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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

1) Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

2) Πασχάλης Παπαζηλάκης,  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

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 2018 και για την περίοδο 01/01/2018 - 30/06/2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και 
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/30-04-2007. 

 

β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 
τη θέση της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και 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.3556/30-04-2007. 

 

 

Διδυμότειχο, 26 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

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 2018 και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018  

 

 

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 2018 
Σε μακροοικονομικό επίπεδο η κατάσταση στο α’ εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από την μικρή αύξηση του 

ΑΕΠ για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, ωστόσο οι ρυθμοί ανάπτυξης υπολείπονται των υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης. 
Ταυτόχρονα, η ανυπαρξία επενδύσεων, η αδυναμία εξεύρεσης βιώσιμης λύσης στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το υψηλό 
επίπεδο ανεργίας των νέων, η υψηλή φορολογία, η δυσκαμψία και αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα 
εξακολουθούν να αποτελούν τα κύρια προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας.  

Με την είσοδο του πολιτικού κόσμου σε προεκλογική περίοδο και λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις και 
τις διεθνείς υψηλές τιμές των καυσίμων, το β’ εξάμηνο του 2018 αναμένεται ως χρονικό διάστημα ιδιαιτέρων προκλήσεων 
για την Ελληνική Οικονομία.  

Παρά το αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, ο οικονομικός απολογισμός του Ομίλου και της Εταιρείας για το 
α΄ εξάμηνο του 2018,  χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

 Την αύξηση του όγκου των πωλήσεων, παρότι η κατανάλωση φρέσκου γάλακτος παρουσίασε από την αρχή 
της προηγούμενης χρήσης.  
 

 Τη σταθερά συνεχιζόμενη αύξηση του ζωικού πληθυσμού των παραγωγικών ζώων της θυγατρικής εταιρείας 
Campus ως αποτέλεσμα των προηγμένων τεχνικών αναπαραγωγής, φροντίδας, εκτροφής και στέγασης των 
ζώων αυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες δύο χρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές ζώων 
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από το εξωτερικό (οι τελευταίες μικρής κλίμακας αγορές ζώων πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2016), 
καθώς η αύξηση του ζωικού πληθυσμού προέρχεται από νέες γεννήσεις ζώων.  

 
 Την ελαφρά μείωση των τιμών γάλακτος.  

 
 Τις νέες επενδύσεις σε βιομηχανικό εξοπλισμό και γη της τάξεως των € 618 χιλ για το α’ εξάμηνο του 2018.  

 

Όπως σε κάθε οικονομικό απολογισμό των τελευταίων ετών, αναφέρουμε ότι η βασική παράμετρος επίτευξης των 
σημαντικά βελτιωμένων οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, αποτελεί η αύξηση του ιδιοπαραγώμενου ανωτέρας ποιότητας 
ελληνικού αγελαδινού γάλακτος, που δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων 
και κατά επέκταση την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών. Η θυγατρική μας CAMPUS A.E. με το cluster (ένας 
μοντέρνος συνεργατισμός των δώδεκα νεαρών κτηνοτρόφων που δημιούργησε στο χωριό Μέστη), παράγει 35 -40 τόνους 
γάλα ημερησίως. Για την επένδυση αυτή οφείλουμε να σημειώσουμε περαιτέρω τα εξής: 

 Η χώρα μας είναι ελλειμματική και πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών αφού 
καλύπτει μόνο το 35% των αναγκών της.  
 

 Η παραγωγή γάλακτος της CAMPUS A.E. αποτελεί σχεδόν το 3% της εθνικής παραγωγής νωπού 
αγελαδινού γάλακτος.  
 

 Η «ωρίμανση» της ανωτέρω επένδυσης και οι επιτευχθείσες συνέργειες έχουν μειώσει περαιτέρω το κόστος 
παραγωγής γάλακτος και έχουν αυξήσεις τις αποδόσεις της CAMPUS αλλά και το εισόδημα των 
συνεργαζόμενων κτηνοτρόφων.  
 

 Τα βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη και οι σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές επιτρέπουν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων και τη σταδιακή απομόχλευση.  

 

Αποτελέσματα χρήσης 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο οικονομικός απολογισμός της Εταιρείας και του Ομίλου είναι θετικός 

σημειώνοντας τα εξής:  

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών παρουσίασαν αύξηση 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε € 15.367 χιλ. και € 14.413 χιλ. αντίστοιχα, 
έναντι € 14.781 χιλ. και 14.151 χιλ (αύξηση 4% και 1,9%, αντίστοιχα). Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του όγκου 
πωλήσεων καθώς οι τιμές γάλακτος (και συνεπακόλουθα των τιμών πωλήσεων των προϊόντων) παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα. To μεικτό κέρδος του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκε για την εξάμηνη περίοδο 01//01-30/06/2018 
σε 22,7% και 19,3%, αντίστοιχα έναντι 19,8% και 17,4% της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.  

Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε € 3.487 χιλ και 
€ 2.782 χιλ. αντίστοιχα, έναντι € 2.934 χιλ και € 2.469 χιλ. της προηγούμενης περιόδου (αύξηση 18,8% και 12,7%).  

Οι αυξημένες πωλήσεις και οι υψηλές τιμές των καυσίμων οδήγησαν σε αύξηση των εξόδων διάθεσης κατά 13% και 
14% για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρέμειναν σταθερά. 

Συνολικά, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε € 928 χιλ για το α’ εξάμηνο του 
2018 έναντι € 420 χιλ. της συγκριτικής περιόδου. Τα δε εταιρικά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα € 289 χιλ. για το α’ 
εξάμηνο του 2018 έναντι € 142 χιλ της συγκριτικής περιόδου. Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε € 643 
χιλ. έναντι € 271 χιλ. της συγκριτικής περιόδου και το εταιρικό σε € 200 χιλ. έναντι € 72 χιλ., αντίστοιχα.  

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον Όμιλο σε € 
1.986 χιλ. (έναντι € 1.495 χιλ.) και για την Εταιρεία σε € 1.164 χιλ. € (έναντι € 1.021 χιλ). 
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Τραπεζικός δανεισμός 

Αναφορικά με τα δάνεια τραπεζών, η Εταιρεία και ο Όμιλος προχωρούν στην αποπληρωμή τους σε συνεργασία 
με τις πιστώτριες τράπεζες., ενώ οι ενέργειες της Διοίκησης προς την κατεύθυνσης της αναδιάρθρωσης των δανείων 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο.  

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνουμε τα εξής:  

 
 Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς (βλέπε σημείωση 18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία 

αναφοράς») εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των ομολογιούχων το αίτημα της Εταιρείας για την επέκταση 
της λήξης του κοινού ομολογιακού της δανείου έως τον Οκτώβριο του 2020 (βάσει του υποβληθέντος 
επιχειρηματικού σχεδίου) και η τυπική διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβατικών εγγράφων 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής 
προβλέπει τέσσερις (4) εξαμηνιαίες πληρωμές κεφαλαίου € 500 χιλ και μια δόση τον Οκτώβριο του 2020, 
ποσού € 7,8 εκ.  
 

 Επίσης, η Διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον εκκαθαριστή της πρώην Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ATE bad bank) και αναμένει θετικό διακανονισμό με επιμήκυνση της περιόδου 
αποπληρωμής του δανείου αυτού και μεταφορά του σε μια από τις συστημικές τράπεζες (κάποιες εκ των οποίων 
έχουν ήδη εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον).  
 

Κεφάλαιο κίνησης 

Κατά την 30η Ιουνίου 2018 το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχεται σε € -8.949 χιλ. και 
€ - 9.054 χιλ., αντίστοιχα ως αποτέλεσμα α) της συμβατικής ωρίμανσης των δόσεων του ομολογιακού της δανείου τον 
Σεπτέμβριο του 2018 – με βάση το αρχικό πρόγραμμα αποπληρωμής - και της απεικόνισής του ως βραχυπρόθεσμου και 
β) της απεικόνισης του δανείου της ΑΤΕ ως επίσης βραχυπρόθεσμου με βάση τις διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 1 που απαιτεί όπως τα δάνεια κατατάσσονται με βάση τους συμβατικούς όρους αποπληρωμής που ίσχυαν κατά 
την ημερομηνία αναφοράς, ανεξαρτήτως μεταγενέστερων ρυθμίσεων ή διακανονισμών.  

Λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των ομολογιούχων πιστωτών για την επέκταση της περιόδου 
αποπληρωμής του κοινού ομολογιακού δανείου, το κεφάλαιο κίνησης της 30ης Ιουνίου 2018 θα ανήρχετο σε θετικό 
€ 400 χιλ και € 270 χιλ για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, με την αναμενόμενη ολοκλήρωση 
του διακανονισμού του δανείου της ΑΤΕ, αναμένεται περαιτέρω σημαντική βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης της 
Εταιρείας.  

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζονται, η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της αναδιάρθρωσης του 
τραπεζικού δανεισμού και του διακανονισμού του δανείου της ΑΤΕ, ενώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι στόχοι της 
Διοίκησης περιλαμβάνουν σημαντικές νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.  
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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. 

 

 

 

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, στο χώρο 
του βουστασίου της θυγατρικής εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές για την επεξεργασία της κοπριάς με στόχο την 
αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, η χωνεμένη, μετά την διαδικασία ξήρανσης μέσω εξαερισμού κοπριά, χρησιμοποιείται 
για οργανική λίπανση από τους συνεργαζόμενους αγρότες. 

 

Εργασιακά θέματα 

Η Διοίκηση του Ομίλου τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 
της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς. Κατά την 30η Ιουνίου 2018 ο αριθμός του 
προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 141 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2017: 130 άτομα). Υπάρχει κανονισμός εργασίας, ο 
οποίος ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ο οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι σχέσεις της 
Διοίκησης με το προσωπικό είναι άριστες. Για καλύτερη σχέση Εργαζομένων – Διοίκησης έχει ορισθεί ως εκτελεστικό 
μέλος του Δ.Σ. υπάλληλος της Εταιρείας ο οποίος τους εκπροσωπεί και φροντίζει για τα δικαιώματά τους. Ο Όμιλος 
απασχολεί γιατρό εργασίας, ο οποίος εξετάζει το προσωπικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα, απασχολεί επίσης και 
τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος δίνει οδηγίες περί ασφαλούς διενέργειας των εργασιών τους. 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες
α)   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Βραχυπρόθεσμη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,67 0,64 0,64 0,60
    (Current Ratio) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες) Χ 117 116 120 117
(Average Collection

Period)
Πωλήσεις έτους με πίστωση

γ)
Μέση περίοδος πληρωμής

(Υποχρεώσεις προς
προμηθευτές) Χ 180 127 126 145 127

     (Average payment period) Σύνολο αγορών έτους

δ)
Kαθαρός δανεισμός

Μακροπρόθεσμα & 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 1,59 1,76 1,89 2,04

    (Net Debt/Equity ) Καθαρή θέση
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017

ε)
EBITDA

Κέρδη προ φόρων τόκων &
αποσβέσεων 1.986          1.495          1.164          1.021          

Όμιλος Εταιρεία

Ημέρες

Ημέρες
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2. Σημαντικά Γεγονότα κατά το Α΄ Εξάμηνο 2018 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάμηνο του 2018. Παρά τις αρνητικές πολιτικές και οικονομικές 

εξελίξεις η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεχίζουν τη θετική τους πορεία σε επίπεδο όγκου πωλήσεων και ποιότητας.  

 

Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα 

Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς (βλέπε σημείωση 18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς») 
εγκρίθηκε το αίτημα της Εταιρείας για την επέκταση της λήξης του κοινού ομολογιακού της δανείου έως τον Οκτώβριο 
του 2020 (βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού της σχεδίου) από τους ομολογιούχους και η τυπική διαδικασία 
υπογραφής των σχετικών συμβατικών εγγράφων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Το νέο πρόγραμμα 
αποπληρωμής προβλέπει τέσσερις (4) εξαμηνιαίες πληρωμές κεφαλαίου € 500 χιλ και μια δόση τον Οκτώβριο του 2020, 
ποσού € 7,8 εκ. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της, που έλαβαν χώρα από τη 
λήξη της περιόδου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρμογής των ενδιάμεσων 
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: 

 

Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό 

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και μια τάση συγκέντρωσης. Έχοντας 
αυτό ως δεδομένο δίδεται τεράστια σημασία στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, στην οργάνωση ενός άρτια 
οργανωμένου δικτύου διανομής προϊόντων και μιας καλά οργανωμένης υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών μετά την 
πώληση. Η  Διοίκηση του Ομίλου πιστεύει ότι μια καλά οργανωμένη μεσαίου μεγέθους οικονομική μονάδα, η οποία 
διαθέτει και την ανάλογη ευελιξία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στους κινδύνους από τον ανταγωνισμό. 

 

Κίνδυνος επιτοκίου  

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη 
μεταβολή των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές 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. Επιπροσθέτως 
στη χρήση 2014 η Διοίκηση σύναψε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swap) για μέρος του 
κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου το οποίο καλύπτει όλη τη διάρκεια του δανείου και ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστεί 
ως «αποτελεσματικό». 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που 
καταρτίζονται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των χρεών 
(μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται.  
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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. 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. 

 

Μακροοικονομικός κίνδυνος 

Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, 
η εισοδηματική πολιτική που ενδεχομένως να οδηγήσει στη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών και το απρόβλεπτο 
πολιτικό περιβάλλον. Αυτά μπορεί να επιφέρουν όξυνση του ανταγωνισμού, μείωση του περιθωρίου κέρδους και κατά 
συνέπεια η κερδοφορία να επηρεασθεί αρνητικά.  

Οι κύριες δαπάνες του Ομίλου είναι η αγορά των πρώτων & βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, αναλωσίμων, καύσιμα, 
ενέργεια, έξοδα διάθεσης & διοίκησης και οι οποίες λόγω της τρέχουσας συγκυρίας έχουν αυξητικές τάσεις. Ο Όμιλος 
εξισορροπεί την κατάσταση με μείωση των διοικητικών εξόδων και αυτών της διάθεσης αναδιοργανώνοντας τα τμήματα 
και τον μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας τους, με νέες εμπορικές συμφωνίες, κατάργηση βραδέως κινούμενων κωδικών και 
με επενδυτικές τοποθετήσεις στην παραγωγή για αύξηση αυτής και μείωση του κόστους της. 
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4. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών  
Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τη θυγατρική της Εταιρεία CAMPUS A..E. και με τη συνδεδεμένη Εταιρεία 
ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τρίτους και έχουν ως εξής: 

 

Διδυμότειχο, 26 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α.Δ.Τ  ΑΕ 417565

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

Έσοδα από θυγατρική (Campus)                    -                      -                     72                   19 
Έσοδα από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                   86                 264                   86                 264 
Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη                 238                 259                    -                      -   

                324                 523                 158                 283 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρική (Campus)                    -                      -                2.192              2.001 
Αγορές από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                    -                   849              1.474                 849 
Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη                 455                 226                    -                      -   

                455              1.075              3.666              2.850 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Απαιτήσεις από θυγατρική (Campus)                    -                      -                      -                     90 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                    -                1.668                    -                1.668 
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη                    -                      -                      -                      -   

                   -                1.668                    -                1.758 

Υποχρεώσεις προς θυγατρική (Campus)                    -                      -                   700                    -   
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                 537                    -                   537                    -   
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη                   36                 100                    -                      -   

                573                 100              1.237                    -   

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά
στελέχη

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

Βραχύχρονες παροχές                   17                 208                   17                 208 
Υποχρεώσεις                 126                 402                 230                 233 

Όμιλος Εταιρεία

 Όμιλος  
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KSi Greece ΙKE Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων

Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής | Τ.Κ. 151 25 | Μαρούσι Αττικής | Ελλάδα

| Τηλ: 211 4110991 | Φαξ: 211 4111727

Φράγκων 6-8, | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα | Τηλ: 2311 820899 | Φαξ: 2311 820899

| www.ksigreece.gr | email: ksi@ksigreece.gr

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας και του Ομίλου «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», της 30ης Ιουνίου 2018 και τις 

σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης 

και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την 

ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η 

επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 

ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 

εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 

μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν 

μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 

σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν 

διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 



KSi Greece  
Helping clients succeed 

 
 

   
  

10 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία 
Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 
 
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής 
151 25 Μαρούσι 
 
Φράγκων 6-8. 546 26 Θεσσαλονίκη 
ΑΜ ΣΟΕΛ 171 
 

Θεσσαλονίκη 26 Σεπτεμβρίου 2018  
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 
 

Δημήτριος Τ. Παπάζης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 22381  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

  

(ποσά σε χιλιάδες €) Σημ. 
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων 4            14.489            14.286              14.413             14.151 
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 4                 878                 495                      -                       -   
Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων            (9.440)            (9.617)             (11.718)            (11.777)
Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία                   57                   55                      -                       -   
Δαπάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων            (2.852)            (2.586)                      -                       -   
Άλλα έσοδα/(έξοδα)                 355                 301                     87                    95 
Μικτό αποτέλεσμα              3.487              2.934                2.782               2.469 
Έξοδα διοίκησης               (486)               (617)                  (477)                 (508)
Έξοδα διάθεσης            (1.626)            (1.436)               (1.621)              (1.421)
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά               (447)               (461)                  (395)                 (398)
Κέρδη προ φόρων                 928                 420                   289                   142 
Φόρος εισοδήματος 5               (285)               (149)                    (89)                   (70)
Καθαρά κέρδη                 643                 271                   200                    72 

Αποδιδόμενο σε: 
Μετόχους μητρικής                 643                 271                   200                    72 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές                    -                      -                        -                       -   

                643                 271                   200                    72 

Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Βασικά & μειωμένα ανά μετοχή 6            0,0470            0,0198              0,0146             0,0053 

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

Αποτίμηση παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου                   20                   21                     20                    21 
Αποτίμηση διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού
στοιχείου

                   -                       2                      -                       -   

Αναλογούν φόρος 5                   (6)                   (6)                      (6)                     (6)
                  14                   17                     14                     15 

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

Αποτίμηση συμμετοχικών τίτλων                   (3)
Αναλογούν φόρος                     1                    -                        -                       -   

                  (2)                    -                        -                       -   

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων / (ζημιών)                   12                   17                      14                     15 

Σύνολο συγκεντρωτικών εσόδων μετά από φόρους                 655                 288                    214                    87 

Όμιλος Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
2018 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.    

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Σημ. 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7            23.854            23.958             18.123              18.508 
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία                 221                 240                  221                   240 
Επενδύσεις σε ακίνητα 7                 650                 650                  650                   650 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 8              3.703              3.523                       -                        - 
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους 2.1                   65                     7               2.953                2.953 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10                   30                   30                    22                     22 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 2.1                      -                   61                       -                        - 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων            28.523            28.469              21.969              22.373 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 9              4.787              3.209               4.470                2.790 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 8                 201                 324                       -                        - 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10            11.830            12.274             11.216              11.068 
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11                 991                 819                  686                   599 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων            17.809            16.626              16.372               14.457 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων            46.332            45.095              38.341              36.830 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 12            12.032            12.032             12.032              12.032 
Υπέρ το άρτιο 12                 935                 935                  935                   935 
Αποθεματικά 12              1.156              1.144               1.079                1.065 
Αποτελέσματα εις νέον            (2.740)            (3.383)              (5.498)               (5.698)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής             11.383            10.728               8.548                8.334 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων             11.383            10.728               8.548                8.334 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 13              1.239              1.347                  147                   164 
Επιχορηγήσεις 15              5.713              5.824               3.848                3.922 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                   78                   70                    78                     70 
Λοιπές προβλέψεις                 187                 187                  112                   112 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                 957                 788                  165                     70 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα                   17                   37                    17                     37 
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων               8.191              8.253               4.367                4.375 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14              9.679              8.466               9.427                7.271 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 13            16.894            17.583             15.999              16.850 
Φόρος εισοδήματος                 185                   65                       -                        - 
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων            26.758             26.114             25.426               24.121 
Σύνολο υποχρεώσεων            34.949            34.367             29.793              28.496 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων            46.332            45.095              38.341              36.830 

Όμιλος Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

Όμιλος

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Υπόλοιπο 01.01.2017            12.032                935              1.192                (56)                (26)              (3.876)            10.201 
Κέρδη περιόδου                   -                     -                     -                     -                     -                     271                 271 
Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                   -                     -                     -                     15                    2                     -                     17 
Συγκεντρωτικές συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από
φόρους 

                  -                     -                     -                     15                    2                   271                288 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού                   -                     -                     -                       -                     -   
Διανομή αποθεματικών                   -                     -                     -                     -                     -                       -                     -   
Υπόλοιπο 30.06.2017            12.032                935              1.192                 (41)                (24)              (3.605)            10.489 

Υπόλοιπο 01.01.2018            12.032                935              1.212                (26)                (42)              (3.383)            10.728 
Κέρδη περιόδου                   -                     -                     -                     -                     -                     643                643 
Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                   -                     -                     -                     14                  (2)                     -                     12 
Συγκεντρωτικές συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από
φόρους 

                  -                     -                     -                     14                  (2)                   643                655 

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού                   -                     -                     -                       -                     -   
Διανομή αποθεματικών                   -                     -                     -                     -                     -                       -                     -   
Υπόλοιπο 30.06.2018            12.032                935              1.212                 (12)                (44)              (2.740)            11.383 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεματικά 

 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
 Σύνολο 

 
Αποθεματικό 
αντιστάθμιση
ς ταμιακών 

ροών 

 Αποθεματικό 
από αποτίμηση 
συμμετοχικών 

τίτλων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

.  

 

 

 

Εταιρεία

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Υπόλοιπο 01.01.2017            12.032                935              1.091                (56)                   -                (5.689)              8.313 
Κέρδη χρήσης                   -                     -                     -                     -                     -                       72                  72 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                   -                     -                     -                     15                   -                       -                     15 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                   -                     -                     -                     15                   -                       72                  87 
Διανομή αποθεματικών                   -                     -                     -                     -                     -                       -   
Υπόλοιπο 30.06.2017            12.032                935              1.091                 (41)                   -                (5.617)             8.400 

Υπόλοιπο 01.01.2018            12.032                935              1.091                (26)                   -                (5.698)             8.334 
Κέρδη χρήσης                   -                     -                     -                     -                     -                     200                200 
Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                   -                     -                     -                     14                   -                       -                     14 
Συγκεντρωτικές συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από
φόρους 

                  -                     -                     -                     14                   -                     200                 214 

Διανομή αποθεματικών                   -                     -                     -                     -                     -                       -                     -   
Υπόλοιπο 30.06.2018            12.032                935              1.091                 (12)                   -                (5.498)             8.548 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Υπέρ το 
άρτιο 

 
Αποθεματικά 

 
Αποτελέσματα 

εις νέον 
 Σύνολο 

 
Αποθεματικό 
αντιστάθμιση
ς ταμιακών 

ροών 

 Αποθεματικό 
από αποτίμηση 
συμμετοχικών 

τίτλων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

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

 

  

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Σημ.
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων                 928                 420                  289                   142 
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 7                 702                 766                  535                   598 
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων                   19                   20                    19                     20 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 15               (110)               (110)                  (74)                    (74)
Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων 10                   35                   25                    35                     25 
Προβλέψεις παροχών εργαζομένων                     8                     5                      8                       5 
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης για καταβληθείσες αποζημιώσεις σε
πρώην εργαζομένους

                   -                   (11)                     -                      (11)

Αποτέλεσμα (κέρδη) / ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας                   (2)                   (1)                    (4)                      (5)
Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία 8                 (57)                 (55)                     -                        -   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                 447                 461                  395                   398 
Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση) αποθεμάτων            (1.578)               (694)             (1.680)                  (825)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων                 409            (1.474)                (183)               (1.156)
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)              1.211              2.850               2.156                2.791 
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα               (447)               (461)                (395)                  (398)
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος                    -                     (6)                     -                        -   
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες              1.565              1.735                1.101                 1.510 

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 7               (618)                 (37)                (150)                    (33)
Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων                   22                   10                      4                     10 
Σύνολο (εκροών) για από επενδυτικές δραστηριότητες               (596)                 (27)                (146)                   (23)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                 250                    -                       -                        -   
Εξοφλήσεις δανείων, καθαρό ποσό            (1.047)            (1.464)                (868)               (1.271)
Σύνολο (εκροών) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες               (797)            (1.464)                (868)               (1.271)

Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                 172                 244                    87                    216 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου                 819                 152                  599                   134 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 11                 991                 396                  686                   350 

Όμιλος Εταιρεία
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ με διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" 
ιδρύθηκε το 1991  (3506/9-8-91  ΦΕΚ)  στο Διδυμότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιομηχανική της δραστηριότητα το 
1994. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Ν. Έβρου στο 3ο χλμ. Αλεξ/πόλης-Συνόρων και το site της είναι 
www.evrofarma.gr. Τον Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, (στο εξής Όμιλος) αποτελείται από την μητρική Εταιρεία (εφεξής «η Εταιρεία») και τη 
θυγατρική Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (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 
30.06.2018 και 31.12.2017 σε ποσό € 2.953 χιλ. ευρώ. 

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 2018 που καλύπτουν την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2018, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξίας 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 2018 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 
2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26η Σεπτεμβρίου 2018. 

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 
2017.  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη 
σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2017, εκτός από την υιοθέτηση των νέων 
προτύπων και διερμηνειών, που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 1η Ιανουαρίου 2018 όπως αναφέρονται κατωτέρω:  

2.1 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα: ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και λογιστική αντιστάθμισης. 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το νέο πρότυπο την 1 Ιανουαρίου 2018 χωρίς να αναπροσαρμόσει τη συγκριτική πληροφόρηση. Η 
επίπτωση από τις αναπροσαρμογές που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου, αναγνωρίστηκαν απευθείας στα 
αποτελέσματα εις νέον την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρμογές που έγιναν για κάθε ξεχωριστή γραμμή του ισολογισμού. Τυχόν 
γραμμές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε το καινούριο πρότυπο δεν περιλαμβάνονται στον 
πίνακα. Οι αναπροσαρμογές αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια παρακάτω. 
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2.1 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών (συνέχεια) 

Επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης (αύξηση/ (μείωση)) της 31 Δεκεμβρίου 2017 όπως δημοσιεύτηκε: 

Απόσπασμα από την κατάσταση οικονομικής θέσης 

31 Δεκεμβρίου 
2017 όπως 
δημοσιεύτηκε  

Επίδραση 
ΔΠΧΑ 9 

1 Ιανουαρίου 
2018 μετά την 
επίδραση 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 61 (61) - 
Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους - 61 61 

 

(α) Ταξινόμηση και επιμέτρηση     

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αρχική αναγνώριση θα επιμετρούνται 
στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η ταξινόμηση βασίζεται στα εξής δύο κριτήρια: το επιχειρηματικό μοντέλο 
που ακολουθεί ο Όμιλος για τη διαχείριση των συγκεκριμένων στοιχείων και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών 
ταμειακών τους ροών. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους) τα οποία ο Όμιλος είχε 
χαρακτηρίσει ως διαθέσιμα προς πώληση με βάσει το ΔΛΠ 39, πλέον ταξινομούνται ως επενδύσεις σε συμμετοχικούς 
τίτλους και θα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Οι μεταβολές 
από την αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων περιλαμβάνονται στα “στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων”. To ΔΠΧΑ 9, επιτρέπει στις εταιρίες την αμετάκλητη επιλογή να επιμετρούν μια επένδυση 
σε συμμετοχικό τίτλο ο οποίος δεν διακρατείται για διαπραγμάτευση στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων. 

Η πολιτική του Ομίλου για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια με αυτή που 
ακολουθούνταν βάσει του ΔΛΠ 39. 

(β) Απομείωση αξίας 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση 
πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. 

Σχετικά με τους ‘Πελάτες’, ο Όμιλος εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισε τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου 
δεν είχε σημαντική επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου.  

(γ) Αντιστάθμιση 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το 
οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 
αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού 
κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 
9. Οι τροποποιήσεις του προτύπου έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες:  

Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση 
με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Το πρότυπο 
εφαρμόζεται επιπλέον για την αναγνώριση και επιμέτρηση κερδών και ζημιών από την πώληση μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις συνήθεις δραστηριότητες του Ομίλου (π.χ. πωλήσεις παγίων 
ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). 
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2.1 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών (συνέχεια) 

Από 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση 
χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη συγκριτική πληροφόρηση. Το καινούριο πρότυπο δεν είχε σημαντικό 
αντίκτυπο στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, αφού δεν υπήρξαν 
σημαντικές διαφορές από την τρέχουσα λογιστική πολιτική. Η εφαρμογή του δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις 
νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό. Παρόλο που το νέο πρότυπο δεν εισάγει ουσιώδεις 
διαφορές από τις τρέχουσες λογιστικές πολιτικές του Ομίλου, η αντίστοιχη λογιστική πολιτική διαμορφώθηκε ως 
ακολούθως: 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνει μια συμβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη με την παράδοση 
αγαθού ή την παροχή υπηρεσίας (που ταυτίζεται με το χρόνο που ο έλεγχος επί του αγαθού ή της υπηρεσίας περνάει στον 
πελάτη). Εάν μία σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές υποχρεώσεις η συνολική αξία της σύμβασης 
επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους αξίες πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται 
είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί στην αντίστοιχη συμβατική υποχρέωση που εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που 
αναμένει να λάβει ο Όμιλος σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Τυχόν μεταβλητό αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ποσό 
του εσόδου που αναγνωρίζεται, στο βαθμό που δεν είναι σημαντικά πιθανό το ποσό αυτό να αντιλογιστεί στο μέλλον. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ο Όμιλος κατέληξε ότι οι εκπτώσεις επί του όγκου των πωλήσεων 
δημιουργούν δικαίωμα το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος παρέχει στους πελάτες 
εκπτώσεις επί του όγκου πωλήσεων με βάση τα όρια που καθορίζονται στις μεταξύ τους συμβάσεις. Όλες αυτές οι 
εκπτώσεις διευθετούνται εντός του οικονομικού έτους και συνεπώς η εφαρμογή του νέου προτύπου θα έχει μηδενική 
επίδραση στις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Εντούτοις, για τους σκοπούς των ενδιάμεσων συνοπτικών 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος έχει υπολογίσει το τμήμα των εκπτώσεων όγκου που αντιστοιχεί στο 
δικαίωμα που έχει θεμελιώσει κάθε πελάτης με βάσει τον όγκο των αγορών του.  

ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) 

Στόχος των αποσαφηνίσεων είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των απαιτήσεων του 
προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό χειρισμό των υποχρεώσεων 
απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται 
στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας 
ή εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη 
λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες πρακτικές 
διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την 
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις)  

Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις 
σχετικά με το λογιστικό χειρισμό των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε 
συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, 
παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων 
και το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, 
η οποία διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται 
με συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος δεν έχει προγράμματα παροχών εργαζομένων.  

ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα: 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό 
κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός 
ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει 
σαφής ένδειξη της μεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν 
αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. . Η τροποποίηση έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν 
θα έχει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρeίας.  
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2.1 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών (συνέχεια) 

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22:  

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που 
περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο 
νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική υποχρέωση που 
προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού 
στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου προκαταβολής 
ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα 
πρέπει να καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. Η ερμηνεία έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η επίδραση του εν λόγω προτύπου στις 
Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και δεν έχουν υιοθετηθεί 
νωρίτερα 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις:  

Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 
16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα 
μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι 
μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο 
λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά 
αμετάβλητη. 

Το πρότυπο θα επηρεάσει κυρίως το λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων του Ομίλου οι οποίες όμως δεν 
είναι σημαντικού μεγέθους.  Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η 
επίδραση του εν λόγω προτύπου στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 

ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες -: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της 
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του:  

Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του 
ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της 
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η 
ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα 
μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 
επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ 
αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 9: (Τροποποίηση) Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση:  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 
δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη 
αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού 
στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η τροποποίηση του Προτύπου θα 
εφαρμοστεί αναδρομικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και θα εκτιμηθεί 
από τον Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
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ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες:  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) 
των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος 
της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα 
συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, 
προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 
καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην 
λογιστική  αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εκτιμηθεί από τον Όμιλο η τυχόν επίδραση της στις Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
και της Εταιρίας.  

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος: 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που 
εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει 
πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την 
εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η 
αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών 
στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών: 

 Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 ενώ 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες 
αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης  και του καθαρού τόκου για το 
υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού 
του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των 
απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή 
ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς:  

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 
2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών 
λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές 
του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να 
επικαιροποιηθούν οι  αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της 
μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για 
να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν 
λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2020. 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή τροποποιήσεων 
των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 
διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, 
η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας 
επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που 
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. 
 

 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για 
χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα 
με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 
 

 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση 
και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη 
στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό 
δανεισμό. 

2.2 Κεφάλαιο κίνησης 
Κατά την 30η Ιουνίου 2018 το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας ανέρχεται σε € -8.949 χιλ. και € - 

9.054 χιλ., αντίστοιχα ως αποτέλεσμα α) της συμβατικής ωρίμανσης των δόσεων του ομολογιακού της δανείου τον 
Σεπτέμβριο του 2018 – με βάση το αρχικό πρόγραμμα αποπληρωμής - και της απεικόνισής του ως βραχυπρόθεσμού 
εφαρμόζοντας και β) της απεικόνισης του δανείου της ΑΤΕ ως επίσης βραχυπρόθεσμου με βάση τις διατάξεις του 
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 που απαιτεί όπως τα δάνεια κατατάσσονται με βάση τους συμβατικούς όρους 
αποπληρωμής που ίσχυαν κατά την ημερομηνία αναφοράς, ανεξαρτήτως μεταγενέστερων ρυθμίσεων ή διακανονισμών.  

Λαμβάνοντας υπόψη την έγκριση των ομολογιούχων πιστωτών για την επέκταση της περιόδου αποπληρωμής του 
κοινού ομολογιακού δανείου, το κεφάλαιο κίνησης της 30ης Ιουνίου 2018 θα ανήρχετο σε θετικό € 400 χιλ και € 270 χιλ 
για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, με την αναμενόμενη ολοκλήρωση του διακανονισμού του 
δανείου της ΑΤΕ, αναμένεται περαιτέρω σημαντική βελτίωση στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας. 
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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 περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

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

 παραγωγή και την πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων και  
 

 εκτροφή 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. 

3.1 Λειτουργικοί τομείς 
 

 

 

 
  

Μητρική Θυγατρική Μητρική Θυγατρική
Παραγωγή και 

Πωλήσεις 
Γαλακτομικών 

Προιόντων

Εκτροφή 
Αγελάδων

Παραγωγή και 
Πωλήσεις 

Γαλακτομικών 
Προιόντων

Εκτροφή 
Αγελάδων

Πωλήσεις σε εξωτερικούς  πελάτες               14.341                 1.027                      -                 15.368               14.132                    651                      -               14.783   
Διατομεακές πωλήσεις                     72                2.192               (2.264)                      -                       19                2.001               (2.020)                      -   
Επίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη
αξία

                     -                       57                      -                       57                      -                       55                      -                       55 

Λοιπά έσοδα                     87                   271                      -                     358                     95                   206                      -                     301 
Αποσβέσεις                  (554)                  (167)                      -                    (721)                  (618)                  (168)                      -                    (786)
Λοιπά έξοδα             (13.262)               (2.689)                2.264             (13.687)             (13.088)               (2.404)                2.020             (13.472)
Χρεωστικοί τόκοι                  (395)                    (52)                      -                    (447)                  (398)                    (63)                      -                    (461)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων                   289                   639                      -                     928                    142                   278                      -                     420 
Φόρος εισοδήματος                    (89)                  (196)                      -                    (285)                    (70)                    (79)                      -                    (149)
Καθαρή (ζημία) / κέρδος περιόδου                   200                   443                      -                     643                     72                    199                      -                      271 

                     -                        -   
Περιουσιακά στοιχεία τομέων               38.341               11.636              (3.645)              46.332              37.805               10.391              (2.833)              45.363 
Υποχρεώσεις των τομέων            (29.793)              (6.032)                   876            (34.949)            (29.405)              (6.032)                   563            (34.874)

01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017

Απαλοιφές

Ενοποιημένα 
στοιχεία 

οικονομικών 
καταστάσεων

Απαλοιφές

Ενοποιημένα 
στοιχεία 

οικονομικών 
καταστάσεων
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3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα - συνέχεια 
3.2 Γεωγραφική πληροφόρηση 

 

Τα έσοδα από έναν μόνον πελάτη του τομέα πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων για την περίοδο 01.01-30.06.2018  
ανέρχονται σε € 8.156 χιλ. ποσό που αντιστοιχεί στο 53% περίπου (περίοδος 01.01-30.06.2017: € 7.547 χιλ και 51%, 
αντίστοιχα) των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Η δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας δεν παρουσιάζει 
εποχικότητα.  

4. Πωλήσεις 

 

  

Χώρα Πωλήσεις Περιουσιακά 
στοιχεία

Πωλήσεις Περιουσιακά 
στοιχεία

Ελλάδα              14.969              46.332              14.475              45.363 
Γερμανία                      -                       49 
Λετονία                       1                      -   
Ρουμανία                   101                     74 
Γαλλία                     27                     22 
Κύπρος                     63                     89 
Βουλγαρία                     10                       4 
Πολωνία                      -                        (1)
Σουηδία                     67                     17 
Τσεχία                     54                     28 
Σλοβενία                       5                      -   
Λιθουανία                       5                      -   
Σλοβακία                     32                     20 
Μάλτα                       3                      -   
Μεγάλη Βρετανία                       4                      -   
Βέλγιο                     15                      -   
Τουρκία                     11                      -   
Λοιπές                      -                         4 
Σύνολο               15.367               14.781 

01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

Προϊόντα            10.940            12.863            12.548            12.809 
Εμπορεύματα              4.132              1.507              1.717              1.103 
Παροχή υπηρεσιών                 146                 145                    -                      -   
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων                   (3)                   17                    -                      -   
Λοιπές πωλήσεις                 152                 249                 148                 239 

           15.367             14.781             14.413             14.151 

Όμιλος Εταιρεία
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5. Φόρος εισοδήματος 
Ο  φόρος  εισοδήματος  που  αναγνωρίστηκε  στην  Κατάσταση  Αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται 
ως ακολούθως: 

 

 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία είναι η χρήση 2010, η οποία όμως έχει παραγραφεί πλέον. Για τις 
χρήσεις 2008 & 2009 ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 και οι επιπλέον 
λογιστικές διαφορές επί των οποίων καταλογίσθηκαν φόροι συνολικού ποσού € 119 χιλ. καταβλήθηκαν στο δεύτερο 
τρίμηνο του 2015.  Οι χρήσεις 2011 έως 2016 για την Εταιρεία και τη θυγατρική της, είχαν υπαχθεί στο φορολογικό 
έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ 82 του Ν 2238/1994 και του άρ 65Α του Ν 4174/2013 (από τους 
τακτικούς ελεγκτές της Εταιρείας).  

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού εξεδόθη εντολή φορολογικού 
ελέγχου για τη χρήση 2011 καθώς η Εταιρεία είχε υπαχθεί στο δείγμα του 9% (με βάση τις διατάξεις του Ν 2238/1994  
από τις εταιρείες που ελέγχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές / Ελεγκτικά Γραφεία, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον 9% 
για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών).  

Ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής και της θυγατρικής για τη χρήση 2017 ολοκληρώθηκε και η έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης θα υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 2018.  

  

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
Τρέχων φόρος εισοδήματος                 121                   61                    -   
Φόροι προηγουμένων χρήσεων                    -                      -                      -   
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις                    -                      -                      -   
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος                 164                   88                   89                   70 
Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης                 285                 149                   89                   70 

Όμιλος Εταιρεία

Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
Φόρος - (έσοδο) / έξοδο επί ζημιιών / κερδών
από αποτίμηση παράγωγου χρηματοοικονομικού
μέσου 

                    5                     6                     6                     6 

Φόρος (έσοδο) / έξοδο επί ζημιών / κερδών από
αποτίμηση διαθέσιμου προς πώληση
χρηματοοικονομικού στοιχείου

                   -                      -   

Φόρος (έσοδο) / έξοδο επί αναλογιστικών ζημιών
/ κερδών παροχών προς εργαζομένους

                   -                      -                      -   

Φόρος εισοδήματος έξοδο / (έσοδο) που έχει
αναγνωριστεί στην κατάσταση λοιπών συνολικών
εσόδων

                    5                     6                     6                     6 

Όμιλος Εταιρεία
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6. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζημία)  της χρήσης 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.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της
μητρικής

                643                 271                 200                   72 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών
κατά την διάρκεια της χρήσεως

    13.673.200     13.673.200     13.673.200     13.673.200 

           0,0470            0,0198            0,0146            0,0053 

Όμιλος Εταιρεία
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2018              5.545            17.298            25.048              3.346              3.746                 741            55.724 
Προσθήκες χρήσεως                 171                     5                 246                   14                   24                 158                 618 
Πωλήσεις                      -                      -                      -                 (55)                   (7)                      -                 (62)
Μεταφορές/ανακατανομές                      -                 131                     7                      -                 (10)               (154)                 (26)
Κόστος κτήσεως 30.06.2018              5.716            17.434            25.301              3.305              3.753                 745            56.254 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2018               (193)            (6.860)          (17.350)            (3.099)            (3.614)                      -           (31.116)
Αποσβέσεις χρήσεως                      -               (259)               (365)                 (57)                 (21)                      -               (702)
Απομειώσεις                      -                      -                     9                   59                      -                      -                   68 
Πωλήσεις                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 
Μεταφορά στα αποτελέσματα                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 
Σωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2018               (193)            (7.119)          (17.706)            (3.097)            (3.635)                      -          (31.750)

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2017              5.342            17.424            24.916              3.481              3.712                     9            54.884 
Προσθήκες χρήσεως                      -                      -                     4                   14                   19                      -                   37 
Πωλήσεις                      -                      -                      -               (151)                      -                      -               (151)
Μεταφορές/ανακατανομές                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      - 
Κόστος κτήσεως 30.06.2017              5.342            17.424            24.920              3.344              3.731                     9            54.770 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2017               (193)            (6.341)          (16.624)            (3.103)            (3.481)                      -          (29.742)
Αποσβέσεις χρήσεως                      -               (259)               (375)                 (63)                 (70)                      -               (767)
Πωλήσεις                      -                      -                      -                 142                      -                      -                 142 
Μεταφορά στα αποτελέσματα                      -                      -                      -                      -                      -                      - 
Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017               (193)            (6.600)          (16.999)            (3.024)            (3.551)                      -          (30.367)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
01.01.2017              5.149             11.083              8.292                 378                 231                     9            25.142 
30.06.2017              5.149            10.824              7.921                 320                 180                     9            24.403 
01.01.2018              5.352            10.438              7.698                 247                 132                 741            24.608 
30.06.2018              5.523             10.315              7.595                 208                  118                 745            24.504 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 

 Σύνολο 

Όμιλος 01.01.-30.06.2017  Κτίρια  
Μηχανήματα 

 Μεταφορικά 
μέσα 

 Λοιπός 
εξοπλισμός 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 

 Σύνολο 

Όμιλος 01.01.-30.06.2018  Κτίρια  
Μηχανήματα 

 Μεταφορικά 
μέσα 

 Λοιπός 
εξοπλισμός 
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 

 

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2018              4.392            10.693            22.752              3.279              3.313                 552            44.981 
Προσθήκες χρήσεως                     2                   14                     9                     9                 116                 150 
Πωλήσεις                      -                 (55)                   (7)                 (62)
Μεταφορές/ανακατανομές                   (6)                   (6)
Κόστος κτήσεως 30.06.2018              4.392            10.695            22.766              3.233              3.315                 662            45.063 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2018               (193)            (4.265)          (15.122)            (3.034)            (3.209)                      -          (25.823)
Αποσβέσεις χρήσεως               (158)               (301)                 (56)                 (20)               (535)
Απομειώσεις                     9                   59                   68 
Πωλήσεις                      - 
Μεταφορά στα αποτελέσματα                      - 
Σωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2018               (193)            (4.423)          (15.414)            (3.031)            (3.229)                      -          (26.290)

 Γήπεδα 
 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2017              4.392            10.693            22.637              3.393              3.283                     8            44.406 
Προσθήκες χρήσεως                      -                      -                      -                   14                   19                      -                   33 
Πωλήσεις                      -                      -                      -               (130)                      -                      -               (130)
Μεταφορές/ανακατανομές                      -                      -                      -                      -                      -                      - 
Κόστος κτήσεως 30.06.2017              4.392            10.693            22.637              3.277              3.302                     8            44.309 
Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2017               (193)            (3.948)          (14.531)            (3.021)            (3.077)                      -          (24.770)
Αποσβέσεις χρήσεως                      -               (158)               (308)                 (62)                 (70)                      -               (598)
Πωλήσεις                      -                      -                      -                 124                      -                      -                 124 
Σωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2017               (193)            (4.106)          (14.839)            (2.959)            (3.147)                      -          (25.244)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
01.01.2017              4.199              6.745              8.106                 372                 206                     8            19.636 
30.06.2017              4.199              6.587              7.798                 318                 155                     8            19.065 
01.01.2018              4.199              6.428              7.630                 245                 104                 552             19.158 
30.06.2018              4.199              6.272              7.352                 202                   86                 662            18.773 

 Σύνολο 

Εταιρεία 01.01.-30.06.2017  Κτίρια  
Μηχανήματα 

 Μεταφορικά 
μέσα 

 Λοιπός 
εξοπλισμός 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 

 Σύνολο 

Εταιρεία 01.01.-30.06.2018  Κτίρια  
Μηχανήματα 

 Μεταφορικά 
μέσα 

 Λοιπός 
εξοπλισμός 

 Πάγια υπό 
εκτέλεση 
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 

Επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίστανται κατά την 30η Ιουνίου 2018 εμπράγματα 
βάρη ποσού € 18,7 εκ και € 15,8 εκ, αντίστοιχα για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  

Κατά την 30η Ιουνίου 2018 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 
αναπόσβεστης λογιστικής € 600 χιλ (31.12.2017: € 600 χιλ) και ένα ακίνητο (οικόπεδο με κτίριο) αναπόσβεστης λογιστικής 
αξίας € 50 χιλ (31.12.2017 € 50 χιλ).  

Κατά τη χρήση 2015 διενεργήθηκε εκτίμηση της εύλογης αξίας του από εμπειρογνώμονα πολιτικό μηχανικό, βάσει της 
οποίας προέκυψε απομείωση της αξίας τους συνολικού ποσού € 279 χιλ. Η εκτίμηση βασίστηκε σε συγκριτικά στοιχεία 
παρόμοιων συναλλαγών ακινήτων. Στις ενδιάμεσες χρήσεις και περιόδους δεν προέκυψαν ενδείξεις απομείωσης των 
επενδυτικών ακινήτων.  

 

8. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

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

30.06.2018 (Ώριμα: 2.700 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.204 χιλ. ευρώ). 

31.12.2017 (Ώριμα: 2.611 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.236 χιλ. ευρώ). 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2018 ανήλθε σε € 2.415 χιλ. (01.01-
30.06.2017: € 2.001 χιλ).  

9. Αποθέματα 

 

  

30.06.2018 31.12.2017
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία έναρξης χρήσης              3.847              3.664 
Αγορές περιόδου                    -                      -   
Πωλήσεις περιόδου                 (70)               (182)
Καθαρή μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο                 127                 365 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία λήξης περιόδου              3.904              3.847 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Εμπορεύματα                  68                114                  67                114 
Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή             3.489             1.834             3.489             1.834 
Υλικά παραγωγής                354             1.014                120                611 
Αναλώσιμα-είδη συσκευασίας                936                307                854                291 

            4.847             3.269             4.530             2.850 
Απομείωση                 (60)                 (60)                 (60)                 (60)

            4.787             3.209             4.470             2.790 

Όμιλος Εταιρεία
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10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

 

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

 

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Πελάτες εσωτερικού 6.632            7.414                        6.333             7.208 
Πελάτες εξωτερικού 119               84                                119                  84 
Μείον: απομείωση για απομείωση απαιτήσεων            (2.463) (2.428)                      (2.375)            (2.340)

            4.288 5.070                        4.077             4.952 
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.308            2.195                        1.240             2.001 
Γραμμάτια εισπρακτέα 1.852            65                             1.827                  40 
Έσοδα εισπρακτέα 1.526            1.537                        1.511             1.511 
Καθαρές απαιτήσεις 8.974           8.867           8.655           8.504           
Λοιπές απαιτήσεις 2.830            2.564                        2.564             2.259 
Προκαταβολές 642               1.459                           605                913 
Μείον: πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων (586)              (586)                            (586)               (586)
Σύνολο 11.860          12.304          11.238          11.090          
Μείον: μακροπρόθεσμο μέρος (30)                (30)                                (22)                 (22)
Βραχυπρόθεσμο μέρος 11.830          12.274          11.216          11.068          

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία
Πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις 01.01.2017 (3.334)           (3.248)           
Προσθήκες χρήσης 01.01-31.12.2017 (32)                (30)                
Μείον: Xρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη 352               352               
Υπόλοιπο 31.12.2017 (3.014)          (2.926)          
Προσθήκες χρήσης 01.01-30.06.2018 (35)                (35)                
Μείον: Xρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις 30.06.2018 (3.049)          (2.961)          

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Ταμείο                   31                   41                   31                   41 
Καταθέσεις όψεως                 960                 778                 655                 558 

                991                 819                 686                 599 

Όμιλος Εταιρεία
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12. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

 

13. Δάνεια τραπεζών 

 

Στα ανωτέρω δάνεια περιλαμβάνεται υπόλοιπο δανείων προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού € 5.053 
χιλ. Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και αναμένει θετικό διακανονισμό και όρους αποπληρωμής του δανείου 
αυτού.  Με βάση τις έως τώρα συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και προτάσεις από τον εκκαθαριστή της αντισυμβαλλόμενης 
πιστώτριας τράπεζας προβλέπεται η διαγραφή των τόκων και η αποπληρωμή του δανείου σε μακροπρόθεσμη βάση. Για 
το λόγο αυτό, η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, τόκους που αναλογούν στην 
ενδιάμεση περίοδο.  

Τον Αύγουστο του 2014 η Εταιρεία σύναψε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap) βάσει του οποίου 
η Εταιρεία ανταλλάσσει το κυμαινόμενο επιτόκιο με σταθερό. Το συμβόλαιο αφορά μέρος του κοινοπρακτικού 
ομολογιακού δανείου (της Alpha Bank) έχει συναφθεί για όλη τη διάρκεια του δανείου, έχει χαρακτηριστεί ως 
αποτελεσματικό με βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές της Εταιρείας.  

Η εύλογη αξία του συμβολαίου αυτού ανέρχεται σε € - 17 χιλ (αρνητικό - € 12 χιλ. μετά αναβαλλόμενου φόρου) την 30η 
Ιουνίου 2018 (31.12.2017 € - 42 χιλ). 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Μετοχικό κεφάλαιο            12.032            12.032            12.032            12.032 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο                 935                 935                 935                 935 

Τακτικό αποθεματικό                 315                 315                 277                 277 
Αφορολόγητα αποθεματικά                   57                   57                   57                   57 
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο                 840                 840                 757                 757 
Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμιακών ροών                 (12)                 (26)                 (12)                 (26)
Αποθεματικό από αποτίμηση ΔΠΧΣ                 (44)                 (42)                    -                      -   

            14.123             14.111            14.046            14.032 

Όμιλος Εταιρεία

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Ομολογιακό δάνειο - λήξη 2018            10.765            10.663            10.765            10.663 
Μακροπρόθεσμο δάνειο - λήξης 2019                 147                 164                 147                 164 
Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 2018-2021              1.376              1.573                    -                      -   

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων          (11.049)          (11.053)          (10.765)          (10.663)

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων τραπεζών              1.239              1.347                 147                 164 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Βραχυπρόθεσμο δάνειο από ΑΤΕ "bad bank"              3.150              3.150              3.150              3.150 
Βραχυπρόθεσμο δάνειο από ΑΤΕ "bad bank"              1.903              1.903              1.903              1.903 
Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια                 751              1.455                 181              1.134 
Δεδουλευμένοι τόκοι                   41                   22                    -   

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων            11.049            11.053            10.765            10.663 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων τραπεζών            16.894            17.583            15.999            16.850 

Σύνολο δανείων τραπεζών 18.133          18.930          16.146          17.014          

Όμιλος Εταιρεία
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14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

15. 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 κρέατος και εγκαταστάσεις 
βοοτροφικών και προβατοτροφικών μονάδων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων 1892/1990, 1257/99 και 3299/2004. 
 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Επίδικες διαφορές 
Κατά της Εταιρείας έχουν επιβληθεί πρόστιμα από τον Ε.Φ.Ε.Τ συνολικού ποσού 85 χιλ. ευρώ για τα οποία έχει ασκηθεί 
εμπρόθεσμη αγωγή ενώ έχει καταβληθεί ήδη μέρος του ποσού για το παραδεκτό των προστίμων. Στην κλειόμενη περίοδο  
το αρμόδιο Δικαστήριο απήλλαξε την Εταιρεία. Η Διοίκηση εξετάζει τη διαδικασία επιστροφής των καταβληθέντων 
ποσών. 

Επίσης εκκρεμούν αγωγές, από πρώην εργαζόμενους της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 151 χιλ. έναντι των οποίων η 
Εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη.  
 

Δοθείσες εγγυήσεις 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όμιλος: 30.06.2018 € 385 χιλ (31.12.2017: € 33 χιλ) και Εταιρεία: 30.06.2018 € 385 
χιλ (31.12.2016: € 33 χιλ).  

 

 

 

 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Προμηθευτές 5.108                         2.470              5.539              2.027 
Υποχρεώσεις προς εργαζομένους                   83                   74                   77                   67 
Επιταγές πληρωτέες              2.944              3.680              2.335              3.159 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί                   94                 147                   47                   89 
Λοιποί φόροι τέλη                   40                   72                   24                   44 
Υποχρεώσεις factoring              1.216              1.687              1.216              1.687 
Λοιπές υποχρεώσεις                 194                 336                 189                 198 

             9.679              8.466              9.427              7.271 

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 01.01.2017 6.076            4.101            
Ληφθείσες επιχορηγήσεις -                -                
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (252)              (179)              
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31.12.2017 5.824            3.922            
Ληφθείσες επιχορηγήσεις -                -                
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (111)              (74)                
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 30.06.2018 5.713            3.848            



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2018 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2018 

   
 

32 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 

 

Σημειώσεις: 

 Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και απολυμαντικών ειδών 
 

 Οι αγορές από τη Campus 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.  

 

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

Έσοδα από θυγατρική (Campus)                    -                      -                     72                   19 
Έσοδα από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                   86                 264                   86                 264 
Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη                 238                 259                    -                      -   

                324                 523                 158                 283 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρική (Campus)                    -                      -                2.192              2.001 
Αγορές από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                    -                   849              1.474                 849 
Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη                 455                 226                    -                      -   

                455              1.075              3.666              2.850 

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
Απαιτήσεις από θυγατρική (Campus)                    -                      -                      -                     90 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                    -                1.668                    -                1.668 
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη                    -                      -                      -                      -   

                   -                1.668                    -                1.758 

Υποχρεώσεις προς θυγατρική (Campus)                    -                      -                   700                    -   
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                 537                    -                   537                    -   
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη                   36                 100                    -                      -   

                573                 100              1.237                    -   

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά
στελέχη

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

Βραχύχρονες παροχές                   17                 208                   17                 208 
Υποχρεώσεις                 126                 402                 230                 233 

Όμιλος Εταιρεία

 Όμιλος  
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18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς  
Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των ομολογιούχων το αίτημα της 

Εταιρείας για την επέκταση της λήξης του κοινού ομολογιακού της δανείου έως τον Οκτώβριο του 2020 (βάσει του 
υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου) και η τυπική διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβατικών εγγράφων 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το νέο πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει 
τέσσερις (4) εξαμηνιαίες πληρωμές κεφαλαίου € 500 χιλ και μια δόση τον Οκτώβριο του 2020, ποσού € 7,8 εκ.  

Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την 
Εταιρεία, για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε γνωστοποίηση, είτε 
διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

Έμμεση Μέθοδος
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017
01.01.-

30.06.2018
01.01.-

30.06.2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 928               420               289               142               
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις  & ζημία εκποίησης 721               786               554               618               
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (110)              (110)              (74)                (74)                

Νόμιμος Ελεγκτής: Προβλέψεις για απομείωση επενδυτικών ακινήτων -                    -                    -                    -                    
Ελεγκτική Εταιρεία: Προβλέψεις 43                 30                 43                 30                 
Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία (57)                (55)                -                    -                    

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους -                    (11)                -                    (11)                
Καταβληθείσες παροχές σε εργαζόμενους -                    -                    -                    -                    
Αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (2)                  (1)                  (4)                  (5)                  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 447               461               395               398               

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 23.854           23.958           18.123           18.508           ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.703             3.523             -                    -                    Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (1.578)            (694)              (1.680)            (825)              
Επενδύσεις σε ακίνητα 650               650               650               650               Μείωση / (αύξηση) βιολογικών στοιχείων -                    -                          -                    -                    
Λοιπά άϋλα  περιουσιακά στοιχεία 221               240               221               240               Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 409               (1.474)            (183)              (1.156)            
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 95                 98                 2.975             2.975             (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών) 1.211             2.850             2.156             2.791             
Αποθέματα 4.988             3.533             4.470             2.790             Μείον:
Απαιτήσεις από πελάτες 11.830           12.274           11.216           11.068           Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (447)              (461)              (395)              (398)              
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 991               819               686               599               Καταβεβληµένοι φόροι -                    (6)                  -                    -                    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 46.332          45.095          38.341           36.830          Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.565            1.735            1.101             1.510             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    Επενδυτικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο 12.032           12.032           12.032           12.032           Αγορά περιουσιακών στοιχείων (618)              (37)                (150)              (33)                
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαιών (649)              (1.304)            (3.484)            (3.698)            Αγορά βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -                    -                    -                    -                    
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών ιδιοκτητών μητρικής (α) 11.383           10.728           8.548            8.334            Εισπράξεις από πωλήσεις περουσιακών στοιχείων 22                 10                 4                   10                 
Δικαιώματα μειοφηφίας (β) -                    -                    -                    -                    Έσοδα από ασφαλιστική αποζημίωση για καταστροφή αποθεμάτων -                    -                    -                    -                    
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών (γ)=(α)+(β) 11.383           10.728           8.548            8.334            Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση -                    -                    -                    -                    
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.239             1.347             147               164               Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις -                    -                    -                    -                    
Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις 1.222             1.045             355               252               Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (596)              (27)               (146)              (23)               
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 17                 37                 17                 37                 
Επιχορηγήσεις 5.713             5.824             3.848             3.922             Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16.894           17.583            15.999           16.850           Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 250               -                    -                    -                    
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.864             8.531             9.427             7.271             Εξοφλήσεις δανείων (1.047)            (1.464)            (868)              (1.271)            
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 34.949          34.367          29.793          28.496          Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -                    -                    -                    -                    
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)+(δ)

46.332          45.095          38.341           36.830          Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (797)              (1.464)           (868)              (1.271)           

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 172               244               87                 216               
 και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

30.06.2018 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2017 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 819               152               599               134               
Σύνολο ιδίων κεφαλαιών έναρξης περιόδου (1/1/2018 και 
1/1/2017 αντίστοιχα)

10.728           10.201           8.334            8.313            Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 991               396               686               350               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 655               288               214               87                 
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -                    -               -               -                    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2017 και 
31.12.2016 αντίστοιχα)

11.383           10.489            8.548            8.400            -               -               -               -                    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

01.01.-
30.06.2018

01.01.-
30.06.2017

Πωλήσεις (μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 14.489           14.286           14.413           14.151           
Πωλήσεις (βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 878               495               -                    -                    
Σύνολο Πωλήσεων 15.367           14.781           14.413           14.151           
Μικτά κέρδη / (ζημιές) των μη βιολογικών στοιχείων 5.927             5.164             2.695             2.374             
Επίπτωση  επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
στην εύλογη αξία

57                 55                 -                    -                    

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.852)            (2.586)            -                    -                    
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 3.487             2.934             2.782             2.469             
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

1.375             881               684               540               

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 928               420               289               142               
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 643               271               200               72                 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 12                 17                 14                 15                 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 655               288               214               87                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατανέμονται σε: 324 158
Μετόχους μητρικής 643               271               200               72                 455 3.666
Δικαιώματα μειοψηφίας -                    -                    -                    -                    0 0

643               271               200               72                 573 1.237
17 17

-               -               
126 230

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) 0,0470 0,0198 0,0146 0,0053

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

1.986             1.495             1.164             1.021             

Διδυμότειχο, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη 

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις 
δ) Υποχρεώσεις 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και 
η) Απαιτήσεις προς τα διευθ. στελέχη & μέλη 

www.evrofarma.gr ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 
Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων:

26 Σεπτεμβρίου 2018

Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νωνΣύμβουλος

Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Γιαννουλάκης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος    
Ζιούτας Δημήτριος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

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 €

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

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 2018 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Με σύμφωνη γνώμη

Δημήτρης Παπάζης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22381
KSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενδιάμεσης περιόδου 01/01-
30/06/2018 είναι ίδιες με αυτές των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2017.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων.
3. Υπάρχουν αγωγές κατά της εταιρείας συνολικού ποσού 151 χιλ.  έναντι των οποίων η Εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη.
4. Επί των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας υφίστανται βάρη 18,7 εκ ευρώ και 15,8 εκατ αντίστοιχα 
για εξασφάλιση των δανειακών τους συμβάσεων.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 30.06.2018 και την 31.12.2017 ήταν 141 και 130 και 
110 και 98, αντίστοιχα. 
6. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από τον Όμιλο. 
7. 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. Δεν υπήρξε μεταβολή στην σύνθεση του Ομίλου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
8. Κατά της Εταιρείας είχαν επιβληθεί πρόστιμα από τον Ε.Φ.Ε.Τ συνολικού ποσού 85 χιλ. ευρώ για τα οποία η Εταιρεία είχε διακιωθεί από 
τα αρμόδια Δικαστήρια.. Η Διοίκηση εξετάζει τη διαδικασία επιστροφής των καταβληθέντων ποσών. 
9. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς εγκρίθηκε το αίτημα της Εταιρείας για την επέκταση της λήξης του κοινού ομολογιακού της 
δανείου έως τον Οκτώβριο του 2020 (βάσει του υποβληθέντος επιχειρηματικού της σχεδίου) από τους ομολογιούχους και η τυπική 
διαδικασία υπογραφής των σχετικών συμβατικών εγγράφων αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα . Το νέο 
πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει 4 σταδιακές εξαμηνιαίες πληρωμές κεφαλαίου € 500 χιλ και μια δόση τον Οκτώβριο του 2020, ποσού €
7,8 εκ.
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