
 

  

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

∆ιεύθυνση έδρας εταιρίας: Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006

Αρµόδια Νοµαρχία: Κύκλος εργασιών 722 941

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) (55) (42)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 535 522

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία ): Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 125 66

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 71 (23)

Ελεγκτική Εταιρία: Μείον φόροι (62) (75)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 9 (98)

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: Κατανέµονται σε: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μετόχους Εταιρίας 9 (98)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας  

31.12.2007 31.12.2006 Κέρδη(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,02 (0,17)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 5.849 5.166 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Αποθέµατα 902 809 Έµµεση µέθοδος - Ποσά εκφρασµένα σε €

Απαιτήσεις από πελάτες 119 163

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 405 187 31.12.2007 31.12.2006

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.275 6.325

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 889 0 Κέρδη προ φόρων 71 (23)

Λοιπές Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.323 1.334 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 111 783 Αποσβέσεις 410 456

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.681 948 Προβλέψεις 0 0

Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 4.005 3.064  Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0 4

Μετοχικό κεφάλαιο 1.981 1.981 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (72) (72)

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 1.289 1.280  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 54 89

Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας 3.270 3.260 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου   

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 3.270 3.260  Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (93) (56)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 7.275 6.325  Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (111) (62)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 707 (494)

Ποσά εκφρασµένα σε €  Μείον:

1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2006  Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (27) (23)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 3.261 2.859 Καταβληµένοι φόροι 0 0

 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 0 500 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 939 (181)

 Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 0 0 Επενδυτικές δραστηριότητες

 Κέρδη / (ζηµιές) χρήσης µετά από φόρους 9 (98) Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0

 Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 3.270 3.261 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.093) (482)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0 73

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

   Είσπραξη από πώληση θυγατρικής 0 0

 Αλεξανδρούπολη, 23 Μαρτίου  2007 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.093) (409)

 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 500

        & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 889 200

 Εξοφλήσεις δανείων (672) (119)

 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 217 581

 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

   χρήσης (α) + (β) + (γ) 62 (10)

             Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 69 79

   

 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 131 69
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α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  642.547,95

β)Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 246.846,15

γ)Υποχρεώσεις  σε Μητρική 417.313,03

 

 

7

8

9 Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναταξινοµηθεί για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα κονδύλια της τρέχουσας χρήσης

             Α.∆.Τ  ΑΕ 417565                                                             Α.∆.Τ  Π 113176                                        Α.∆.Τ. Ρ 247051

                                                                                                Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε 11295 Α΄τάξεως

∆εν υπάρχουν συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης.

∆εν υπάρχουν άλλα συνδεόµενα µέρη , κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24,

O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας την 31η ∆εκεµβρίου 2007 είναι 6 άτοµα. 

Η εταιρία δεν έχει υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας προσηµειώσεις  & υποθήκες. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003 εως 2007.

 Κατά συνέπεια, η φορολογική θέση της Εταιρείας δεν έχει οριστικοποιηθεί για τις συγκεκριµµένες χρήσεις.

α)Συναλλαγές την µητρική  µε αυτή επιχείρηση ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Κατά την διάρκεια της χρήσης απο 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η ∆εκεµβρίου 2007, µεταξύ της CAMPUS και της ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ , στη µετοχική σύνθεση της οποίας συµµετέχει η δεύτερη µε ποσοστό 

100,00%, διενεργήθηκαν οι παρακάτω συναλλαγές:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ         Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ   

     Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης                                           Μαρίνος ∆ηµ.∆αλάτσης                         Μαρία Χρυσ. Κυρτσοπούλου

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της µητρικής Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ µε έδρα την Ελλάδα.  Η Συµµετοχή τους στο Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι από 100% και ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της 

ολικής ενοποίησης.

Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31-12-2005.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις τόσο της ∆ιοίκησης όσο και της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρίας, δεν υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις ,οι οποίες αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας.

www.evrofarma.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

26 Μαρτίου 2008

Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ

Με σύµφωνη γνώµη -θέµα έµφασης

36847/65/Β/96/48

Αλεξανδρούπολης

Παπαζηλάκης Α.Πρόεδρος ∆.Σ.& ∆ιευθ.Συµβουλος,                                                                                                          

Παπαζηλάκης Π. Αντιπρόεδρος                                                                                                                                                                                                    

Τσακίρης Ευάγγελος Μέλος.

Ηµεροµηνία έγρισης των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της CAMPUS AE. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε

 επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρίας της, www.evrofarma.gr, όπου αναρτώνται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέστη Αλεξανδρούπολης ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν.2190,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ) 


