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

1)

Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2)

Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

3)

Δημήτριος Γιαννουλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

υπό την ως άνω ιδιότητα μας δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α)
οι εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, κατά την
30η Ιουνίου 2016 και για την περίοδο 01/01/2016 - 30/06/2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού,
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του
άρθρου 5 του Ν.3556/30-04-2007.

β)
η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη
θέση της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που
αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/30-04-2007.

Διδυμότειχο, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Βεβαιούντες

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Το Μέλος του Δ.Σ.

και Δ/νων Σύμβουλος

Αθανάσιος Παπαζηλάκης

Α.Δ.Τ ΑΕ 417565

Πασχάλης Παπαζηλάκης

Α.Δ.Τ. ΑΗ 926302

Γιαννουλάκης Δημήτριος

Α.Δ.Τ. ΑΙ 907700
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Κατά την 30η Ιουνίου 2016 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2016

Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
κατά την 30η Ιουνίου 2016 και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2016.
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών:



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



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



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



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



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

1.

Οικονομικός Απολογισμός Α΄ Εξαμήνου 2016

Στην περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016, μειώθηκε ο ενοποιημένος και ο εταιρικός κύκλος εργασιών σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 13.276 χιλ. € και 12.701 χιλ. € αντίστοιχα, έναντι 14.466 χιλ.
€ και 13.901 χιλ. € (μείωση 8% και 9% αντίστοιχα). Η μείωση οφείλεται στη πτώση των τιμών γάλακτος και στην
συνεπακόλουθη μείωση των τιμών πωλήσεων των προϊόντων μας. Να σημειωθεί ότι οι τιμές γάλακτος παραγωγού
μειώθηκαν κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Κατά συνέπεια το οικονομικό αποτέλεσμα της Campus
παρέμεινε θετικό αλλά μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατ’ επέκταση μειώθηκε το θετικό
αποτέλεσμα του ομίλου.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 545 χιλ € από 758 χιλ. €, τα δε εταιρικά στα 460 χιλ.€ από 443 χιλ. €. Το
ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε 220 χιλ. € έναντι 328 χιλ. € της περσινής περιόδου και το εταιρικό σε 166
χιλ. € έναντι 186 χιλ. € αντίστοιχα.
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθαν για τον Όμιλο σε 1.877 χιλ. €
(έναντι 2.210 χιλ. €) και για την Εταιρεία σε 1.583 χιλ. € (έναντι 1.579 χιλ. €).
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Ακολουθούν ορισμένοι από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον Όμιλο και την Εταιρεία μας καθώς
επίσης και πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Περιβαλλοντικά θέματα
Η Διοίκηση του Ομίλου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Τηρεί
απαρέγκλιτα τις υφιστάμενες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος εκπαιδεύοντας, συνάμα το προσωπικό της στα
περιβαλλοντικά θέματα. Η μητρική Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό EUROCERT για το σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001. Υπάρχει και λειτουργεί στο εργοστάσιο της Εταιρείας μας μονάδα βιολογικού
καθαρισμού αποβλήτων. Επιπροσθέτως η μητρική Εταιρεία εφαρμόζει το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των
συσκευασιών της σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Τέλος, στο χώρο του βουστασίου
της θυγατρικής εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές για την επεξεργασία της κοπριάς με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα, η χωνεμένη, μετά την διαδικασία ξήρανσης μέσω εξαερισμού κοπριά, χρησιμοποιείται για οργανική λίπανση
από τους συνεργαζόμενους αγρότες.
Εργασιακά θέματα
Η Διοίκηση του Ομίλου τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι
στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς. Κατά την 30η Ιουνίου 2016 ο αριθμός του προσωπικού του
Ομίλου ανερχόταν σε 120 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2015: 121 άτομα. Υπάρχει κανονισμός εργασίας, ο οποίος ανανεώνεται σε
τακτά χρονικά διαστήματα ο οποίος έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας και οι σχέσεις της Διοίκησης με το
προσωπικό είναι άριστες. Για καλύτερη σχέση Εργαζομένων – Διοίκησης έχει ορισθεί ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
υπάλληλος της Εταιρείας ο οποίος τους εκπροσωπεί και φροντίζει για τα δικαιώματά τους. Ο Όμιλος απασχολεί γιατρό
εργασίας, ο οποίος εξετάζει το προσωπικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα, απασχολεί επίσης και τεχνικό ασφαλείας, ο
οποίος δίνει οδηγίες περί ασφαλούς διενέργειας των εργασιών τους.

2.

Σημαντικά Γεγονότα κατά το Α΄ Εξάμηνο 2016

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα κατά το α’ εξάμηνο του 2016. Παρά τις αρνητικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις η
Εταιρεία και ο Όμιλος συνεχίζουν τη θετική τους πορεία σε επίπεδο όγκου πωλήσεων και ποιότητας.
Σε επίπεδο λειτουργικών δραστηριοτήτων, αξίζουν να αναφερθούν τα κάτωθι:
Παρά την αρνητική οικονομική και πολιτική συγκυρία τα ανωτέρω βελτιωμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
αντανακλούν τις προσπάθειες του Ομίλου των τελευταίων ετών με στόχους τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την
αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών. Βασική παράμετρος
επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτελεί και η αύξηση του ιδιοπαραγώμενου ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού
γάλακτος , που δημιουργεί σημαντικές συνέργειες και επηρεάζει θετικά την ποιότητα των προϊόντων και κατά επέκταση την
5

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2016 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2016
αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών. Ήδη , η θυγατρική CAMPUS A.E. με το cluster (ένας μοντέρνος συνεργατισμός)
των δώδεκα νεαρών κτηνοτρόφων που δημιούργησε στο χωριό Μέστη, παράγει 35 τόνους γάλα ημερησίως και ανέρχεται
σχεδόν στο 2,5% της εθνικής παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι ελλειμματική
και πραγματοποιεί μεγάλες εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών αφού καλύπτει μόνο το 35% των αναγκών της.
Μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς γεγονότα
Τέλος, αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της, που έλαβαν χώρα
από τη λήξη της περιόδου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρμογής των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.

3.

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

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

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

Κίνδυνος επιτοκίου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη μεταβολή των
επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εκροές που συνδέονται με υποχρεώσεις
του Ομίλου .
Για να το αντιμετωπίσει, αναλύει την έκθεσή του στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να επιτύχει
αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του. Επιπροσθέτως στη
χρήση 2014 η Διοίκηση σύναψε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίου (interest rate swap) για μέρος του κοινοπρακτικού
ομολογιακού δανείου το οποίο καλύπτει όλη τη διάρκεια του δανείου και ως εκ τούτου έχει χαρακτηριστεί ως
«αποτελεσματικό».

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

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών
εισπρακτέων. Το εμπορικό και το οικονομικό τμήμα αξιολογούν την φερεγγυότητα του πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη την
χρηματοοικονομική του κατάσταση, την εξυπηρέτηση των τρεχουσών οφειλών του και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία
παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύνανται να ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο πελάτη.
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Κίνδυνος σχετικά με την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων
Η αγορά της πρώτης ύλης, η μεταποίηση, η συσκευασία, το μάρκετινγκ και η πώληση των τροφίμων ενέχουν έναν εγγενή
κίνδυνο ως προς την ευθύνη της ποιότητας προϊόντων, της τυχόν ανάκλησής τους και της επακόλουθης δυσμενούς
δημοσιότητας .
Αρχής γενομένης από την αγορά του γάλακτος κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό με δικά της μεταφορικά μέσα και την μεταφορά
αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα στο εργοστάσιο για έλεγχο και επεξεργασία, η Εταιρεία διασφαλίζει την άριστη
ποιότητα και φρεσκάδα του γάλακτος και κατ’ επέκταση των παραγομένων προϊόντων. Η επεξεργασία του γάλακτος και η
παραγωγή των προϊόντων γίνονται σε κλειστά δίκτυα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο τέλος της κάθε παραγωγικής
διαδικασίας. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας των παραγομένων καθώς τηρούνται ποιοτικά
δεδομένα τα οποία ελέγχονται από τον ποιοτικό έλεγχο σε τακτά χρονικά διαστήματα και μέχρι την λήξη τους.
Η συνέχιση της ψυκτικής αλυσίδας είναι από τα κυριότερα σημεία ελέγχου και παρακολουθείται καθημερινά η ψύξη σε όλους
τους χώρους και τα οχήματα μεταφοράς της εταιρείας.
Η Εταιρεία ακολουθώντας αυστηρά και πιστά την πολιτική της στην ποιότητα επιτυγχάνει να προσφέρει στους πελάτες της
προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή με πλήρη «ιχνηλασιμότητα».
Σημειώνουμε ότι ειδικά για το αγελαδινό γάλα εφαρμόζεται με τις συνεργαζόμενες φάρμες πιστοποιημένο σύστημα για την
διατροφή των αγελάδων αποκλειστικά από μη γενετικά τροποποιημένες τροφές (FREE GMO).
Οι παραγωγικές διαδικασίες είναι πιστοποιημένες με το ISO 22000 .
Επίσης έχουν πιστοποιηθεί και με τα συστήματα ποιότητας IFS και BRC.
Επιπλέον είναι πιστοποιημένη η παραγωγή τυρί φέτα (ποπ) από AGROCERT και για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων
από BIOHELLAS .

Μακροοικονομικός κίνδυνος
Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος είναι η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η
εισοδηματική πολιτική που ενδεχομένως να οδηγήσει στη συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών και η παράταση της
διαπραγμάτευσης της νέας Ελληνικές Κυβέρνησης με τους πιστωτές της. Αυτά μπορεί να επιφέρουν όξυνση του
ανταγωνισμού, μείωση του περιθωρίου κέρδους και κατά συνέπεια η κερδοφορία να επηρεασθεί αρνητικά.
Οι κύριες δαπάνες του Ομίλου είναι η αγορά των πρώτων & βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, αναλωσίμων, καύσιμα,
ενέργεια, έξοδα διάθεσης & διοίκησης και οι οποίες λόγω της τρέχουσας συγκυρίας έχουν αυξητικές τάσεις. Ο Όμιλος
εξισορροπεί την κατάσταση με μείωση των διοικητικών εξόδων και αυτών της διάθεσης αναδιοργανώνοντας τα τμήματα και
τον μέχρι τώρα τρόπο λειτουργίας τους, με νέες εμπορικές συμφωνίες, κατάργηση βραδέως κινούμενων κωδικών και με
επενδυτικές τοποθετήσεις στην παραγωγή για αύξηση αυτής και μείωση του κόστους της.
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4.

Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

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

Διδυμότειχο, 15 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 417565
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

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

Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και
του Ομίλου «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», της 30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές συνοπτικές
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της
εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν
την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της
ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι
έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα
ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

KSi Greece
62 Leoforos Ki fi s i a s & Premeti s
151 25 Ma rous i Atti ki s
Τ: +30 211 411 0991 F: +30 211 411 1727
6-8 Fra gkon s tr. 546 26 Thes s a l oni ki
T/F: +30 2311 820 899
W: ks i greece.gr
Μέλος της KS Interna ti ona l
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από
το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.
Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Τ. Παπάζης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22381

Για την ΚSi Greece IKE (Α.Μ. 171)
Μέλος της KS International
Λεωφόρος Κηφισίας & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Φράγκων 6-8, 546 26 Θεσσαλονίκη
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Όμιλος

Εταιρεία

Σημ. 01.01-30.06.2016

01.0130.06.2015

01.01-30.06.2016

01.01-30.06.2015

12.877
399
(7.711)

13.914
552
(8.500)

12.701
(9.960)

13.901
(11.140)

13

(313)

-

-

(2.663)
257
3.172
(738)
(1.350)
(539)
545
(325)
220

(2.554)
293
3.392
(600)
(1.438)
(596)
758
(430)
328

107
2.848
(579)
(1.348)
(461)
460
(294)
166

162
2.923
(526)
(1.432)
(522)
443
(262)
181

220
220

328
328

166
166

181
181

0,0161

0,0240

0,0121

0,0132

(4)

(6)

(4)

6

(47)

-

-

-

15
(36)

2
(4)

1
(3)

(1)
5

-

-

-

-

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων / (ζημιών)

(36)

(4)

(3)

5

Σύνολο συγκεντρωτικών εσόδων μετά από φόρους

184

324

163

186

(ποσά σε χιλιάδες €)
Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων
Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών στοιχείων
Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξής βιολογικών στοιχείων
Άλλα έσοδα/(έξοδα)
Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου

5

Αποδιδόμενο σε:
Μετόχους μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη ανά μετοχή αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Βασικά & μειωμένα ανά μετοχή

6

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) που μεταφέρονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Αποτίμηση παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου
Αποτίμηση διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού
στοιχείου
Αναλογούν φόρος

5

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) που δε μεταφέρονται στα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους
Αναλογιστικές (ζημίες) / κέρδη παροχών σε εργαζομένους
Αναλογούν φόρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημ.

30.06.2016

Όμιλος

31.12.2015

30.06.2016

Εταιρεία

31.12.2015

25.212
271
650
3.102
7
26
64
307

25.987
321
650
3.078
7
26
111
598

19.502
271
650
2.953
21
307

20.122
321
650
2.953
21
598

29.639

30.778

23.704

24.665

4.589
347
10.948
306

2.668
358
10.088
454

4.318
10.736
297

2.162
9.938
417

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

16.190

13.568

15.351

12.517

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

45.829

44.346

39.055

37.182

12.032
935
1.078
(4.068)

12.032
935
1.096
(4.270)

12.032
935
1.016
(5.527)

12.032
935
1.019
(5.693)

9.977

9.793

8.456

8.293

9.977

9.793

8.456

8.293

13
15

13.498
6.193
68
575
106
20.440

14.502
6.195
68
556
102
21.423

11.915
4.182
68
106
16.271

12.856
4.148
68
102
17.174

14
13

7.311
7.823
262
16
15.412
35.852
45.829

5.731
7.121
262
16
13.130
34.553
44.346

6.801
7.340
187
14.328
30.599
39.055

4.872
6.656
187
11.715
28.889
37.182

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
μητρικής
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Φόρος εισοδήματος
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7
7.1
8

9
8
10
11

12
12
12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Όμιλος
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά

Αποθεματικό
αντιστάθμισης
ταμιακών ροών

Αποθεματικό από
αποτίμηση ΧΣΔΠ

Αποτελέσματα εις
νέον

Υπόλοιπο 01.01.2015
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διανομή αποθεματικών
Υπόλοιπο 30.06.2015

12.032
12.032

935
935

975
975

(72)
5
5
(67)

-

(4.604)
328
328
(4.276)

Υπόλοιπο 01.01.2016
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
Διανομή αποθεματικών
Υπόλοιπο 30.06.2016

12.032
12.032

935
935

1.174
18
1.192

(72)
(3)
(3)

(6)
(33)
(33)

(75)

(39)

(4.270)
220
220
(18)
(4.068)

Σύνολο
9.266
328
5
333
9.599
9.793
220
(36)
184
9.977

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2016 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Εταιρεία
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικό
αντιστάθμισης
ταμιακών ροών

Αποθεματικά

Αποθεματικό από
αποτίμηση ΧΣΔΠ

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2015
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διανομή αποθεματικών
Υπόλοιπο 30.06.2015

12.032
12.032

935
935

892
892

(72)
5
5
(67)

-

(5.727)
181
181
(5.546)

8.246

Υπόλοιπο 01.01.2016
Κέρδη περιόδου
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φόρους
Συγκεντρωτικές συνολικά κέρδη μετά από φόρους
Διανομή αποθεματικών
Υπόλοιπο 30.06.2016

12.032
12.032

935
935

1.091
1.091

(72)
(3)
(3)
(75)

-

(5.693)
166
166
(5.527)

8.293
166
(3)
163
8.456

8.060
186
186

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
Όμιλος

Εταιρεία

01.01-30.06.2016

01.0130.06.2015

01.0130.06.2016

01.01-30.06.2015

545

758

460

443

845
50
(104)
50
44
(13)
539

960
(142)
80
70
8
(68)
313
596

679
50
(68)
50
(1)
461

682
41
(68)
80
70
8
11
522

(1.921)
(910)
1.579

214
(1.664)
597

(2.156)
(848)
1.927

16
(859)
386

(539)
165

(596)
(119)
1.007

(461)
93

(522)
(119)
691

(114)
102
1

(170)
(112)
-

(59)
102
1

(89)
-

(11)

(282)

44

(89)

(302)

(590)

(257)

(533)

-

(7)

-

(7)

Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(302)

(597)

(257)

(540)

Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(148)

128

(120)

62

454
306

106
234

417
297

100
162

Σημ.

(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Αποτέλεσμα (κέρδη) / ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας
Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

7
15
14

8

Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
Αγορά βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Έσοδα από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο (εκροών) / εισροών από
δραστηριότητες

7
8
15
επενδυτικές

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
(χρεολύσια)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

11

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2016 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2016

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
Η Εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ με διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" ιδρύθηκε το 1991 (3506/98-91 ΦΕΚ) στο Διδυμότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιομηχανική της δραστηριότητα το 1994. Η εταιρεία έχει την έδρα της
στο Ν. Έβρου στο 3ο χλμ. Αλεξ/πόλης-Συνόρων και το site της είναι www.evrofarma.gr. Τον Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία
εισήγαγε τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο Όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, (στο εξής Όμιλος) αποτελείται από την μητρική Εταιρεία (εφεξής «η Εταιρεία») και τη θυγατρική
Εταιρεία CAMPUS ΑΕ, (στο εξής «η θυγατρική») που εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και της οποία η Εταιρεία κατέχει
το 100% των μετοχών της. Η αξία κτήσεως της συμμετοχής στην θυγατρική ανέρχεται κατά την 30.06.2016 και 31.12.2015
σε ποσό € 2.953 χιλ. ευρώ.
Οι κυρίες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγικών ζώων, η παραγωγή και η πώληση
γαλακτοκομικών προϊόντων και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων.

2. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις) της 30ης
Ιουνίου 2016 που καλύπτουν την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2016, έχουν συνταχθεί
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη
αξίας τους και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30η
Ιουνίου 2016 και ειδικότερα σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομική Αναφορά».
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες € (λειτουργικό νόμισμα), που είναι το
νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να
διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015.

2.1 Εφαρμογή νέων προτύπων
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική
χρήση εκτός από τα παρακάτω τροποποιημένα πρότυπα τα οποία ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1
Ιανουαρίου 2016, αλλά δεν έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου:
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ
και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2016 ή
μεταγενέστερα.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Αποκτήσεων Συμμετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν
νέα καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού λειτουργία, η οποία
συνιστά μία επιχείρηση και διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38
καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό
της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το
IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μία δραστηριότητα που
περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση
16
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2. Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομική
αναφορά για τις καρποφόρες φυτείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να
λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις οι
καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις
καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 27. Με τις εν
λόγω τροποποιήσεις, μία οικονομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλογή η
οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμμία.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2016)
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2012- 2014», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες
βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν
τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους διάθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρμογή των
τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα
τοπικής αγοράς, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως
στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη
διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών
Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάμεσου αυτού
Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών οντοτήτων που
έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με
την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων
ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου.
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Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως
εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο
και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν
λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν,
ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και
διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ
18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα.
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο
για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική
αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων μεταξύ ενός Επενδυτή
και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω
τροποποιήσεων)
Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 10 και στο
ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνωρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, το IASB ανέβαλε επ’
αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά
με τον λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την
Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)
Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12
και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των
επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που
σχετίζονται με την εφαρμογή των Προτύπων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB
ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε
μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του
σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες
Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 01/01/2017)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από
τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των
μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν
μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς
προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο
από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου.
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς
Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω
τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών
πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με
τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των
πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των
συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις
μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα
Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην Ελλάδα, καθώς η Εταιρεία και η
θυγατρική που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα.

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


παραγωγή και την πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων και



εκτροφή αγελάδων

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

Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των τομέων χωριστά, προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις, να
ανακατανέμει πόρους και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Η απόδοση των λειτουργικών τομέων επιμετράται βάσει του
καθαρού αποτελέσματος μετά και από φόρους εισοδήματος.
Οι διατομεακές πωλήσεις τιμολογούνται με τις τιμές που ισχύουν και για τους εκτός ομίλου πελάτες.

3.1 Λειτουργικοί τομείς
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3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα - συνέχεια
3.2 Γεωγραφική πληροφόρηση

Τα έσοδα από έναν μόνον πελάτη του τομέα πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων για την περίοδο 01.01-30.06.2016
ανέρχονται σε € 6.008 χιλ ποσό που αντιστοιχεί στο 45% περίπου (περίοδος 01.01-30.06.2015: € 7.781 χιλ και 54%,
αντίστοιχα) των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Η δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας δεν παρουσιάζει
εποχικότητα.

4. Πωλήσεις

5. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως
ακολούθως:
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5. Φόρος εισοδήματος – συνέχεια
Κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων
Ζημία από αποτίμηση παράγωγου χρηματοοικονομικού
μέσου
Αποτίμηση
διαθέσιμου
προς
πώληση
χρηματοοικονομικού στοιχείου
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) παροχών προς
εργαζομένους
Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί στην
κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων

Όμιλος
01.0130.06.2016

01.0130.06.2015

Εταιρεία
01.0130.06.2016

01.0130.06.2015

1

2

1

(1)

14

-

-

-

-

-

-

-

15

2

1

(1)

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία είναι η χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2008 & 2009 ο φορολογικός έλεγχος
ολοκληρώθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 και οι επιπλέον λογιστικές διαφορές επί των οποίων καταλογίσθηκαν
φόροι συνολικού ποσού € 119 χιλ. καταβλήθηκαν στο δεύτερο τρίμηνο του 2015.
Για τη θυγατρική εταιρεία οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι οι χρήσεις 2009 & 2010.
Ο φορολογικός έλεγχος της μητρικής και της θυγατρικής για τη χρήση 2015 ολοκληρώθηκε και η έκθεση φορολογικής
συμμόρφωσης θα υποβληθεί έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου 2016.

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

22

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2015 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2016

7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια)
Επί των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίστανται κατά την 30η Ιουνίου 2016 εμπράγματα βάρη
ποσού € 18,7 εκ και € 15,8 εκ, αντίστοιχα για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.
Κατά την 30η Ιουνίου 2016 δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων από τον Όμιλο και την
Εταιρεία.

7.1 Επενδυτικά ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου περιλαμβάνουν μια παλιά μονάδα επεξεργασίας γάλακτος εκτός λειτουργίας
αναπόσβεστης λογιστικής € 600 χιλ (31.12.2015 € 600 χιλ) και ένα ακίνητο (οικόπεδο με κτίριο) αναπόσβεστης λογιστικής
αξίας € 50 χιλ (31.12.2015 € 50 χιλ).
Κατά τη χρήση 2015 διενεργήθηκε εκτίμηση της εύλογης αξίας του από εμπειρογνώμονα πολιτικό μηχανικό, βάσει της οποίας
προέκυψε απομείωση της αξίας τους συνολικού ποσού € 279 χιλ. Η εκτίμηση βασίστηκε σε συγκριτικά στοιχεία παρόμοιων
συναλλαγών ακινήτων.

8. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριμα και μη ώριμα ως εξής:
30.06.2016 (Ώριμα: 2.372 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.077 χιλ. ευρώ).
31.12.2015 (Ώριμα: 2.370 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.066 χιλ. ευρώ).
Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2016 ανήλθε σε € 2.070 χιλ. (01.0130.06.2015: € 2.458 χιλ).

9. Αποθέματα
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10. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

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

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
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12. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά

13. Δάνεια τραπεζών

Στα ανωτέρω δάνεια περιλαμβάνεται υπόλοιπο δανείων προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ποσού € 5.053 χιλ.
Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις και αναμένει θετικό διακανονισμό και όρους αποπληρωμής του δανείου αυτού.
Τον Αύγουστο του 2014 η Εταιρεία σύναψε ένα συμβόλαιο ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swap) βάσει του οποίου η
Εταιρεία ανταλλάσσει το κυμαινόμενο επιτόκιο με σταθερό. Το συμβόλαιο αφορά μέρος του κοινοπρακτικού ομολογιακού
δανείου (της Alpha Bank) έχει συναφθεί για όλη τη διάρκεια του δανείου, έχει χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικό με βάση τις
σχετικές λογιστικές αρχές της Εταιρείας.
Η εύλογη αξία του συμβολαίου αυτού ανέρχεται σε € - 106 χιλ (αρνητικό) την 30η Ιουνίου 2016 (31.12.2015 € -102 χιλ).

27

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2015 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2016

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς εργαζομένους
Επιταγές πληρωτέες
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιποί φόροι τέλη
Υποχρεώσεις factoring
Λοιπές υποχρεώσεις

Όμιλος
31.12.2015
30.06.2016
2.107
2.827
84
71
3.264
2.390
101
116
23
33
568
661
444
353
7.311
5.731

Εταιρεία
31.12.2015
30.06.2016
2.826
1.795
80
71
2.010
2.977
44
89
22
23
661
568
223
284
6.801
4.872

15. Επιχορηγήσεις

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

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Επίδικες διαφορές
Κατά της Εταιρείας έχουν επιβληθεί πρόστιμα από τον Ε.Φ.Ε.Τ συνολικού ποσού 85 χιλ. ευρώ για τα οποία έχει ασκηθεί
εμπρόθεσμη αγωγή ενώ έχει καταβληθεί ήδη μέρος του ποσού για το παραδεκτό των προστίμων.
Επίσης εκκρεμούν αγωγές, από πρώην εργαζόμενους της Εταιρείας, συνολικού ποσού € 151 χιλ. έναντι των οποίων η
Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού €75 χιλ στη χρήση 2015 .

Δοθείσες εγγυήσεις
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των
υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: Όμιλος: 30.06.2016€ 40 χιλ (31.12.2015: € 56χιλ) και Εταιρεία: 30.06.2016 € 40
χιλ(31.12.2015:€ 56χιλ).
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17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Σημειώσεις:





Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και απολυμαντικών ειδών
Οι αγορές από τη Campus αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος
Οι πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών και παροχή υπηρεσιών για στέγαση
ζώων
Οι αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος.

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

18. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, για
τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε γνωστοποίησης, είτε διαφοροποίηση
στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.
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