
Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας:
01.01-31.12.08 01.01-31.12.07

Πωλήσεις ( βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 1.391 718

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.378) (822)

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Λοιπά έσοδα /έξοδα 182 258

Ελεγκτική Εταιρία: Μικτά κέρδη /(Ζηµιές) 155 (242)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

31.12.08 31.12.07 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 60 (325)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους 15 (289)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.405 4.823

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 1.807 1.085

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19 19

Αποθέµατα 660 902

Απαιτήσεις από πελάτες 335 393

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 63 131

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.289 7.353

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   Έµµεση Μέθοδος 31.12.2008 31.12.2007

Μετοχικό κεφάλαιο 1.981 1.981 Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 1.362 1.347 Αποτέλεσµα  προ φόρων 60 (325)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) 3.343 3.328 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 984 889 Αποσβέσεις 174 300

Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.379 1.416 Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία (1.173) (609)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 135 111

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.448 1.609

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.946 4.025 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (71) (71)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 66 54

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.343 1.021

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 58 (111)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 839 707

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (67) (27)

31.12.2008 31.12.2007 Καταβεβληµένοι φόροι (25) 0

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) 3.328 3.261

∆ιόρθωση επιµετρήσεων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 356

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01.01.2008 και 01.01.2007 αντίστοιχα) µετά 

την διόρθωση 3.328 3.617

Κέρδη / Ζηµιές χρήσεως µετά από φόρους 15 (289)

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 3.343 3.328 Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες 1 0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 119 217

6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 131 69

1.1.2008 έως 

31.12.2008

1.1.2007 έως 

31.12.2007 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 63 131

Έσοδα 1.258 643   

Έξοδα 582 247 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 20 Μαρτίου  2009

Υποχρεώσεις 94 417

&  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

5. Ο αριθµός του απασχολισµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε 4 Και στο τέλος της προηγούµενης 
χρήσης σε 6 άτοµα.

1.Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρεία έκανε ορθή εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία» επιµετρώντας τα βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία στην εύλογη αξία τους µείον τα κόστη πώλησης, έναντι του αποσβέσιµου  κόστους κτήσεως που τα επιµετρούσε µέχρι 
και  την προηγούµενη χρήση, αναγνωρίζοντας αυτές τις διαφορές επιµέτρησης στην εύλογη αξία στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

και εµφανίζοντας τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ιδιαίτερα στον ισολογισµό. Η προαναφερόµενη µεταβολή επηρεάζει τα 

αποτελέσµατα  και την καθαρά της χρήσης 2007 κατά € (298) χιλιάδες και 58 χιλιάδες αντίστοιχα. Επίσης έγιναν κάποιες 
αναταξινοµήσεις κονδυλίων για την ορθότερη παρουσίαση. Βλέπε σηµείωση 26 των οικονοµικών καταστάσεων..

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

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                   Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η 

µητρική   εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΕ µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.(ποσοστό 100%)

4. Οι επίδικες διαφορές ανέρχονται σε € 100 χιλιάδες. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η έκβαση τους δεν θα έχει επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης(α) 

+ (β) + (γ) (68) 62

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

         Α.∆.Τ  ΑΕ 417565                                     Α.∆.Τ  Π 113176                                      Α.∆.Τ  ΑΖ 414096

Πέµπτη, 19 Μαρτίου 2009

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                                                

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3. ∆εν έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι χρήσεις 2006-2008. Βλέπε σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων.

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                                                                                                         

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

0

www.evrofarma.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων:

(271)

Επίπτωση  επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία

∆ιεύθυνση Εµπορίου / Νοµαρχία Έβρου

Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος ∆.Σ και ∆/νων 

Σύµβουλος,                                                                                
Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος,                                                         
Ευάγγελος Τσακίρης, Μέλος                                                                                                             

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                                                         

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

126

CAMPUS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ

36847/65/Β/96/48

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

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

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της CAMPUS A.E.  Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους  επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρίας της www.evrofarma.gr,  όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκώτού Ελεγκτή 

Λογιστή.

939

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.263

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -         βασικά (σε €) 0,0223 (0,4304)

119 217

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.450) (1.094)

(42)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  παγίων και βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 73

(1.094)Αγορά ενσώµατων, άϋλων στοιχείων και βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (1.524)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 8.289 7.353

59 0Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 

(40) (396)

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

Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός

Με σύµφωνη γνώµη

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ

229


