε τον οποίο ο µισθωτής 
αναγνωρίζει τις µειώσεις µισθωµάτων που προέκυψαν ως άµεση συνέπεια του COVID-19. Συγκεκριµένα, οι µισθωτές που 
επιλέγουν να εφαρµόσουν την πρακτική διευκόλυνση δεν απαιτείται να εκτιµήσουν εάν οι αλλαγές των µισθωµάτων 
αποτελούν τροποποίηση της αρχικής µίσθωσης και λογιστικοποιούν σύµφωνα µε τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις του 
προτύπου. Οι µειώσεις των µισθωµάτων που προκύπτουν υπό µορφή εφάπαξ µείωσης του ενοικίου, θα λογίζονται ως 
µεταβλητές πληρωµές µισθωµάτων και θα αναγνωρίζονται στη κατάσταση αποτελεσµάτων της περιόδου. 

Η πρακτική διευκόλυνση ισχύει για µειώσεις µισθωµάτων που προέκυψαν ως άµεση συνέπεια της πανδηµίας COVID-19 
και µόνο όταν το αναθεωρηµένο µίσθωµα είναι το ίδιο ή µικρότερο από το αρχικό, η µείωση σχετίζεται µε µισθώµατα 
που οφείλονται πριν ή µέχρι τις 30 Ιούνιου 2021 και όταν δεν έχουν πραγµατοποιηθεί άλλες ουσιώδεις αλλαγές στους 
όρους της µίσθωσης. 

Η εφαρµογή της πρακτικής διευκόλυνσης όπως και το ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της περιόδου 
αναφοράς ως επακόλουθο της εφαρµογής της, οφείλουν να γνωστοποιηθούν. 

Το IASB αποφάσισε να µην παράσχει πρόσθετη διευκόλυνση για τους εκµισθωτές. 

Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1η Ιουνίου 2020 και έπειτα. Η πρότερη εφαρµογή 
επιτρέπεται. 

Η επίδραση που προέκυψε για τον Όµιλο από την εφαρµογή της τροποποίησης παρουσιάζεται στη σηµείωση 15 
(Υποχρεώσεις µισθώσεων). 

2.1.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και Διερµηνείες εφαρµοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2021 

ΔΠΧΑ 3: «Τροποποίηση παραποµπής του εννοιολογικού πλαισίου» 

Οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν µια παραποµπή του εννοιολογικού πλαισίου του ΔΠΧΑ 3 και εισάγουν µια εξαίρεση 
στην αρχή της αναγνώρισης βάση της οποίας προσδιορίζεται τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο και τι υποχρέωση σε µια 
συνένωση επιχειρήσεων. 
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Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 16: «Έσοδα που προκύπτουν νωρίτερα από την προβλεπόµενη χρήση» 

Οι τροποποιήσεις ορίζουν πως µια Εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να αφαιρεί από το κόστος κτήσης των ενσωµάτων 
ακινητοποιήσεων, ποσά που λήφθηκαν από την πώληση αγαθών τα οποία παράχθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας 
του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόµενη χρήση του. Αντ 'αυτού, η Εταιρεία οφείλει να αναγνωρίσει στο 
αποτέλεσµα τα εν λόγω έσοδα και τα σχετιζόµενα µε αυτά κόστη. 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 37: «Επαχθή συµβόλαια - Κόστος εκπλήρωσης σύµβασης» 

Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τα κόστη που οφείλει να συµπεριλαµβάνει µια Εταιρεία κατά την αξιολόγηση του 
ενδεχόµενου µια σύµβαση να αποδειχθεί ζηµιογόνος. Συγκεκριµένα, οι τροποποιήσεις απαιτούν να συµπεριλαµβάνονται 
στο κόστος εκπλήρωσης της σύµβασης τόσο οι άµεσες δαπάνες για την εκπλήρωση της όσο και µέρος των, σχετικών µε 
εκπλήρωση συµβάσεων, εµµέσων δαπανών. 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1: «Ταξινόµηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσµες ή Μακροπρόθεσµες» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την οµοιόµορφη εφαρµογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσον αφορά τη 
ταξινόµηση των δανειακών και λοιπόν υποχρεώσεων µε αβέβαιη ηµεροµηνία εκκαθάρισης, ως βραχυπρόθεσµες ή 
µακροπρόθεσµες στη κατάσταση Οικονοµικής θέσης. 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.2 Αναταξινοµήσεις κονδυλίων 

Έγινε µια µη σηµαντική αναταξινόµηση ποσού € 7 χιλ. σε κονδύλια της “Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης” της 
προηγούµενης συγκριτικής πληροφόρησης 31/12/2019, ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της 
τρέχουσας περιόδου. Η αναταξινόµηση αυτή αφορά τις κατηγορίες “Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι” και ‘‘Συµµετοχές σε 
θυγατρικές Εταιρείες’’. 

Η αναταξινόµηση αυτή δεν είχε καµία επίδραση στα Καθαρά Αποτελέσµατα και στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ή της 
Εταιρείας. 

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τοµέα 

Το σύνολο της δραστηριότητας του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, καθώς η Εταιρεία και 
η θυγατρική που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

Για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης, ο Όµιλος είναι διαχωρισµένος στους εξής τοµείς:  

§ παραγωγή και την πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων και  
§ παραγωγή γάλακτος µέσω εκτροφής βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (αγελάδων) 

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τοµείς είναι ο ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις σηµαντικές λογιστικές 
πολιτικές των οικονοµικών καταστάσεων.  

Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσµατα των τοµέων χωριστά, προκειµένου να λαµβάνει αποφάσεις, να 
ανακατανέµει πόρους και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Η απόδοση των λειτουργικών τοµέων επιµετράται βάσει του 
καθαρού αποτελέσµατος µετά και από φόρους εισοδήµατος.  

Οι διατοµεακές πωλήσεις τιµολογούνται µε τις τιµές που ισχύουν και για τους εκτός οµίλου πελάτες. 
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3.1 Λειτουργικοί τοµείς 

 
3.2 Γεωγραφική πληροφόρηση 

 
Τα έσοδα από έναν µόνον πελάτη του τοµέα πωλήσεις γαλακτοκοµικών προϊόντων για την περίοδο 01.01-30.06.2020  
ανέρχονται σε € 6.402 χιλ. ποσό που αντιστοιχεί στο 41% περίπου (περίοδος 01.01-30.06.2019: € 8.228 χιλ. και 47%, 
αντίστοιχα) των συνολικών εσόδων του Οµίλου. Η δραστηριότητα του Οµίλου και της Εταιρείας δεν παρουσιάζει 
εποχικότητα.  

Μητρική Θυγατρική Μητρική Θυγατρική
Παραγωγή και 
Πωλήσεις 

Γαλακτοµικών 
Προιόντων

Εκτροφή 
Αγελάδων

Παραγωγή και 
Πωλήσεις 

Γαλακτοµικών 
Προιόντων

Εκτροφή 
Αγελάδων

Πωλήσεις σε εξωτερικούς  πελάτες             13.140              2.535                  -              15.675            14.866              2.600                  -            17.466   
Διατοµεακές πωλήσεις                  97                167               (264)                  -                  209                  97               (306)                  -   
Επίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη
αξία

                 -                    29                  -                    29                  -                     (2)                  -                     (2)

Λοιπά έσοδα                138                229                  -                  367                  81                194                  -                  275 
Αποσβέσεις               (397)               (146)                  -                 (543)               (544)               (145)                  -                 (689)
Λοιπά έξοδα           (12.508)             (2.333)                264           (14.578)           (14.363)             (2.219)                306           (16.276)
Αποτελέσµατα από συγγενείς                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   
Χρεωστικοί τόκοι               (445)                 (77)                  -                 (522)               (229)                   (8)                  -                 (237)
Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων                  25                404                  -                  429                  20                 517                  -                  537 
Φόρος εισοδήµατος                   (1)                 (90)                  -                   (91)               (187)               (129)                  -                 (316)
Καθαρή (ζηµία) / κέρδος περιόδου                  24                 314                  -                  338               (167)                388                  -                   221 

                 -   
Περιουσιακά στοιχεία τοµέων            33.250            12.243            (3.068)            42.425            36.953              9.885            (1.255)            45.583 
Υποχρεώσεις των τοµέων           (25.175)             (5.161)                 120           (30.216)          (28.446)            (6.032)                 771          (33.707)

01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019

Απαλοιφές

Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων

Απαλοιφές

Ενοποιηµένα 
στοιχεία 

οικονοµικών 
καταστάσεων

Χώρα Πωλήσεις
Περιουσιακά 
στοιχεία

Πωλήσεις
Περιουσιακά 
στοιχεία

Ελλάδα            14.939            42.425            16.988            45.583 
Ελβετία                  23                  74 
Ολλανδία                    3                    6 
Κροατία                  10                    4 
Ουγγαρία                  23                  13 
Λετονία                  -                    -   
Ρουµανία                  36                  17 
Γαλλία                  21                  28 
Κύπρος                161                168 
Βουλγαρία                  19                    4 
Πολωνία                  59                  44 
Σουηδία                130                  74 
Τσεχία                  46                  21 
Σλοβενία                    4                    8 
Λιθουανία                  -                    -   
Σλοβακία                  11                  13 
Μάλτα                    4                  -   
Μεγάλη Βρετανία                  14                    5 
Βέλγιο                  15                  -   
Τουρκία                  -                    -   
Γερµανία                157                  -   
Λοιπές                  -                    -   
Σύνολο            15.675            42.425            17.466            45.583 

01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019
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4. Πωλήσεις 

 
5. Φόρος εισοδήµατος 

Ο  φόρος  εισοδήµατος  που  αναγνωρίστηκε  στην  Κατάσταση  Αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύεται 
ως ακολούθως: 

 
Για την Εταιρεία και τη θυγατρική της, η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» για τις οικονοµικές χρήσεις 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και 
την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Για τις 
Εταιρείες του Οµίλου, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2019 ήδη διενεργείται από την ελεγκτική Εταιρεία. Δεν 
αναµένεται να υπάρξουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Η παράδοση της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης 
αναµένεται τον Οκτώβριο. 

6. Κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζηµία) της περιόδου από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών  
µετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου. Μειωµένα κέρδη/(ζηµίες), ανά µετοχή δεν υπολογίζονται διότι δεν συντρέχουν 
οι σχετικές προϋποθέσεις. Τα σχετικά δεδοµένα έχουν ως εξής: 

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

Προϊόντα          13.293          13.124          11.229          13.158 
Εµπορεύµατα            1.627            3.864            1.694            1.870 
Παροχή υπηρεσιών              301              135                -                  -   
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων              140              102                  1                -   
Λοιπές πωλήσεις              314              241              313                47 

         15.675          17.466          13.237          15.075 

Όµιλος Εταιρεία

Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
Τρέχων φόρος εισοδήµατος                93              111                -                  -   
Φόροι προηγουµένων χρήσεων                -                  -                  -                  -   
Αναστροφή πρόβλεψης για χρήσεις που έχει περάσει
η περίοδος παραγραφής

               -                  -                  -                  -   

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος                 (2)              205                  1              187 
Φόρος εισοδήµατος που έχει αναγνωριστεί στην
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης

               91               316                  1               187 

Όµιλος Εταιρεία

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

Κέρδος  που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής              338              221                24             (167)

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών µετοχών κατά
την διάρκεια της χρήσεως

    13.673.200     13.673.200     13.673.200     13.673.200 

         0,0247          0,0162          0,0018         (0,0122)

Όµιλος Εταιρεία
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7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 
01.01.2020

           5.716          17.372          25.381            3.403            3.806            1.413               124          57.215 

Προσθήκες χρήσεως                  -                  -                43                  3                43              185                  -              274 
Πωλήσεις                  -                  -             (115)             (119)                 (1)                  -                  -             (235)
Μεταφορές/ανακατανοµές                  -                49                37                  -                11               (97)                  -                  - 
Κόστος κτήσεως 
30.06.2020

           5.716           17.421          25.346            3.287            3.859            1.501               124          57.254 

Σωρευµένες αποσβέσεις 
01.01.2020

            (193)          (7.901)         (18.615)           (3.121)          (3.695)                  -              (54)        (33.579)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (261)             (340)               (18)               (14)                  -               (27)             (660)
Πωλήσεις                  -                  -                22              119                  -                  -                  -               141 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
30.06.2020

            (193)          (8.162)         (18.933)          (3.020)          (3.709)                  -               (81)        (34.098)

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2019            5.716          17.345          25.419            3.235            3.767            1.002                  -          56.484 

Προσθήκες χρήσεως                  -                28                22              120                11              273                  -              454 
Πωλήσεις                  -                  -                 (3)               (14)                  -                  -                  -               (17)
Κόστος κτήσεως 
30.06.2019

           5.716          17.373          25.438            3.341            3.778            1.275                  -          56.921 

Σωρευµένες αποσβέσεις 
01.01.2019

            (193)          (7.380)         (18.019)          (3.028)          (3.655)                  -                  -        (32.275)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (260)             (340)               (67)               (22)                  -                  -             (689)
Αποµειώσεις                  -                  -                  1                10                  -                  -                  -                 11 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
30.06.2019

            (193)          (7.640)         (18.358)          (3.085)          (3.677)                  -                  -        (32.953)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
01.01.2019            5.523            9.965            7.400              207               112            1.002                  -          24.209 
30.06.2019            5.523            9.733            7.080              256               101            1.275                  -          23.968 
01.01.2020            5.523            9.471            6.766              282               111            1.413                70          23.636 
30.06.2020            5.523            9.259            6.413              267               150            1.501                43          23.156 

 Σύνολο 

Όµιλος 01.01.-30.06.2019  Κτίρια  Μηχανήµατα 
 Μεταφορικά 

µέσα 
 Λοιπός 
εξοπλισµός 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 

 Σύνολο 

Όµιλος 01.01.-30.06.2020  Κτίρια  Μηχανήµατα 
 Μεταφορικά 

µέσα 
 Λοιπός 
εξοπλισµός 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 

 Δικαιώµατα 
χρήσης παγίων 

 Δικαιώµατα 
χρήσης παγίων 
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7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2020            4.392          10.693          22.766            3.310            3.352              999                84          45.596 
Προσθήκες χρήσεως                  -                  -                14                  3                  6              159                  -               182 
Πωλήσεις                  -                  -                  -             (119)                 (1)                  -                  -             (120)

Κόστος κτήσεως 30.06.2020            4.392          10.693          22.780            3.194            3.357            1.158                84          45.658 

Σωρευµένες αποσβέσεις 
01.01.2020

            (193)          (4.899)         (16.302)          (3.059)          (3.286)                  -              (32)         (27.771)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (158)             (300)               (16)               (12)                  -               (16)             (502)
Πωλήσεις                  -                  -                  -              119                  -                  -                  -               119 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
30.06.2020

            (193)          (5.057)         (16.602)          (2.956)          (3.298)                  -              (48)         (28.154)

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2019            4.392          10.693          22.766            3.165            3.324              702                  -          45.042 
Προσθήκες χρήσεως                  -                  1                  -                83                11              162                  -              257 

Κόστος κτήσεως 30.06.2019            4.392          10.694          22.766            3.248            3.335              864                  -          45.299 

Σωρευµένες αποσβέσεις 
01.01.2019

            (193)          (4.582)         (15.701)          (2.961)          (3.249)                  -                  -        (26.686)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (158)             (301)               (65)               (20)                  -                  -             (544)
Σωρευµένες αποσβέσεις 
30.06.2019

            (193)          (4.740)         (16.002)          (3.026)          (3.269)                  -                  -        (27.230)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
01.01.2019            4.199             6.111            7.065              204                75              702                  -          18.356 
30.06.2019            4.199            5.954            6.764              222                66              864                  -          18.069 
01.01.2020            4.199            5.794            6.464               251                66              999                52          17.825 
30.06.2020            4.199            5.636            6.178              238                59            1.158                36          17.504 

 Σύνολο 

Εταιρεία 01.01.-30.06.2019  Κτίρια  Μηχανήµατα 
 Μεταφορικά 

µέσα 
 Λοιπός 
εξοπλισµός 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 

 Σύνολο 

Εταιρεία 01.01.-30.06.2020  Κτίρια  Μηχανήµατα 
 Μεταφορικά 

µέσα 
 Λοιπός 
εξοπλισµός 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 

 Δικαιώµατα 
χρήσης παγίων 

 Δικαιώµατα 
χρήσης παγίων 



Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2020 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2020 

   
 

22 

7. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 
Επί των εµπραγµάτων βεβαρηµένων ακινήτων του Οµίλου και των εγγυητών αυτού υφίστανται κατά την 30η Ιουνίου 2020 
εξασφαλίσεις ποσού € 18 εκ. πλέον τόκων και εξόδων για τις τραπεζικές υποχρεώσεις του Οµίλου.  

Κατά την 30η Ιουνίου 2020 δεν υπήρχαν δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων από τον Όµιλο και 
την Εταιρεία. 

7.1 Επενδυτικά ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα του Οµίλου περιλαµβάνουν µια παλιά µονάδα επεξεργασίας γάλακτος εκτός λειτουργίας, αξίας € 
600 χιλ. (31.12.2019: € 600 χιλ.) και ένα ακίνητο (οικόπεδο µε κτίριο) αξίας € 50 χιλ. (31.12.2019: € 50 χιλ.) 

Κατά τη χρήση 2019 διενεργήθηκε εκτίµηση της εύλογης αξίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων από εµπειρογνώµονα 
πολιτικό µηχανικό, βάσει της οποίας η εύλογη αξία των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε € 650 χιλ.. Η εκτίµηση βασίστηκε 
σε συγκριτικά στοιχεία παρόµοιων συναλλαγών ακινήτων.  

8. Συµµετοχές σε συγγενείς Εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες περιλαµβάνει τη συµµετοχή σε Εταιρεία στην οποία ο Όµιλος ασκεί σηµαντική 
επιρροή χωρίς όµως να έχει τον έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η Εταιρεία αυτή στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 
θυγατρικής του Οµίλου εµφανίζεται στην αξία κτήσης της µείον τις ζηµίες αποµείωσης και στην ενοποιηµένη µε τη 
Μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

Συγκεκριµένα, η θυγατρική Εταιρεία του Οµίλου Campus ΑΕ συµµετέχει στην ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ µε ποσοστό συµµετοχής 
20%. Η σύσταση της έγινε την 13/07/2018. Η αξία κτήσης της συµµετοχής ανέρχεται σε € 1 χιλ.  

Στην χρήση 2019 υπήρξε αναλογία ζηµιών που αναγνωρίστηκε στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα ποσού € 1 χιλ. Δεν άλλαξε 
κάτι στο εξάµηνο του 2020. 

9. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

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

30.06.2020 (Ώριµα: 3.024 χιλ. ευρώ, Μη ώριµα: 1.341 χιλ. ευρώ). 

31.12.2019 (Ώριµα: 2.978 χιλ. ευρώ, Μη ώριµα: 1.358 χιλ. ευρώ). 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2020 ανήλθε σε € 2.102 χιλ. (01.01-
30.06.2019: € 1.874 χιλ.).  

10. Αποθέµατα 

 
  

30.06.2020 31.12.2019
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία έναρξης χρήσης            4.336            4.055 
Αγορές περιόδου                -                117 
Πωλήσεις περιόδου             (117)             (235)
Καθαρή µεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο              146              399 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία λήξης περιόδου            4.365            4.336 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Εµπορεύµατα                86                67                86                67 
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή            3.672            1.542            3.672            1.542 
Υλικά παραγωγής            1.036            1.117              676              650 
Αναλώσιµα-είδη συσκευασίας              196              190              189              190 

           4.990            2.916            4.623            2.449 
Αποµείωση               (60)               (60)               (60)               (60)

           4.930            2.856            4.563            2.389 

Όµιλος Εταιρεία
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11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

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

 
12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά 

 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Πελάτες εσωτερικού 6.951           5.673                      5.596            5.490 
Πελάτες εξωτερικού 158             149                          158              149 
Μείον: ζηµίες αποµείωσης απαιτήσεων           (3.357) (3.205)                    (3.224)           (3.104)

           3.753 2.618                      2.530            2.535 
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 1.485           1.293                      1.485            1.277 
Γραµµάτια εισπρακτέα 1.027           1.035                      1.002            1.010 
Έσοδα εισπρακτέα 1.679           1.644                      1.662            1.617 
Καθαρές απαιτήσεις 7.944          6.590          6.679          6.439          
Λοιπές απαιτήσεις 3.123           2.734                      2.745            2.087 
Προκαταβολές (1.179)          1.294                     (1.229)            1.071 
Μείον: πρόβλεψη για αποµείωση απαιτήσεων (586)            (586)                        (586)             (586)
Σύνολο 9.303          10.032         7.609          9.010          
Μείον: µακροπρόθεσµο µέρος               (30) (30)                            (23)               (23)
Βραχυπρόθεσµο µέρος 9.273          10.002         7.586          8.987          

Όµιλος Εταιρεία

Όµιλος Εταιρεία
Πρόβλεψη για επισφαλείς εµπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις 01.01.2019 (3.325)          (3.234)          
Προσθήκες χρήσης 01.01-31.12.2019 (466)            (457)            
Μείον: Xρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη -              -              
Υπόλοιπο 31.12.2019 (3.791)         (3.691)         
Προσθήκες χρήσης 01.01-30.06.2020 (152)            (120)            
Μείον: Xρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη -              -              
Πρόβλεψη για επισφαλείς εµπορικές και λοιπές (3.943)         (3.811)         

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Ταµείο                25                20                25                20 
Καταθέσεις όψεως              461                86              448                78 

             486               106              473                98 

Όµιλος Εταιρεία

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Μετοχικό κεφάλαιο          12.032          12.032          12.032          12.032 
Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο              935              935              935              935 
Τακτικό αποθεµατικό              370              370              277              277 
Αφορολόγητα αποθεµατικά              140              140                57                57 
Αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο              757              757              757              757 

         14.234          14.234          14.058          14.058 

Όµιλος Εταιρεία
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14. Δάνεια τραπεζών 

 
Τον Ιανουάριο του 2020 υπεγράφη από κοινού µε την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank, σύµβαση για έκδοση 
οµολογιακού δανείου, ύψους περίπου € 15 εκ. µε διάρκεια 8 ετών. Μέρος του δανείου ποσού € 8,8 εκ. περίπου 
χρησιµοποιήθηκε για την πρόωρη εξόφληση του υφιστάµενου οµολογιακού δανείου στο οποίο συµµετέχουν οι τράπεζες 
Attica Bank - Εθνική Τράπεζα - Eurobank - Alpha Bank - Τράπεζα Πειραιώς, η συµβατική λήξη του οποίου ήταν την 
05η Σεπτεµβρίου 2020. Να σηµειωθεί ότι το υπόλοιπο ποσό του οµολογιακού δανείου € 6,2 εκ. και περίπου € 0,750 εκ. 
ίδια κεφάλαια χρησιµοποιήθηκαν για την ολοσχερή εξόφληση του δανείου της ATEBank. 
Επί των εµπραγµάτων βεβαρηµένων ακινήτων του Οµίλου και των εγγυητών αυτού υφίστανται κατά την 30η Ιουνίου 2020 
εξασφαλίσεις ποσού € 18 εκ. πλέον τόκων και εξόδων και εξασφαλίσεις επί των κινητών αξιών και συγκεκριµένα ενέχυρο 
επί των µερισµάτων των µετοχών. 

15. Υποχρεώσεις µισθώσεων 

 

Οι υποχρεώσεις µισθώσεων αφορούν µισθώσεις για µεταφορικά µέσα και ακίνητα (διαµερίσµατα). 

Δεν υπάρχουν σηµαντικές δεσµεύσεις από συµβάσεις µίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ µέχρι και την λήξη της 
περιόδου αναφοράς. 

Δεν υφίσταται επίδραση για τον Όµιλο από την εφαρµογή της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 16 «Μειώσεις ενοικίου που 
σχετίζονται µε τον Covid-19». 

Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Οµολογιακό δάνειο 2028          14.962                -            14.962                -   
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 2024            1.021            1.055                -                334 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων           (1.275)             (395)           (1.100)             (220)
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων τραπεζών          14.708              660          13.862               114 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Λοιπά βραχυπρόθεσµα δάνεια            1.376            7.579              759            6.617 
Δεδουλευµένοι τόκοι              145              153              129              140 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων            1.275            9.191            1.100            9.016 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων τραπεζών            2.796          16.923            1.988          15.773 

Σύνολο δανείων τραπεζών 17.504         17.583         15.850         15.887         

Όµιλος Εταιρεία

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Μισθώσεις µεταφορικών µέσων λήξη έως 2022                  9                23                  9                23 
Μισθώσεις κτιρίων λήξη έως 2020                -                  -                  -                  -   
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων µισθώσεων                  9                23                  9                23 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µισθώσεων 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Μισθώσεις µεταφορικών µέσων λήξη έως 2022                35                45                28                27 
Μισθώσεις κτιρίων λήξη έως 2020                  2                  4                  2                  4 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων µισθώσεων                37                49                30                31 

Σύνολο υποχρεώσεων µισθώσεων 46              72              39              54              

Όµιλος Εταιρεία
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16. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
17. Επιχορηγήσεις 

 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν κυρίως την Εταιρεία και σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν από την περίοδο 1994 
και µετά και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 40% έως 55%, και σε µικρότερο βαθµό στη θυγατρική Εταιρεία. Οι 
επιχορηγήσεις αυτές αφορούν βιοµηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος και εγκαταστάσεις βοοτροφικών 
µονάδων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόµων 1892/1990, 1257/99 και 3299/2004.  

18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Δοθείσες εγγυήσεις 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όµιλος: 30.06.2020: € 42 χιλ. ευρώ (31.12.2019: € 42 χιλ.) και Εταιρεία: 30.06.2020: 
€ 42 χιλ. (31.12.2019: € 42 χιλ.). 

19. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

Οι εµπορικές συναλλαγές της Εταιρείας µε τη θυγατρική της Εταιρεία CAMPUS A.E., µε τη συγγενή Εταιρεία 
ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ και µε τη συνδεδεµένη Εταιρεία ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που 
ισχύουν για τρίτους και έχουν ως εξής: 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Προµηθευτές 2.271                      2.076            1.897            1.794 
Υποχρεώσεις προς εργαζοµένους              121                84              107                73 
Επιταγές πληρωτέες            2.615            1.977            2.232            1.620 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί              101              162                58              111 
Λοιποί φόροι τέλη                  8                  9                  4                  2 
Υποχρεώσεις factoring            1.160              933            1.160              933 
Λοιπές υποχρεώσεις                65                24                28                  5 

           6.341            5.265            5.486            4.538 

Όµιλος Εταιρεία

Όµιλος Εταιρεία
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 01.01.2019 5.602           3.773           
Ληφθείσες επιχορηγήσεις -              -              
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (374)            (242)            
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31.12.2019 5.228           3.531           
Ληφθείσες επιχορηγήσεις -              -              
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (176)            (108)            
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 30.06.2020 5.052          3.423          
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Σηµειώσεις: 

§ Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και απολυµαντικών ειδών 
§ Οι αγορές από τη Campus αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 
§ Οι αγορές από ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 
§ Οι πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και παροχή υπηρεσιών για στέγαση 

ζώων 
§ Οι αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη ούτε έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στην τρέχουσα και στην 
προηγούµενη χρήση.  

20. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς  

Δεν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα για τη µητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της Campus Α.Ε., που έλαβαν χώρα από 
τη λήξη της περιόδου µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρµογής των 
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων.  

 

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

01.01.-
30.06.2020

01.01.-
30.06.2019

Έσοδα από θυγατρική (Campus)                -                  -                  97              209 
Έσοδα από συνδεδεµένη (Δοϊράνη)                21              179                21              179 
Έσοδα από συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.935            1.764                -                  -   
Έσοδα από λοιπά συνδεδεµένα µέρη              327              277                -                  -   

           2.283            2.220               118              388 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρική (Campus)                -                  -                167                97 
Αγορές από συνδεδεµένη (Δοϊράνη)            1.322            1.436            1.322            1.436 
Αγορές από συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            2.002            2.335            2.002            2.335 
Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη              198                35              137                -   

           3.522            3.806            3.628            3.868 

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
Απαιτήσεις από θυγατρική (Campus)                -                  -                120              274 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένη (Δοϊράνη)                23                -                  23                -   
Απαιτήσεις από συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.095                -                  -                  -   
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη              303              230                -                  -   

           1.421              230               143              274 

Υποχρεώσεις προς θυγατρική (Campus)                -                  -                  -                    3 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένη (Δοϊράνη)              252              269              252              269 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.207              182            1.207              171 
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη              161              101              124              101 

           1.620              552            1.583              544 

Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά στελέχη
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
01.01.-

30.06.2020
01.01.-

30.06.2019
Βραχύχρονες παροχές                24                16                22                16 
Υποχρεώσεις                  1                  1                  1                  1 

Όµιλος Εταιρεία

 Όµιλος  Εταιρεία
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Αρµόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

Έµµεση Μέθοδος 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 429                       537                       25                         20                         
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις  & ζηµία εκποίησης 678                       689                       521                       544                       
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (176)                      (110)                      (108)                      (74)                        

Νόµιµος Ελεγκτής: Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις -                            -                            -                            -                            
Ελεγκτική Εταιρεία: Προβλέψεις 152                       88                         120                       88                         
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία (29)                        2                           -                            -                            

Αναστροφή πρόβλεψης για επίδικες υποθέσεις -                            -                            -                            -                            
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 6                           (3)                          6                           (3)                          
Καταβληθείσες παροχές σε εργαζόµενους (10)                        -                            (10)                        -                            
Αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 18                         (44)                        1                           -                            
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 522                       237                       445                       229                       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 22.463                  22.916                  16.818                  17.123                  ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 4.092                    4.112                    -                            -                            Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (2.074)                   (973)                      (2.174)                   (1.018)                   
Επενδύσεις σε ακίνητα 650                       650                       650                       650                       Μείωση / (αύξηση) βιολογικών στοιχείων -                            -                            -                            -                            
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 148                       167                       148                       167                       Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 577                       (939)                      1.281                    (274)                      
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111                       167                       3.012                    3.028                    (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών) 1.066                    993                       938                       694                       
Αποθέµατα 4.930                    2.856                    4.563                    2.389                    Μείον:
Απαιτήσεις από πελάτες 9.272                    10.002                  7.586                    8.987                    Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (522)                      (237)                      (445)                      (229)                      
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 759                       330                       473                       98                         Καταβεβληµένοι φόροι -                            -                            -                            -                            
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.425                  41.200                  33.250                  32.442                  Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 637                       240                       600                       (23)                       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    Επενδυτικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο 12.032                  12.032                  12.032                  12.032                  Αγορά περιουσιακών στοιχείων (274)                      (454)                      (182)                      (257)                      
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαιών 177                       (161)                      (3.957)                   (3.981)                   Αγορά βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -                            (63)                        -                            -                            
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών ιδιοκτητών µητρικής (α) 12.209                  11.871                   8.075                    8.051                    Εισπράξεις από πωλήσεις περουσιακών στοιχείων 117                       6                           -                            -                            
Δικαιώµατα µειοφηφίας (β) -                            -                            -                            -                            Έσοδα από ασφαλιστική αποζηµίωση για καταστροφή αποθεµάτων -                            -                            -                            -                            
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών (γ)=(α)+(β) 12.209                  11.871                   8.075                    8.051                    Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση -                            -                            -                            -                            
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 14.708                  660                       13.862                  114                       Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις -                            -                            -                            -                            
Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις 1.170                    1.191                    386                       404                       Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (157)                      (511)                      (182)                      (257)                     
Επιχορηγήσεις 5.052                    5.228                    3.423                    3.531                    Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.796                    16.923                   1.988                    15.773                  Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 394                       -                            349                       -                            
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.490                    5.327                    5.516                    4.569                    Εξοφλήσεις δανείων (465)                      (133)                      (375)                      (129)                      
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 30.216                  29.329                  25.175                  24.391                  Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (29)                        -                            (17)                        -                            

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 42.425                  41.200                  33.250                  32.442                  Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (100)                      (133)                      (43)                       (129)                      

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 380                       (404)                     375                       (409)                     
 και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 106                       554                       98                         533                       
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών έναρξης περιόδου (1/1/2020 και 1/1/2019 
αντίστοιχα) 11.871                   11.655                  8.051                    8.674                    Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 486                       150                       473                       124                       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 338                       221                       24                         (167)                      
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού -                            -                      -                      -                            
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2020 και 
30.06.2019 αντίστοιχα) 12.209                  11.876                   8.075                    8.507                    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2020 είναι ίδιες µε αυτές των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2019 2. Δεν υπάρχουν σηµαντικές εκκρεµές αγωγές κατά της Εταιρείας και του Οµίλου.
3. Κατά την 30.06.2020 επί των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου υφίστανται βάρη 18 εκ ευρώ πλέον τόκων και εξόδων για εξασφάλιση των δανειακών του συµβάσεων.

Πωλήσεις (µη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 13.559                  15.190                  13.237                  15.075                  4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για τον Όµιλο την 30.06.2020 και την 31.12.2019 ήταν 162 και 159, αντίστοιχα. 
Πωλήσεις (βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 2.116                    2.276                    -                            -                            5. Δεν κατέχονται ίδιες µετοχές από τον Όµιλο. 
Σύνολο Πωλήσεων 15.675                  17.466                  13.237                  15.075                  6. Ο όµιλος αποτελείται από την µητρική εταιρεία και την θυγατρική της CAMPUS A.E. στην οποία συµµετέχει κατά 100%. Έδρα των εταιρειών είναι η Ελλάδα. 
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) των µη βιολογικών στοιχείων 5.284                    5.905                    2.554                    3.131                    Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τις θυγατρικές, συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
Επίπτωση  επιµέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 
εύλογη αξία

29                         (2)                          -                            -                            

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.479)                   (2.364)                   -                            -                            
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 3.201                    3.814                    2.692                    3.212                    
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

951                       1.524                    470                       999                       

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 429                       537                       25                         20                         
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 338                       221                       24                         (167)                      
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                            -                            -                            -                            
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 338                       221                       24                         (167)                      

Κατανέµονται σε: 
Μετόχους µητρικής 338                       221                       24                         (167)                      
Δικαιώµατα µειοψηφίας -                            -                            -                            -                            

338                       221                       24                         (167)                      ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.283 118
3.522 3.628
1.421 143

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) 0,0247 0,0162 0,0018 (0,0122) 1.620 1.583
1 1

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

1.454                    2.191                    883                       1.557                    

Διδυµότειχο, 28 Σεπτεµβρίου 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης Θεοδώρα Σαραντάκη

ΑΔΤ ΑΕ 417565 ΑΔΤ ΑΗ 926302 ΑΔΤ ΑΗ 911694
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 30281 Α΄ΤΑΞΗΣ

www.evrofarma.gr ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. του Οµίλου και της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη
συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ενδιάµεσης Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Διεύθυνση Α.Ε. και ΠίστεωςΥπουργείου Ανάπτυξης Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Ηµεροµηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συµβούλιο των Εξαµηνιαίων 
Οικονοµικών Καταστάσεων:

28 Σεπτεµβρίου 2020

Γεώργιος Νίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841
KSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171

Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου:

Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ 
Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νωνΣύµβουλος
Γιαννουλάκης Δηµήτριος, µη εκτελεστικό µέλος    
Χρυσοστοµίδης Απόστολος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος
Καραβασίλης Χρήστος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

ε) Υποχρεώσεις προς τα µέλη Δ.Σ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

γ) Απαιτήσεις 
β) Έξοδα
α) Έσοδα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)                                                                Ποσά 
εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

δ) Υποχρεώσεις 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


