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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

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

2) Χρήστος Παπαζηλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

3) Παναγιώτης Παπαζηλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

υπό την ως άνω ιδιότητα μας δηλώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

α) οι εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ,  
κατά την 30η Ιουνίου 2021 και για την περίοδο 01/01/2021 - 30/06/2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και 
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και 

 

β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

 

Διδυμότειχο, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

Οι Βεβαιούντες 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος - Εκτελεστικό 

 

 

 

Το Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

Πασχάλης Παπαζηλάκης 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 926302 

Χρήστος Παπαζηλάκης 

Α.Δ.Τ. Χ 281765 

Παναγιώτης Παπαζηλάκης 

Α.Δ.Τ. ΑΑ 761106 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

επί των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  

κατά την 30η Ιουνίου 2021 και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021  

 

 

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 Μονοπρόσωπη 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 2021 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο η κατάσταση στο α’ εξάμηνο του 2021 επηρεάστηκε σημαντικά και πάλι, όπως και το 
α’ εξάμηνο του 2020, από την πανδημία του COVID-19 και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξε η Ελληνική 
Κυβέρνηση τη χώρα μας, για σημαντικό χρονικό διάστημα, κατά την υπό εξέταση περίοδο. Στα πλαίσια αυτά και παρά 
τις ανακοινωθείσες ενέσεις ρευστότητας και τα μέτρα στήριξης των πληγέντων επιχειρήσεων επήλθε σημαντική επίδραση 
στην ελληνική οικονομία, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέσω της ύφεσης που δημιουργήθηκε από την προσωρινή 
διακοπή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, καθώς πολλές επιχειρήσεις είχαν καθοδηγήσει τους υπαλλήλους να 
παραμείνουν στο σπίτι και είχαν περιορίσει ή αναστείλει προσωρινά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 

Σε αυτά τα πλαίσια, ο οικονομικός απολογισμός του Ομίλου και της Εταιρείας για το α΄ εξάμηνο του 2021,  
χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

▪ Την αύξηση του όγκου των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κυρίως φέτας ΠΟΠ και στραγγιστού 
γιαουρτιού 

▪ Την αύξηση κατά 45% περίπου των εξαγωγών οι οποίες ανήλθαν κατά το Α’ εξάμηνο σε € 1.644 χιλ. έναντι  
€ 737 χιλ. της προηγούμενης περιόδου. 

▪ Την μείωση του λειτουργικού κέρδους ως απόρροια της επίπτωσης των αυξημένων τιμών σε α΄ ύλες, των 
ζωοτροφών που επηρεάζουν την Campus και γενικότερα τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το 
φάσμα της δραστηριότητας. 

▪ Τις συνεχιζόμενες νέες επενδύσεις του Ομίλου σε μηχανολογικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, οι οποίες 
ανήλθαν σε € 2.091 χιλ. για το α’ εξάμηνο του 2021 και είναι εξοφλημένες ολοσχερώς. Σχεδόν στο σύνολό 
τους είναι ενταγμένες στις διατάξεις του Μέτρου 4.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
επιχορηγούνται κατά 50%.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπό εξέταση περίοδος του 2021 χαρακτηρίζεται από τα εξής:  

▪ Την κερδοφορία του Ομίλου και της Εταιρείας. 

▪ Το σημαντικό EBITDA για τον Όμιλο και την Εταιρεία (αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο) 
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Σημαντικό ρόλο διετέλεσε η αύξηση των πωλήσεων στις ξένες αγορές καθώς και του στραγγιστού γιαουρτιού και της 
φέτας ΠΟΠ, τα οποία θα ενισχύσουν παραγωγικά στο εγγύς μέλλον το επενδυτικό πλάνο που ευρίσκεται σε εξέλιξη. 

Όπως και στις πρόσφατες προηγούμενες χρήσεις, βασική παράμετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτέλεσε η 
ιδιοπαραγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος από το στάβλο ζώων της θυγατρικής Εταιρείας 
CAMPUS Μονοπρόσωπη A.E. αλλά και η αξιοποίησή του από τη μητρική Εταιρεία μέσω των συνεχιζόμενων επενδύσεων 
σε μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Βασική δραστηριότητα της CAMPUS Μονοπρόσωπη A.E. είναι η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος από υψηλής 
ποιότητας βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτρέφονται και στεγάζονται χρησιμοποιώντας πρότυπες τεχνικές. 
Πέραν των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της έχει δημιουργήσει και το «cluster κτηνοτρόφων» που 
αποτελεί ένα μοντέρνο «συνεργατισμό» νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον 
οποίο η Campus αναλαμβάνει τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα αγοράζει 
το παραγόμενο από τα κοπάδια αυτά γάλα δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες. Το μοντέλο αυτό αποδίδει αρκετά 
ικανοποιητικό εισόδημα για τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό μοντέλο διαχείρισης 
κοπαδιών ζώων. Η συνολική ημερήσια παραγωγή από ιδιόκτητα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και άλλων 
κτηνοτρόφων ανέρχεται σε σχεδόν 45 τόνους γάλα ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο 3% της εγχώριας 
παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Το cluster της CAMPUS Μονοπρόσωπη A.E. αποτελεί ένα μοναδικό και 
πρότυπο μοντέλο για τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς και τη μόνη αξιόλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της 
αύξησης της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Η εγχώρια παραγωγή όπως είναι γνωστό είναι ελλειμματική 
καλύπτοντας περίπου μόνο το 40% των αναγκών της και αναγκάζει τη χώρα μας να πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές 
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, αναβαθμίσθηκε η ποιότητα των ενσιρωμένων ζωοτροφών, αφού 
πλέον η συγκομιδή πραγματοποιείται με καινοτόμο εξοπλισμό στο χωράφι, που ταυτόχρονα μετρά και αναλύει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (πρωτεΐνη, NDF κ.τ.λ.) της ζωοτροφής. 

Αποτελέσματα εξαμηνιαίας περιόδου 

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, οι βασικές μεταβολές των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων της υπό εξέτασης 
περιόδου, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020 έχουν ως εξής: 

▪ Ο ενοποιημένος και εταιρικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 17.585 χιλ. έναντι € 
15.675 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 12% ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 14.741 χιλ. έναντι € 
13.237 χιλ. της συγκριτικής πληροφόρησης παρουσιάζοντας αύξηση 11%.  
 

▪ Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 19,24% έναντι 20,42% και το εταιρικό 19,04% έναντι 
20,34% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 
3.383 χιλ. ευρώ και σε 2.808 χιλ. ευρώ έναντι 3.201 χιλ. ευρώ και 2.692 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό 
επίπεδο αντίστοιχα 
 

▪ Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.616 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός 
προβλέψεων ανέρχεται σε € 1.636 χιλ.) και € 919 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 1.454 
χιλ. και € 883 χιλ. για την συγκριτική πληροφόρηση.  
 

▪ Επίσης, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 652 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας 
αύξηση σε σχέση με την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 429 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, 
τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 145 χιλ. κέρδη αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική 
περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 25 χιλ. κέρδη. 
 

▪ Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 660 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας αύξηση 
σε σχέση με την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 338 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, τα 
αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 188 χιλ. κέρδη αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική 
περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 24 χιλ. κέρδη. 

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

▪ Ζημίες από αποτίμηση συμμετοχικών τίτλων ποσού € 24 χιλ. προ φόρων σε επίπεδο Ομίλου.  
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Προοπτικές 

Η Διοίκηση διατηρεί επιφυλακτική στάση αναφορικά με την κατάσταση και τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον. 
Ωστόσο ο κλάδος γαλακτοκομικών προϊόντων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικός, συνεπώς η διοίκηση θα επιδιώξει να 
συνεχίσει την ίδια πολιτική που εφαρμόζει εδώ και χρόνια, δηλαδή την αύξηση της παραγωγής γάλακτος, την περαιτέρω 
βελτίωση της ποιότητάς του, την ανάπτυξη των πωλήσεων στο εσωτερικό αλλά και με έμφαση στις εξαγωγές και των νέων 
επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό την επιπλέον βελτίωση των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων της. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Ακολουθούν ορισμένοι από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
μας καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα  

Η Διοίκηση του Ομίλου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του 
περιβάλλοντος. Τηρεί απαρέγκλιτα τις υφιστάμενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος εκπαιδεύοντας, συνάμα το 
προσωπικό της στα περιβαλλοντικά θέματα. Η μητρική Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό EUROCERT για 
το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Υπάρχει και λειτουργεί στο εργοστάσιο της Εταιρείας μας 
μονάδα βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων. Επιπροσθέτως, η μητρική Εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα εναλλακτικής 
διαχείρισης των συσκευασιών της σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Τέλος, ήδη 
λειτουργεί συγκρότημα βιοαερίου της συνδεδεμένης Εταιρείας Βιομέστη ΜΙΚΕ, που επεξεργάζεται, με τη μέθοδο της 
αναερόβιας θερμόφιλης ζύμωσης, κοπριά, τυρόγαλο και βιομάζα για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 1MW, απαλλάσσοντας τη θυγατρική Εταιρεία Campus Μονοπρόσωπη Α.Ε. από τις δαπάνες 
συγκέντρωσης και ξήρανσης και εν γένει διαχείρισης της κοπριάς, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η επιβάρυνση από το 
τυρόγαλο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Εταιρείας, δημιουργώντας ταυτόχρονα άμεσα και έμμεσα σημαντικά 
οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο. Να σημειωθεί ότι η θερμόφιλη ζύμωση καθιστά ακίνδυνο και ασφαλές το υπόλειμμα το 
οποίο διοχετεύεται ως οργανική λίπανση στα χωράφια συμβεβλημένων αγροτών που καλλιεργούν ζωοτροφές για τις 
διατροφικές ανάγκες των αγελάδων μας. Το εν λόγω συγκρότημα καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον 
Όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές Εταιρείες της χώρας, που εφαρμόζουν κυκλική 
οικονομία στην πράξη και λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Εργασιακά θέματα, Υγεία και Ασφάλεια 

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 2021 ο αριθμός του 
προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 157 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2020: 168 άτομα). Υπάρχει κανονισμός εργασίας, ο 
οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι σχέσεις της Διοίκησης με το προσωπικό είναι άριστες. Ο Όμιλος 
απασχολεί γιατρό εργασίας, ο οποίος εξετάζει το προσωπικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα, απασχολεί επίσης και 
τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος δίνει οδηγίες περί ασφαλούς διενέργειας των εργασιών τους. Επιπλέον, ο Όμιλος λαμβάνει 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους επισκέπτες σε όλους τους χώρους 
εργασίας. Ο Όμιλος επενδύει συνεχώς στην πρόληψη, στις υποδομές, στη βελτίωση των διαδικασιών, ενώ επενδύει συνεχώς 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

α) Βραχυπρόθεσμη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1,95 1,76 2,01 1,81

    (Current Ratio) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες) Χ 180 86 117 83 119

    (Average Collection Period) Πωλήσεις έτους με πίστωση

γ)
Μέση περίοδος πληρωμής

(Υποχρεώσεις προς προμηθευτές) Χ

180 59 109 62 111

     (Average payment period) Σύνολο δαπανών

δ)
Kαθαρός δανεισμός

Μακροπρόθεσμα & Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια μείον ταμιακά διαθέσιμα 1,42 1,31 2,16 1,89

    (Net Debt/ Equity ) Καθαρή θέση

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

ε)
EBITDA

Κέρδη προ φόρων τόκων &

αποσβέσεων 1.616         1.454         919            883            

Όμιλος Εταιρεία

Ημέρες

Ημέρες
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στην εκπαίδευση προσωπικού και συνεργατών στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας για να εξασφαλίσει συμμόρφωση με 
τα κριτήρια σε εθνικό επίπεδο. 

Παράλληλα με τις βασικές δράσεις ως προς την Υγεία και Ασφάλεια, ο Όμιλος διαχειρίστηκε αποτελεσματικά την 
κρίση της πανδημίας λόγω COVID-19, με άμεσες και συντονισμένες δράσεις, σε όλες τις δραστηριότητες και όλα τα 
επίπεδα. Σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση της κρίσης, διαδραμάτισε η σωστή και τακτική 
ενημέρωση των εργαζομένων ως προς τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, η αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων καθώς και η άμεση υλοποίηση των ενεργειών - αποφάσεων της Διοίκησης. 

 

2. Σημαντικά Γεγονότα που έχουν Συμβεί έως Σήμερα 

Σημαντικά γεγονότα της εξαμηνιαίας περιόδου 

Δανεισμός 

Εκταμιεύτηκαν κοινά ομολογιακά δάνεια από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς της τάξεως των € 2 εκ. και 
€ 1,5 εκ., αντίστοιχα, αμφότερα 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και πραγματοποιούνται με την εγγύηση που 
παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο και με την 
συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
(Ε.Παν.Ε.Κ.). 

Ο Καθαρός δανεισμός στις 30/6/2021 ανήλθε στα € 19.192 χιλ. για τον όμιλο  και στα € 17.828 χιλ. για την Εταιρεία 
έναντι € 16.729 χιλ. και € 15.220 χιλ. αντίστοιχα στις 31/12/2020. Κατά το Α’ εξάμηνο οι πληρωμές για αγορές παγίων 
του ομίλου ανήλθαν σε € 2.091 χιλ. και της Εταιρείας σε € 1.955 χιλ. 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Τροποποίηση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 14.962.155 (ΚΟΔ) 

Την 3η Σεπτεμβρίου 2021 με την πρόσθετη πράξη (τροποποίηση), οι συμβαλλόμενοι του κοινού ομολογιακού δανείου 
αποφάσισαν την τροποποίηση του περιθωρίου (δηλαδή την ποσοστιαία ετήσια προσαύξηση του επιτοκίου Euribor) και 
την άρση συγκεκριμένων εγγεγραμμένων προσημειώσεων υποθηκών ακινήτων. Συγκεκριμένα, το περιθώριο του ΚΟΔ 
τροποποιείται σε 3,20% αντί 3,70%, της αρχικής σύμβασης, αρχής γενομένης της περιόδου εκτοκισμού που άρχετε την 
23/08/2021 και έως την ημερομηνία λήξεως του ΚΟΔ. 

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

 

3. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

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

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 από την πανδημία COVID-19 

Αναφορικά με τον COVID-19 η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι ο κλάδος γαλακτοκομικών προϊόντων, δεν ανήκει 

σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που επηρεάζονται σημαντικά σε περίπτωση επιβράδυνσης της παγκόσμιας 

οικονομίας, εξαιτίας της εξάπλωσης της νόσου. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων της. 

Κίνδυνος επιτοκίου 
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Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμιακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μεταβολή των 
επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμιακές εκροές που συνδέονται με υποχρεώσεις 
του Ομίλου. 

Για να το αντιμετωπίσει, αναλύει την έκθεσή του στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να 
επιτύχει αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διαθέτει πλέον υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, ωστόσο, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει 
προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που καταρτίζονται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει 
προσεκτική παρακολούθηση των υποχρεώσεων (μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και 
των πληρωμών που πραγματοποιούνται.  

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

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών 
εισπρακτέων αλλά και από τις καταθέσεις της Εταιρείας σε τραπεζικά ιδρύματα. Το εμπορικό και το οικονομικό τμήμα 
αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, την εξυπηρέτηση 
των τρεχουσών οφειλών του και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύνανται να 
ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο πελάτη. 

Κίνδυνος σχετικά με την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων 

Η αγορά της πρώτης ύλης, η μεταποίηση, η συσκευασία, το μάρκετινγκ και η πώληση των τροφίμων ενέχουν έναν 
εγγενή κίνδυνο ως προς την ευθύνη της ποιότητας προϊόντων, της τυχόν ανάκλησής τους και της επακόλουθης δυσμενούς 
δημοσιότητας. 

Αρχής γενομένης από την αγορά του γάλακτος κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό με δικά της μεταφορικά μέσα και την 
μεταφορά αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα στο εργοστάσιο για έλεγχο και επεξεργασία, η Εταιρεία διασφαλίζει την 
άριστη ποιότητα και φρεσκάδα του γάλακτος και κατ’ επέκταση των παραγομένων προϊόντων. Η επεξεργασία του 
γάλακτος και η παραγωγή των προϊόντων γίνονται σε κλειστά δίκτυα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο τέλος της 
κάθε παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας των παραγομένων καθώς 
τηρούνται ποιοτικά δεδομένα τα οποία ελέγχονται από τον ποιοτικό έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα και μέχρι την 
λήξη τους. 

Η συνέχιση της ψυκτικής αλυσίδας είναι από τα κυριότερα σημεία ελέγχου και παρακολουθείται καθημερινά η ψύξη 
σε όλους τους χώρους και τα οχήματα μεταφοράς της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία ακολουθώντας αυστηρά και πιστά την πολιτική της στην ποιότητα επιτυγχάνει να προσφέρει στους πελάτες 
της προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή με πλήρη «ιχνηλασιμότητα». 

Σημειώνουμε ότι ειδικά για το αγελαδινό γάλα εφαρμόζεται με τις συνεργαζόμενες φάρμες πιστοποιημένο σύστημα 
για την διατροφή των αγελάδων αποκλειστικά από μη γενετικά τροποποιημένες τροφές (FREE GMO). 

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

Επιπλέον είναι πιστοποιημένη η παραγωγή από την Εταιρεία του τυριού φέτας (ποπ) από την AGROCERT και για 
την παραγωγή των βιολογικών της προϊόντων από την BIOHELLAS. 

Μακροοικονομικός κίνδυνος 

Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι η οικονομική ύφεση που προκαλεί και 
θα προκαλέσει η νόσος του COVID-19, λόγω της παρατεταμένης διάρκειας της και της αόριστης ημερομηνία λήξης της 
καθώς επίσης και, η αυξημένη ανταγωνιστικότητα εξαιτίας των πολλών Εταιρειών που αναπτύσσονται στον κλάδο των 
γαλακτοκομικών προϊόντων. Ενδεχόμενες μεταβολές στη διατροφική συμπεριφορά των καταναλωτών μπορεί να 
οδηγήσουν σε αντικατάσταση της κατανάλωσης προϊόντων της Εταιρείας με υποκατάστατα ή ανταγωνιστικά προϊόντα.  
Τα ανωτέρω, μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των πωλήσεων και επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Από την 
άλλη πλευρά, 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 την επίτευξη συνεργειών αλλά και την πραγματοποίηση επενδύσεων προς 
το σκοπό της αύξησης της παραγωγής και τη μείωση του κόστους ανά παραγόμενη μονάδα. Επίσης έκτακτα γεγονότα, 
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όπως σημαντικές μηχανικές βλάβες, φυσικές καταστροφές, περίπτωση απάτης, ξαφνική διακοπή συμβολαίου μεγάλου 
πελάτη / προμηθευτή, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναστάτωση στην Εταιρεία και να επιφέρουν αρνητικό αποτέλεσμα 
στις πωλήσεις, στο κόστος παραγωγής και εν γένει στα οικονομικά αποτελέσματά της. Η Διοίκηση γενικώς προσπαθεί με 
τις ενέργειές της να περιορίσει τη δυνατότητα εμφάνισης τέτοιων κινδύνων και σε περίπτωση που συμβεί κάτι, οι επιπτώσεις 
στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, να είναι μικρές. 

4. Έρευνα και ανάπτυξη 

Ο Όμιλος διαθέτει ομάδα εργασίας που συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, η οποία ασχολείται με την έρευνα και την 

ανάπτυξη αναφορικά με προϊόντα (ανάπτυξη νέων και βελτίωση/ εξέλιξη υπαρχόντων) και με νέες τεχνολογίες παραγωγής. 

5. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών  

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

 

 

  

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Έσοδα από θυγατρική (Campus)                -                  -                218                97 

Έσοδα από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)              102                21              102                21 

Έσοδα από συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            2.199            1.935                -                  -   

Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη              917              327              364                -   

           3.218            2.283              684               118 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρική (Campus)                -                  -                188              167 

Αγορές από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)            1.348            1.322            1.348            1.322 

Αγορές από συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            2.961            2.002            2.852            2.002 

Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη              219              198              172              137 

           4.528            3.522            4.560            3.628 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Απαιτήσεις από θυγατρική (Campus)                -                  -                  64                26 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)              356                18              356                18 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.215              998                -                  -   

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη              620              400              135              131 

           2.191            1.416              555               175 

Υποχρεώσεις προς θυγατρική (Campus)                -                  -                  -                  -   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                -                  -                  -                  -   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.359            1.008            1.359            1.008 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη                  2                18                -                    8 

           1.361            1.026            1.359            1.016 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Βραχύχρονες παροχές                29                24                15                22 

Υποχρεώσεις                -                    1                -                    1 

Όμιλος Εταιρεία

 Όμιλος  Εταιρεία
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Σημειώσεις: 

▪ Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών.   

▪ Οι αγορές από τη Campus αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

▪ Οι αγορές από ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

▪ Οι πωλήσεις της Campus προς την ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν πωλήσεις 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 ζώων για εμπορία και κατσικίσιου γάλακτος 

 

 

Διδυμότειχο, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 926302



KSi Greece   
Helping clients succeed 

 
 

                    

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

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

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
Εταιρείας και του Ομίλου «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», της 30ης Ιουνίου 2021 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες 
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007.  

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
«ΔΛΠ» 34). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

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

Συμπέρασμα 

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

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Ν. Νίκου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 

KSi Greece IKE Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 

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

ΑΜ ΣΟΕΛ 171
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

  

(ποσά σε χιλιάδες €) Σημ. 
01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων 4          15.144          13.559            14.741            13.237 

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 4            2.441            2.116                  -                    -   

Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων         (11.635)         (10.391)           (12.074)           (10.683)

Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία               (39)                29                  -                    -   

Δαπάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων           (2.898)           (2.479)                  -                    -   

Άλλα έσοδα/(έξοδα)              369              367                141                138 

Μικτό αποτέλεσμα            3.383            3.201              2.808             2.692 

Έξοδα διοίκησης             (712)             (647)               (680)               (621)

Έξοδα διάθεσης           (1.617)           (1.603)             (1.616)            (1.601)

Κέρδη προ φόρων και τόκων            1.054               951                 512                470 

Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά             (446)             (522)               (367)               (445)

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 8                44                -                    -                    -   

Κέρδη προ φόρων              652              429                 145                 25 

Φόρος εισοδήματος 5                  8               (91)                  43                  (1)

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους              660              338                 188                 24 

Αποδιδόμενο σε: 

Μετόχους μητρικής              660              338                188                 24 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                -                  -                    -                    -   

             660              338                 188                 24 

Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Βασικά & μειωμένα ανά μετοχή 6          0,0483          0,0247            0,0137            0,0018 

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

μεταγενέστερες περιόδους

               -                  -                    -                    -   

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

σε μεταγενέστερες περιόδους

               -                  -                    -                    -   

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

Σύνολο συγκεντρωτικών εσόδων μετά από φόρους              660              338                 188                 24 

Όμιλος Εταιρεία
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.    

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Σημ. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Π εριουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7          22.825          22.418            17.192            16.702 

Δικαιώματα χρήσης παγίων 7                22                37                 22                  37 

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία              110              129                110                129 

Επενδύσεις σε ακίνητα 7.1              650              650                650                650 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9            4.179            4.246                    -                    - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες                  -                  -             2.946              2.946 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 8                50                  6                    -                    - 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11                19                23                 17                  16 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι                  9                33                   7                    7 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων          27.865          27.542           20.944            20.487 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 10            4.127            3.334             3.768              2.741 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9              266              238                    -                    - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11          13.351          12.153            11.328            10.360 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12            3.032            3.108             1.903              2.004 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων          20.776          18.833            16.999             15.105 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων          48.640          46.375           37.943            35.592 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 13          12.032          12.032            12.032            12.032 

Υπέρ το άρτιο 13              935              935                935                935 

Αποθεματικά 13            1.869            1.869             1.361              1.361 

Αποτελέσματα εις νέον           (1.225)           (1.885)            (5.985)             (6.173)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής           13.611           12.951             8.343              8.155 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων           13.611           12.951             8.343              8.155 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 14          18.595          16.634            17.578            15.377 

Επιχορηγήσεις 17            4.632            4.821             3.135              3.259 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 15                  4                  7                   4                    7 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους                63                57                 63                  57 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις            1.075            1.193                348                391 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων          24.369          22.712            21.128             19.091 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16            6.789            7.246             6.124              6.270 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14            3.827            3.423             2.336              2.052 

Φόρος εισοδήματος                31                19                    -                    - 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 15                12                24                 12                  24 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων          10.660           10.712             8.472              8.346 

Σύνολο υποχρεώσεων          35.029          33.424           29.600            27.437 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων          48.640          46.375           37.943            35.592 

Όμιλος Εταιρεία
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

Όμιλος

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Υπόλοιπο 01.01.2020                  12.032                      935                    1.267                        -                    (2.363)            11.871 

Κέρδη χρήσης                        -                          -                          -                          -                        338                338 

Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                          -                    -   

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                        338                338 

Υπόλοιπο 30.06.2020                  12.032                      935                    1.267                        -                    (2.025)            12.209 

Υπόλοιπο 01.01.2021                  12.032                      935                    1.309                      560                  (1.885)            12.951 

Κέρδη χρήσης                        -                          -                          -                          -                        660                660 

Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                          -                    -   

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                        660                660 

Υπόλοιπο 30.06.2021                  12.032                      935                    1.309                      560                  (1.225)            13.611 

 Μετοχικό κεφάλαιο  Υπέρ το άρτιο  Αποθεματικά 
 Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

 Αποτελέσματα εις 

νέον 
 Σύνολο 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

.  

 

 

 

Εταιρεία

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Υπόλοιπο 01.01.2020                  12.032                      935                    1.091                        -                    (6.007)             8.051 

Κέρδη χρήσης                        -                          -                          -                          -                          24                 24 

Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                          -                    -   

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                          24                 24 

Υπόλοιπο 30.06.2020                  12.032                      935                    1.091                        -                    (5.983)             8.075 

Υπόλοιπο 01.01.2021                  12.032                      935                    1.091                      270                  (6.173)             8.155 

Κέρδη χρήσης                        -                          -                          -                          -                         188                188 

Λοιπά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                          -                    -   

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                         188                188 

Υπόλοιπο 30.06.2021                  12.032                      935                    1.091                      270                  (5.985)             8.343 

 Αποτελέσματα εις 

νέον 
 Σύνολο  Μετοχικό κεφάλαιο  Υπέρ το άρτιο  Αποθεματικά 

 Αφορολόγητα 

αποθεματικά 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
2021 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 19 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

  

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Σημ.
01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων              652              429               145                  25 

Πλέον /  Μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 7              692              651               516                505 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 7                15                27                 15                  16 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 17             (189)             (176)              (124)               (108)

Ζημία απομείωσης απαιτήσεων 11                30              152                 30                120 

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 8               (44)                -                   -                    -   

Προβλέψεις παροχών εργαζομένων                  6                  6                   6                    6 

Καταβληθείσες παροχές σε εργαζόμενους                 (1)               (10)                  (1)                 (10)

Αποτέλεσμα (κέρδη) / ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας               (28)                18                (24)                    1 

Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία                39               (29)                 -                    -   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα              446              522               367                445 

Πλέον/ μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων             (793)           (2.074)            (1.027)             (2.174)

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων           (1.269)           (1.881)              (973)             (1.177)

(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)             (456)            3.524              (146)              3.396 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα             (446)             (522)              (367)               (445)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες          (1.346)              637           (1.583)                600 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 7           (1.118)             (274)              (987)               (182)

Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων                39              117                 -                    -   

Σύνολο (εκροών) για επενδυτικές δραστηριότητες          (1.079)             (157)              (987)               (182)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια            3.620              394             3.500                349 

Εξοφλήσεις δανείων           (1.255)             (465)            (1.015)               (375)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις               (16)               (29)                (16)                 (17)

Σύνολο (εκροών) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες            2.349             (100)             2.469                (43)

Καθαρή μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα              (76)              380              (101)                375 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου            3.108              106             2.004                  98 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12            3.032              486             1.903                473 

Όμιλος Εταιρεία
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 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 Νομό Έβρου στο 1ο χλμ. Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας και η ιστοσελίδα της είναι 

www.evrofarma.gr. Τον Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, (στο εξής Όμιλος) αποτελείται από τη μητρική Εταιρεία (εφεξής «η Εταιρεία») και τη 

θυγατρική Εταιρεία CAMPUS Μονοπρόσωπη Α.Ε., (στο εξής «η θυγατρική») που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης 

και της οποίας η Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της καθώς επίσης και, τη συγγενή Εταιρεία ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ 

(στο εξής «η συγγενής») στην οποία η θυγατρική Εταιρεία CAMPUS Μονοπρόσωπη Α.Ε. κατέχει το 20% των εταιρικών 

μεριδίων της με αξία κτήσης € 1 χιλ. και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αξία κτήσεως της συμμετοχής 

στη θυγατρική ανέρχεται κατά την 30.06.2021 και 31.12.2020 σε ποσό € 2.946 χιλ. ευρώ. Οι κυρίες δραστηριότητες του 

Ομίλου είναι η παραγωγή και η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων, η παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή 

γαλακτοπαραγωγής και η εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες € (λειτουργικό νόμισμα), που είναι το 

νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

2. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις) 
της 30ης Ιουνίου 2021 που καλύπτουν την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2021, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων, των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων, των συμμετοχικών τίτλων και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθορισμένων παροχών που 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 και ειδικότερα σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσης 
Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2021 εγκρίθηκαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27η Σεπτεμβρίου 2021. 

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 
2020. 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και επενδύσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και τις 
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και 
εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάσθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου υπό το πρίσμα της 
επίδρασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, στην Εταιρεία και τον Όμιλο, καθώς και την οικονομία 
γενικότερα και δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διαφοροποίησης αυτών των λογιστικών πολιτικών. 

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

2.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων που υιοθετηθήκαν από τον Όμιλο  

Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι υπολογισμού βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενδιάμεσες συνοπτικές 

οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιηθήκαν για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31 Δεκέμβριου 2020, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις 

περιόδους που παρουσιάζονται, πλην των κάτωθι αναφερομένων τροποποιήσεων, οι οποίες υιοθετηθήκαν από τον Όμιλο 

κατά την 1 Ιανουάριου 2021. Οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που εφαρμοστήκαν για πρώτη φορά κατά το 2021 δεν είχαν 

σημαντικές επιπτώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 

Ιουνίου 2021.  

• ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – 
Φάση 2». Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
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τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες 
ολοκληρώνονται οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων 
δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι 
οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο 
δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κίνδυνου. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για τη λογιστική αντιμετώπιση αλλαγών στη βάση 
προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών και 
υποχρεώσεων, απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής 
στο επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων 
αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής 
αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κίνδυνου, που προσδιορίζεται ως 
αντιστάθμιση ενός στοιχειού κινδύνου. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα 
χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι 
τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς.  

• ΔΠΧΑ 16 ‘Μισθώσεις - Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις)’: Επιτρέπεται η 
νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί 
για έκδοση κατά την 28η Μάϊου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από 
την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις 
ενοικίου που προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική 
διευκόλυνση στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως 
συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν 
θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται ούλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο 
με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,  

 Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από 
την 30η Ιουνίου 2021,  

 Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους ορούς και προϋποθέσεις της μίσθωσης. 

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

νωρίτερα 

Ο Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή τροποποιήσεις τα οποία έχουν εκδοθεί 

αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Επιπλέον ο Όμιλος αξιολόγησε όλα τα πρότυπα και τις 

διερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν είχαν εφαρμογή στην παρούσα περίοδο και δεν αναμένει να 

υπάρξει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή τους.  

• ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς 
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχειών 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 στοιχειών 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.  

• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ 
(Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουάριου 2022, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, 
τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μια παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 
στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές 
απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων.  
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 ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχειών που παράγονται 

ενώ́ η Εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα 
από τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι 
τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης 
της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

 Μικρές τροποποιήσεις διενεργηθήκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- 
Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9- 
Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν 
το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις.  

• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση των 
Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την η ́ μετά την 1 Ιανουάριου 2023, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν 
καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσης επί της σημαντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών 
πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» 
λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται 
οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας 
του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2022): Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την η ́ μετά την 1 Ιανουάριου 2022 ενώ́ επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρμογή. Ωστο ́σο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής 
κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουάριου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις Εταιρείες να 
προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη 
συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις Εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο 
δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες 
ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την 

παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ́ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση η ́ το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, 
εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχειών αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις 
απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μια Εταιρεία εκδίδοντας 
συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολίτικες, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Οι τροποποιήσεις τίθενται σε 

ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουάριου 2023, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη 
εφαρμογή και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές πολίτικες και αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις που 
πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό της 
λογιστικής εκτίμησης ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα 
επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και πως 
διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολίτικες και τις διορθώσεις λαθών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την 30η Ιουνίου 2021 
(Τροποποιήσεις): Η Τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Απριλίου 2021, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 31η Μαρτίου 2021. Τον Μάρτιο του 2021, το 
ΣΔΛΠ τροποποίησε τους ορούς της πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στον μισθωτή να αντιμετωπίσει 
λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει 
των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης. Με βάση 
την τροποποίηση, η πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για μειώσεις σε πληρωμές μισθωμάτων και επηρεάζει 

πληρωμές που οφείλονται την η ́ πριν από την 30η Ιουνίου 2022, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις 
της πρακτικής διευκόλυνσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από μια ενιαία συναλλαγή: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την η ́ μετά την 1 Ιανουάριου 2023, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Μάιο του 2021, το ΣΔΛΠ 
εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αρχικής αναγνώρισης του 
ΔΛΠ 12 και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν λογιστικά την 
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αναβαλλόμενη φορολογία σε συναλλαγές όπως μισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισμού. Σύμφωνα με τις 
τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν ισχύει για συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, 
δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Ισχύει μόνο εάν η αναγνώριση ενός 
περιουσιακού στοιχείου μίσθωσης και υποχρέωσης μίσθωσης (ή υποχρέωσης παροπλισμού και περιουσιακού 
στοιχείου παροπλισμού) δημιουργεί προσωρινές διαφορές που δεν είναι ίσες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανομής παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 
(ΔΛΠ 19)»: Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον 
Μάϊο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής 
των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης 
(το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες 
διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και 
κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due 
Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέμα 
αυτό. Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί 
ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-22 
του ΔΛΠ 8. Ο Όμιλος, ο οποίος κατανέμει τις παροχές στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία 
συνταξιοδότησης των εργαζομένων, εξετάζει τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης με στόχο την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης μέχρι το τέλος του έτους για να αποτυπωθούν αναδρομικά οι επιπτώσεις στις οικονομικές 
καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα 

Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, καθώς η Εταιρεία 

και η θυγατρική που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα. 

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

▪ παραγωγή και την πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων και  

▪ παραγωγή γάλακτος μέσω εκτροφής βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (αγελάδων) 

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

πολιτικές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  

Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των τομέων χωριστά, προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις, να 

ανακατανέμει πόρους και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Η απόδοση των λειτουργικών τομέων επιμετράται βάσει του 

καθαρού αποτελέσματος μετά και από φόρους εισοδήματος.  

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

 

3.2 Γεωγραφική πληροφόρηση 

 

Τα έσοδα από έναν μόνον πελάτη του τομέα πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων για την περίοδο 01.01-30.06.2021  
ανέρχονται σε € 6.633 χιλ. ποσό που αντιστοιχεί στο 38% (περίοδος 01.01-30.06.2020: € 6.402 χιλ. και 41%, αντίστοιχα) 
των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Η δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα. 

Μητρική Θυγατρική Μητρική Θυγατρική

Παραγωγή και 

Πωλήσεις 

Γαλακτομικών 

Προιόντων

Εκτροφή 

Αγελάδων

Παραγωγή και 

Πωλήσεις 

Γαλακτομικών 

Προιόντων

Εκτροφή 

Αγελάδων

Πωλήσεις σε εξωτερικούς  πελάτες            14.523              3.063                  -              17.585             13.140              2.535                  -            15.675   

Διατομεακές πωλήσεις                218                188               (406)                  -                    97                167               (264)                  -   

Επίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη

αξία
                 -                   (39)                  -                   (39)                  -                    29                  -                    29 

Λοιπά έσοδα                141                228                  -                  369                138                229                  -                  367 

Αποσβέσεις               (392)               (176)                  -                 (568)               (397)               (146)                  -                 (543)

Λοιπά έξοδα           (13.978)             (2.722)                406           (16.294)           (12.508)             (2.333)                264           (14.578)

Αποτελέσματα από συγγενείς                  -                    -                    44                  44                  -                    -                    -                    -   

Χρηματοοικονομικά έσοδα                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   

Χρεωστικοί τόκοι               (367)                 (79)                  -                 (446)               (445)                 (77)                  -                 (522)

Κέρδη /  (Ζημίες) προ φόρων                 145                463                  44                652                  25                404                  -                  429 

Φόρος εισοδήματος                  43                 (35)                  -                      8                   (1)                 (90)                  -                   (91)

Καθαρή (ζημία) /  κέρδος περιόδου                 188                428                  44                660                  24                 314                  -                  338 

Περιουσιακά στοιχεία τομέων            38.401            13.659            (2.962)            49.098            35.708            12.243            (3.068)            44.883 

Υποχρεώσεις των τομέων          (30.058)            (5.493)                  64          (35.487)          (27.633)             (5.161)                 120          (32.674)

01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020

Απαλοιφές

Ενοποιημένα 

στοιχεία 

οικονομικών 

καταστάσεων

Απαλοιφές

Ενοποιημένα 

στοιχεία 

οικονομικών 

καταστάσεων

Χώρα Πωλήσεις
Π εριουσιακά 

στοιχεία
Πωλήσεις

Π εριουσιακά 

στοιχεία

Ελλάδα            16.341            49.098            14.939            44.883 

Κύπρος                245                161 

Γερμανία                220                157 

Σουηδία                183                130 

Ιταλία                130                  -   

Πολωνία                  90                  59 

Ισπανία                  73                  -   

Γαλλία                  70                  21 

Ρουμανία                  69                  36 

Τσεχία                  47                  46 

Βουλγαρία                  25                  19 

Μεγάλη Βρετανία                  18                  14 

Ολλανδία                  17                    3 

Σλοβακία                  16                  11 

Ουγγαρία                  13                  23 

Δανία                    6                  -   

Σλοβενία                    5                    4 

Serbia                    4                  -   

Κροατία                    4                  10 

Πορτογαλία                    4                  -   

Αυστρία                    2                  -   

Μάλτα                    1                    4 

Λοιπές                  -                    38 

Σύνολο            17.585            49.098            15.676            44.883 

01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020
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4. Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

 

5. Φόρος εισοδήματος 

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

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές και 

τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Από την οικονομική χρήση 

2011 και έως τη χρήση 2020 οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται παρακάτω). Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις 

φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που 

ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι Εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή 

φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου 

την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.  

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που 

προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, το 

οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 

ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής 

ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα μηνών από την 

ημερομηνία του ισολογισμού της Εταιρείας. Για τη χρήση 2016 και εντεύθεν η λήψη «Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» από το Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο έχει καταστεί προαιρετική. Η Εταιρεία και η θυγατρική 

της επέλεξαν τη λήψη της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» από το ελεγκτικό γραφείο που έχει αναλάβει τον 

υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2016 έως 2020. 

Για την Εταιρεία και τη θυγατρική της, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές χρήσεις 2011 έως 

2019 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου. Για 

την Εταιρεία και τη θυγατρική της, οι φορολογικοί έλεγχοι για τη χρήση 2020 ήδη διενεργούνται και είναι σε εξέλιξη από 

την KSi Greece IKE. Δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Προϊόντα          15.128          13.293          12.802          11.229 

Εμπορεύματα            1.650            1.627            1.808            1.694 

Παροχή υπηρεσιών              474              301                -                  -   

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων              182              140                -                  -   

Λοιπές πωλήσεις              152              314              131              314 

         17.586          15.675           14.741          13.237 

Όμιλος Εταιρεία

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Τρέχων φόρος εισοδήματος              110                93                -                  -   

Φόροι προηγουμένων χρήσεων                -                  -                  -                  -   

Αναστροφή πρόβλεψης για χρήσεις που έχει περάσει

η περίοδος παραγραφής
               -                  -                  -                  -   

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος             (118)                 (2)               (43)                  1 

Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί στην

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
               (8)                91              (43)                  1 

Όμιλος Εταιρεία
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6. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 

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

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Κέρδος  που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής              660              338              188                24 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών κατά

την διάρκεια της χρήσεως
    13.673.200     13.673.200     13.673.200     13.673.200 

         0,0483          0,0247          0,0137          0,0018 

Όμιλος Εταιρεία
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

 Γήπεδα 

 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2021            5.716          17.679          25.595            3.273            3.969            1.343               142          57.717 

Προσθήκες χρήσεως                  -                18                25                23                91              961                  -             1.118 

Πωλήσεις                  -                  -               (39)                  -                  -                  -                  -              (39)

Κόστος κτήσεως 

30.06.2021
           5.716          17.697          25.581            3.296            4.060            2.304               142          58.796 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

01.01.2021
            (193)          (8.424)         (19.191)          (3.020)          (3.678)                  -             (105)         (34.611)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (262)             (344)               (23)               (44)                  -               (15)             (688)

Σωρευμένες αποσβέσεις 

30.06.2021
            (193)          (8.686)         (19.535)          (3.043)          (3.722)                  -             (120)        (35.299)

 Γήπεδα 

 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 

01.01.2020
           5.716          17.372          25.381            3.403            3.806            1.413               124          57.215 

Προσθήκες χρήσεως                  -                  -                43                  3                43              185                  -              274 

Πωλήσεις                  -                  -             (115)             (119)                 (1)                  -                  -             (235)

Μεταφορές/ανακατανομές                  -                49                37                  -                11               (97)                  -                  - 

Κόστος κτήσεως 

30.06.2020
           5.716           17.421          25.346            3.287            3.859            1.501               124          57.254 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

01.01.2020
            (193)          (7.901)         (18.615)           (3.121)          (3.695)                  -              (54)        (33.579)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (261)             (340)               (18)               (14)                  -               (27)             (660)

Πωλήσεις                  -                  -                22              119                  -                  -                  -               141 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

30.06.2020
            (193)          (8.162)         (18.933)          (3.020)          (3.709)                  -               (81)        (34.098)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

01.01.2020            5.523            9.471            6.766              282               111            1.413                70          23.636 

30.06.2020            5.523            9.259            6.413              267               150            1.501                43          23.156 

01.01.2021            5.523            9.255            6.404              253               291            1.343                37          23.105 

30.06.2021            5.523            9.011            6.046              254              338            2.304                22          23.497 

 Σύνολο 

Όμιλος 01.01.-30.06.2020  Κτίρια  Μηχανήματα 
 Μεταφορικά 

μέσα 

 Λοιπός 

εξοπλισμός 

 Πάγια υπό 

εκτέλεση 
 Σύνολο 

Όμιλος 01.01.-30.06.2021  Κτίρια  Μηχανήματα 
 Μεταφορικά 

μέσα 

 Λοιπός 

εξοπλισμός 

 Πάγια υπό 

εκτέλεση 

 Δικαιώματα 

χρήσης παγίων 

 Δικαιώματα 

χρήσης παγίων 



Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2021 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2021 

          
 

27 

7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 

 Γήπεδα 

 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2021            4.392          10.738          22.742            3.209            3.463            1.343               102          45.989 

Προσθήκες χρήσεως                  -                  -                  -                23                  6              958                  -              987 

Κόστος κτήσεως 30.06.2021            4.392          10.738          22.742            3.232            3.469            2.301               102          46.976 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

01.01.2021
            (193)          (5.216)         (16.827)          (2.989)          (3.310)                  -              (65)        (28.600)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (158)             (300)               (20)               (19)                  -               (15)             (512)

Σωρευμένες αποσβέσεις 

30.06.2021
            (193)          (5.374)         (17.127)          (3.009)          (3.329)                  -              (80)         (29.112)

 Γήπεδα 

 Οικόπεδα 

Κόστος κτήσεως 01.01.2020            4.392          10.693          22.766            3.310            3.352              999                84          45.596 

Προσθήκες χρήσεως                  -                  -                14                  3                  6              159                  -               182 

Πωλήσεις                  -                  -                  -             (119)                 (1)                  -                  -             (120)

Κόστος κτήσεως 30.06.2020            4.392          10.693          22.780            3.194            3.357            1.158                84          45.658 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

01.01.2020
            (193)          (4.899)         (16.302)          (3.059)          (3.286)                  -              (32)         (27.771)

Αποσβέσεις χρήσεως                  -             (158)             (300)               (16)               (12)                  -               (16)             (502)

Πωλήσεις                  -                  -                  -              119                  -                  -                  -               119 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

30.06.2020
            (193)          (5.057)         (16.602)          (2.956)          (3.298)                  -              (48)         (28.154)

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

01.01.2020            4.199            5.794            6.464               251                66              999                52          17.825 

30.06.2020            4.199            5.636            6.178              238                59            1.158                36          17.504 

01.01.2021            4.199            5.522            5.915              220               153            1.343                37          17.389 

30.06.2021            4.199            5.364            5.615              224               140            2.301                22          17.864 

 Σύνολο 

Εταιρεία 01.01.-30.06.2020  Κτίρια  Μηχανήματα 
 Μεταφορικά 

μέσα 

 Λοιπός 

εξοπλισμός 

 Πάγια υπό 

εκτέλεση 
 Σύνολο 

Εταιρεία 01.01.-30.06.2021  Κτίρια  Μηχανήματα 
 Μεταφορικά 

μέσα 

 Λοιπός 

εξοπλισμός 

 Πάγια υπό 

εκτέλεση 

 Δικαιώματα 

χρήσης παγίων 

 Δικαιώματα 

χρήσης παγίων 
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 

Επί των εμπραγμάτων βεβαρημένων ακινήτων του Ομίλου και των εγγυητών αυτού υφίστανται κατά την 30η Ιουνίου 
2021 εξασφαλίσεις ποσού € 18 εκ. πλέον τόκων και εξόδων για τις τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου.  

Κατά την 30η Ιουνίου 2021 δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων από τον Όμιλο και 
την Εταιρεία. 

7.1 Επενδυτικά ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου περιλαμβάνουν μια παλιά μονάδα επεξεργασίας γάλακτος εκτός λειτουργίας, αξίας 

€ 600 χιλ. (31.12.2020: € 600 χιλ.) και ένα ακίνητο (οικόπεδο με κτίριο) αξίας € 50 χιλ. (31.12.2020: € 50 χιλ.). 

Κατά τη χρήση 2019 διενεργήθηκε εκτίμηση της εύλογης αξίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων από εμπειρογνώμονα 

πολιτικό μηχανικό, βάσει της οποίας η εύλογη αξία των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε € 650 χιλ.. Η εκτίμηση βασίστηκε 

σε συγκριτικά στοιχεία παρόμοιων συναλλαγών ακινήτων. 

8. Συμμετοχές σε συγγενείς Εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε Εταιρεία στην οποία ο Όμιλος ασκεί σημαντική 

επιρροή χωρίς όμως να έχει τον έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η Εταιρεία αυτή στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 

θυγατρικής του Ομίλου εμφανίζεται στην αξία κτήσης της μείον τις ζημίες απομείωσης και στην ενοποιημένη με τη 

Μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

Συγκεκριμένα, η θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου Campus Μονοπρόσωπη Α.Ε. συμμετέχει στην ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ με 

ποσοστό συμμετοχής 20%. Η σύσταση της έγινε την 13/07/2018. Η αξία κτήσης της συμμετοχής ανέρχεται σε € 1 χιλ.  

Στην εξαμηνιαία περίοδο υπήρξε αναλογία κερδών που αναγνωρίστηκε στα ενοποιημένα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας 

περιόδου ποσού € 44 χιλ. 

9. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 

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

30.06.2021 (Ώριμα: 3.292 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.136 χιλ. ευρώ). 

31.12.2020 (Ώριμα: 3.176 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.308 χιλ. ευρώ). 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2021 ανήλθε σε € 2.387 χιλ. (01.01-
30.06.2020: € 2.102 χιλ.).  

10. Αποθέματα 

 

  

30.06.2021 31.12.2020

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία έναρξης χρήσης            4.484            4.336 

Πωλήσεις περιόδου             (123)             (142)

Καθαρή μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο                84              290 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εύλογη αξία λήξης περιόδου            4.445            4.484 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα              112                83              111                83 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή            2.794            1.885            2.794            1.885 

Υλικά παραγωγής            1.115            1.264              771              671 

Αναλώσιμα-είδη συσκευασίας              166              162              152              162 

           4.187            3.394            3.828            2.801 

Απομείωση               (60)               (60)               (60)               (60)

           4.127            3.334            3.768            2.741 

Όμιλος Εταιρεία
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11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία συνεργάζεται κυρίως με μεγάλες αλυσίδες super market με αξιοσημείωτη πιστοληπτική ικανότητα με 

αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να μην είναι σημαντικός. Επίσης η θυγατρική Εταιρεία, πουλά την παραγωγή της 

κυρίως σε συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου και τη μητρική Εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην εκτίθεται σημαντικά σε 

πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία καταβάλει προσπάθειες ώστε να επεκτείνει τη διασπορά των πωλήσεών της προκειμένου 

να μειώσει περεταίρω τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται. 

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις αφορά τα ανωτέρω ποσά και η εύλογη αξία των απαιτήσεων 

ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ. 

Στις απαιτήσεις περιλαμβάνεται ποσό € 1.402 χιλ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο που αφορά απαίτηση από τον ΟΑΕΔ 

για την επιχορήγηση του κόστους μισθοδοσίας των ετών 2010 έως 2015 (αφορούσε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν 

σε παραμεθόριες περιοχές). Με βάση την απόφαση 47284/359 του Υπουργού Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων ρυθμίζεται η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, 

παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A ́ 136) και του άρθρου 26 του ν. 

4722/2020 (A ́ 177), αναφορικά με την διαδικασία πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 

31.12.2015 έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

Με την ανωτέρω απόφαση τακτοποιείται η απαίτηση του Ομίλου από τον ΟΑΕΔ αρχικά με συμψηφισμό των απαιτήσεων 

με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στη συνέχεια με μελλοντικές 

προκύπτουσες οφειλές επί αυτών αν δεν έχει τακτοποιηθεί το υπόλοιπο. Η Διοίκηση αναμένει την τακτοποίηση του 

υπολοίπου σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

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

 

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Πελάτες εσωτερικού 7.940           6.991                      6.144            5.536 

Πελάτες εξωτερικού 301             136                          301              136 

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 1.489           1.817                      1.397            1.784 

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.847           1.861                      1.822            1.836 

Έσοδα εισπρακτέα 1.935           1.726                      1.881            1.593 

Λοιπές απαιτήσεις 1.577           2.392                      1.473            2.142 

Προκαταβολές 1.973           913                        1.884              875 

Μείον: ζημία απομείωσης απαιτήσεων (3.692)          (3.662)                    (3.556)           (3.526)

Σύνολο 13.370         12.176         11.345         10.376         

Μείον: μακροπρόθεσμο μέρος               (19) (23)                            (17)               (17)

13.351         12.153         11.328         10.360         

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία
Πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές και λοιπές 

απαιτήσεις 01.01.2020 (3.791)          (3.691)          

Προσθήκες χρήσης 01.01-31.12.2020 (240)            (204)            

Μείον: Οριστική διαγραφή απομειωμένων απαιτήσεων 369             369             

Υπόλοιπο 31.12.2020 (3.662)         (3.526)         

Προσθήκες χρήσης 01.01-30.06.2021 (30)              (30)              
Πρόβλεψη για επισφαλείς εμπορικές και λοιπές (3.692)         (3.556)         

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Ταμείο                14                28                14                28 

Καταθέσεις όψεως            3.018            3.080            1.889            1.976 

           3.032            3.108            1.903            2.004 

Όμιλος Εταιρεία
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13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

 

14. Δάνεια τραπεζών 

 

Επί των εμπραγμάτων βεβαρημένων ακινήτων του Ομίλου και των εγγυητών αυτού υφίστανται κατά την 30η Ιουνίου 2021 

εξασφαλίσεις ποσού € 18 εκ. πλέον τόκων και εξόδων και εξασφαλίσεις επί των κινητών αξιών και συγκεκριμένα ενέχυρο 

επί των μερισμάτων των μετοχών. 

Κατά την εξαμηνιαία περίοδο η μητρική Εταιρεία προχώρησαν στην εκταμίευση δύο κοινών ομολογιακών δανείων, ύψους 

€ 2 εκ. και € 1,5 εκ., αντίστοιχα. Τα εν λόγω δάνεια είναι 5ετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις και πραγματοποιούνται με 

την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής 

Τράπεζας Α.Ε. που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο 

και με την συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

(Ε.Παν.Ε.Κ.). 

15. Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων μισθώσεων και οι κινήσεις της περιόδου έχουν ως εξής: 

 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αφορούν μισθώσεις για μεταφορικά μέσα. 

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

περιόδου αναφοράς. 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Μετοχικό κεφάλαιο          12.032          12.032          12.032          12.032 

Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο              935              935              935              935 

Τακτικό αποθεματικό              412              412              277              277 

Αφορολόγητα αποθεματικά              700              700              327              327 

Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο              757              757              757              757 

         14.836          14.836          14.328          14.328 

Όμιλος Εταιρεία

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Ομολογιακά δάνεια λήξη έως 2028          20.811          18.310          19.731          17.110 

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών λήξη έως 2024              297              957                -                114 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων           (2.513)           (2.633)           (2.153)           (1.847)

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων τραπεζών          18.595          16.634          17.578          15.377 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Αλληλόχρεοι λογαριασμοί            1.116              570                -                  -   

Δεδουλευμένοι τόκοι              198              220              183              205 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων            2.513            2.633            2.153            1.847 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων τραπεζών            3.827            3.423            2.336            2.052 

Σύνολο δανείων τραπεζών 22.422        20.057        19.914         17.429         

Όμιλος Εταιρεία

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Μισθώσεις μεταφορικών μέσων λήξη έως 2022                  4                  7                  4                  7 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων μισθώσεων                  4                  7                  4                  7 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Μισθώσεις μεταφορικών μέσων λήξη έως 2022                12                24                12                24 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μισθώσεων                12                24                12                24 

Σύνολο υποχρεώσεων μισθώσεων 16               31               16               31               

Όμιλος Εταιρεία
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Δεν υφίσταται επίδραση για τον Όμιλο από την εφαρμογή της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 16 «Μειώσεις ενοικίου που 

σχετίζονται με τον Covid-19». 

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

17. Επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν κυρίως την Εταιρεία και σχετίζονται με επενδύσεις που έγιναν από την περίοδο 1994 

και μετά και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 40% έως 55%, και σε μικρότερο βαθμό στη θυγατρική Εταιρεία. Οι 

επιχορηγήσεις αυτές αφορούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας γάλακτος και εγκαταστάσεις βοοτροφικών 

μονάδων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων 1892/1990, 1257/99 και 3299/2004.  

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δοθείσες εγγυήσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 

υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όμιλος: 30.06.2021: € 288 χιλ. ευρώ και Εταιρεία: 30.06.2021: € 119 χιλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 3.766                      2.944            3.476            2.675 

Υποχρεώσεις προς εργαζομένους              122              124              109              110 

Επιταγές πληρωτέες            2.575            2.778            2.302            2.201 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί              183              180              141              124 

Λοιποί φόροι τέλη                37                18                 (2)               (26)

Υποχρεώσεις factoring                -              1.128                -              1.128 

Λοιπές υποχρεώσεις              106                74                98                58 

           6.789            7.246            6.124            6.270 

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 01.01.2020 5.228           3.531           

Ληφθείσες επιχορηγήσεις -              -              

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (407)            (272)            

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31.12.2020 4.821           3.259           

Ληφθείσες επιχορηγήσεις -              -              

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (189)            (124)            

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 30.06.2021 4.632          3.135          
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19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

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

 

Σημειώσεις: 

▪ Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών. 

▪ Οι αγορές από τη Campus αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

▪ Οι αγορές από ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

▪ Οι πωλήσεις της Campus προς την ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν πωλήσεις 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 ζώων για εμπορία και κατσικίσιου γάλακτος 

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη ούτε έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στην τρέχουσα περίοδο.  

 

 

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Έσοδα από θυγατρική (Campus)                -                  -                218                97 

Έσοδα από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)              102                21              102                21 

Έσοδα από συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            2.199            1.935                -                  -   

Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη              917              327              364                -   

           3.218            2.283              684               118 

Αγορές (Πρώτων υλών) από θυγατρική (Campus)                -                  -                188              167 

Αγορές από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)            1.348            1.322            1.348            1.322 

Αγορές από συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            2.961            2.002            2.852            2.002 

Αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη              219              198              172              137 

           4.528            3.522            4.560            3.628 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Απαιτήσεις από θυγατρική (Campus)                -                  -                  64                26 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη (Δοϊράνη)              356                18              356                18 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.215              998                -                  -   

Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη              620              400              135              131 

           2.191            1.416              555               175 

Υποχρεώσεις προς θυγατρική (Campus)                -                  -                  -                  -   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένη (Δοϊράνη)                -                  -                  -                  -   

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένη (ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ)            1.359            1.008            1.359            1.008 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη                  2                18                -                    8 

           1.361            1.026            1.359            1.016 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

01.01.-

30.06.2021

01.01.-

30.06.2020

Βραχύχρονες παροχές                29                24                15                22 

Υποχρεώσεις                -                    1                -                    1 

Όμιλος Εταιρεία

 Όμιλος  Εταιρεία
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20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς  

Τροποποίηση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 14.962.155 (ΚΟΔ) 

Την 3η Σεπτεμβρίου 2021 με την πρόσθετη πράξη (τροποποίηση), οι συμβαλλόμενοι του κοινού ομολογιακού δανείου 
Την 3η Σεπτεμβρίου 2021 με την πρόσθετη πράξη (τροποποίηση), οι συμβαλλόμενοι του κοινού ομολογιακού δανείου 
αποφάσισαν την τροποποίηση του περιθωρίου (δηλαδή την ποσοστιαία ετήσια προσαύξηση του επιτοκίου Euribor) και 
την άρση συγκεκριμένων εγγεγραμμένων προσημειώσεων υποθηκών ακινήτων. Συγκεκριμένα, το περιθώριο του ΚΟΔ 
τροποποιείται σε 3,20% αντί 3,70%, της αρχικής σύμβασης, αρχής γενομένης της περιόδου εκτοκισμού που άρχετε την 
23/08/2021 και έως την ημερομηνία λήξεως του ΚΟΔ. 

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

 

Αρμόδια Υπηρεσία:

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:

Έμμεση Μέθοδος 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020

Ανδρές Κουτούπης, Μέλος

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 652                       429                       145                       25                         

Πλέον /  (µείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις παγίων 707                       678                       531                       521                       

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (189)                      (176)                      (124)                      (108)                      

Νόμιμος Ελεγκτής: Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις (44)                        -                            -                            -                            

Ελεγκτική Εταιρεία: Προβλέψεις 30                         152                       30                         120                       

Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης: Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία 39                         (29)                        -                            -                            

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 6                           6                           6                           6                           

Καταβληθείσες παροχές σε εργαζόμενους (1)                          (10)                        (1)                          (10)                        

Αποτελέσματα (κέρδη / ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (28)                        18                         (24)                        1                           

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 446                       522                       367                       445                       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020 Πλέον /  (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 22.825                  22.418                  17.192                  16.702                  ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 4.179                    4.246                    -                            -                            Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (793)                      (2.074)                   (1.027)                   (2.174)                   

Επενδύσεις σε ακίνητα 650                       650                       650                       650                       Μείωση / (αύξηση) βιολογικών στοιχείων -                            -                            -                            -                            

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 110                       129                       110                       129                       Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (1.269)                   (1.881)                   (973)                      (1.177)                   

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 100                       99                         2.992                    3.006                    (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (εκτός τραπεζών) (456)                      3.524                    (146)                      3.396                    

Αποθέματα 4.127                    3.334                    3.768                    2.741                    Μείον:

Απαιτήσεις από πελάτες 13.351                  12.153                  11.328                  10.360                  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (446)                      (522)                      (367)                      (445)                      

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.298                    3.346                    1.903                    2.004                    Καταβεβληµένοι φόροι -                            -                            -                            -                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 48.640                  46.375                  37.943                  35.592                  Σύνολο εισροών /  (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.346)                   637                       (1.583)                   600                       

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    Επενδυτικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 12.032                  12.032                  12.032                  12.032                  Αγορά περιουσιακών στοιχείων (1.118)                   (274)                      (987)                      (182)                      

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαιών 1.579                    919                       (3.689)                   (3.877)                   Αγορά βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -                            -                            -                            -                            

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών ιδιοκτητών μητρικής (α) 13.611                   12.951                  8.343                    8.155                    Εισπράξεις από πωλήσεις περουσιακών στοιχείων 39                         117                       -                            -                            

Δικαιώματα μειοφηφίας (β) -                            -                            -                            -                            Έσοδα από ασφαλιστική αποζημίωση για καταστροφή αποθεμάτων -                            -                            -                            -                            

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών (γ)=(α)+(β) 13.611                   12.951                  8.343                    8.155                    Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση -                            -                            -                            -                            

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18.595                  16.634                  17.578                  15.377                  Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις -                            -                            -                            -                            

Προβλέψεις / λοιπές μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις 1.142                    1.257                    415                       455                       Σύνολο εισροών /  (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.079)                   (157)                      (987)                     (182)                      

Επιχορηγήσεις 4.632                    4.821                    3.135                    3.259                    Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.827                    3.423                     2.336                    2.052                    Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.620                    394                       3.500                    349                       

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.833                    7.289                    6.136                    6.294                    Εξοφλήσεις δανείων (1.255)                   (465)                      (1.015)                   (375)                      

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 35.029                  33.424                  29.600                  27.437                  Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (16)                        (29)                        (16)                        (17)                        

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ)+(δ) 48.640                  46.375                  37.943                  35.592                  Σύνολο εισροών /  (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.349                    (100)                      2.469                    (43)                       

Καθαρή αύξηση /  (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα (76)                       380                       (101)                      375                       

 και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.108                    106                       2.004                    98                         

Σύνολο ιδίων κεφαλαιών έναρξης περιόδου (1/ 1/ 2021 και 

1/ 1/ 2020 αντίστοιχα)
12.951                  11.871                   8.155                    8.051                    Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.032                    486                       1.903                    473                       

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 660                       338                       188                       24                         

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού -                            -                      -                      -                            

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2021 και 

30.06.2020 αντίστοιχα)
13.611                   12.209                   8.343                    8.075                    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ  

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01-30/06/2021 είναι ίδιες με αυτές των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.

01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 01.01.-30.06.2021 01.01.-30.06.2020 2. Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμές αγωγές κατά της Εταιρείας και του Ομίλου.

3. Κατά την 30.06.2021 επί των ενσωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου υφίστανται βάρη 18 εκ ευρώ πλέον τόκων και εξόδων για εξασφάλιση των δανειακών του συμβάσεων.

Πωλήσεις (μη βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 15.144                  13.559                  14.741                  13.237                  4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τον Όμιλο την 30.06.2021 και την 31.12.2020 ήταν  και 168, αντίστοιχα. 

Πωλήσεις (βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 2.441                    2.116                    -                            -                            5. Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από τον Όμιλο. 

Σύνολο Πωλήσεων 17.585                  15.675                  14.741                  13.237                  

Μικτά κέρδη / (ζημιές) των μη βιολογικών στοιχείων 5.950                    5.284                    2.667                    2.554                    Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τη θυγατρική, συγγενής και λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

Επίπτωση  επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην 

εύλογη αξία
(39)                        29                         -                            -                            

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (2.898)                   (2.479)                   -                            -                            

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 3.383                    3.201                    2.808                    2.692                    

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
1.054                    951                       512                       470                       

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 652                       429                       145                       25                         

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 660                       338                       188                       24                         

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                            -                            -                            -                            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 660                       338                       188                       24                         

Κατανέμονται σε: 

Μετόχους μητρικής 660                       338                       188                       24                         

Δικαιώματα μειοψηφίας -                            -                            -                            -                            

660                       338                       188                       24                         ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

3.218 684

4.528 4.560

2.191 555

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) 0,0483 0,0247 0,0137 0,0018 1.361 1.359

0 0

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
1.616                    1.454                    919                       883                       

Διδυμότειχο, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πασχάλης Χρ. Παπαζηλάκης Χρήστος Αθ. Παπαζηλάκης Θεοχάρης Αρχοντάκης

ΑΔΤ ΑΗ 926302 ΑΔΤ Χ 281765 ΑΔΤ ΑΜ 299369

Αρ. Αδείας 0128871 – Α´ΤΑΞΗΣ

www.evrofarma.gr ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Γ.Ε.ΜΗ : 54412521000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  1ο ΧΙΛ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

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. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την

Εταιρεία, 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 €

Μαρία Κυρτσοπούλου, Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Εξαμηνιαίων 

Οικονομικών Καταστάσεων:
27 Σεπτεμβρίου 2021

Γεώργιος Νίκου Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 21841

KSi Greece I.K.E. Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 171

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πασχάλης Παπαζηλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Παπαζηλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ξεντές Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Παπαζηλάκης, Μέλος

Μαρία Παπαζηλάκη, Μέλος

ε) Υποχρεώσεις προς τα μέλη Δ.Σ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

γ) Απαιτήσεις 

β) Έξοδα

α) Έσοδα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΙΔΙΩΝ  ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)                                                                

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

δ) Υποχρεώσεις 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


