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Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας  για την χρήση 2008 στις σελίδες   9 έως 30, έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας την Πέµπτη 19 Μαρτίου 2009 και τελούν υπό την έγκριση της επόµενης τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.  Επιπλέον, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις 
ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών και  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας CAMPUS A.E 

αναρτήθηκαν και στον διαδικτυακό τόπο της µητρικής εταιρίας  http://www.evrofarma.gr. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

& 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος 

  

  

  

Αθανάσιος Χρ Παπαζηλάκης Πασχάλης Χρ . Παπαζηλάκης 
Α.∆.Τ. ΑΕ 417565 Α.∆.Τ. Σ 476399 

  

  

  

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Η Προϊστάµενη Λογιστηρίου 

  

  

  

Μαρίνος ∆. ∆αλάτσης Μαρία Χρυσ. Κυρτσοπούλου 

Α.∆.Τ. Π 113176 Α.∆.Τ. ΑΖ 414096 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

     “CAMPUS A.E” 

 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008  

     (από 1.1.08 έως 31.12.08).  

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43
α
 παράγραφος 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3487/2006 

και το καταστατικό της Εταιρείας, υποβάλλουµε συνηµµένα στη Γενική Συνέλευση τα Ετήσια Οικονοµικά 

Στοιχεία και Πληροφορίες της Εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 2008 ήτοι 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 

∆εκεµβρίου 2008 και παρακαλούµε να τα εγκρίνετε. 
 

Σηµειώνεται ότι οι Οικονοµικές Καταστάσεις  της Εταιρείας συντάχθηκαν µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Α. Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρίας και οικονοµικά στοιχεία   

 

 Επί της εξέλιξης των εργασιών, της πορείας και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας σηµειωτέα τα εξής : 
 

α. Επιτεύχθηκε ο διπλασιασµός, σχεδόν, του κύκλου εργασιών σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (2008: 

€ 1.391 χιλιάδες, 2007: € 718 χιλιάδες). Η εταιρεία µας ολοκλήρωσε στην κλειόµενη  χρήση το επενδυτικό 
της πρόγραµµα επιτυγχάνοντας διπλασιασµό της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος υψηλής ποιότητας, το 
οποίο διέθεσε στη µητρική της εταιρεία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ». 

 

β. Το EBITDA ανήλθε σε € 229 χιλιάδες, έναντι € -42 χιλιάδες της προηγούµενης χρήσεως. Τα κέρδη προ 
φόρων ανήλθαν σε € 60 χιλιάδες και τα κέρδη µετά φόρων σε € 15 χιλιάδες, 
   

γ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος ανήλθε σε € 1.119 χιλιάδες, 
έναντι € 1.000 χιλιάδες της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή µία αύξηση κατά € 119 χιλιάδες ή 12%, λόγω της 
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράµµατος. Από την άλλη µεριά, λόγω της ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού προγράµµατος, αναµένεται είσπραξη του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης εκ € 550 

χιλιάδες. 
 

δ. Η οικονοµική θέση της Εταιρείας θεωρείται ικανοποιητική στο παρόν µεταβατικό στάδιο. 

 

Περαιτέρω για την πληρέστερη διερεύνηση των Οικονοµικών Καταστάσεων δίνονται ορισµένοι από τους 
σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες καθώς επίσης ανάλυση των κινδύνων και αβεβαιοτήτων του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και πληροφορίες σχετικά µε περιβαλλοντικά,  εργασιακά και λοιπά θέµατα. 
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Β. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

 

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών της εταιρίας: 
 

        ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ   

          2008     2007   2008 2007 

  Κυκλοφορούν Ενεργητικό    1.058     1.426  

  Βραχυπροθ. Παθητικό    2.583     1.720  

1. ∆είκτης γενικής 

    Ρευστότητας     

          

0,4 0,8 

           

2. ∆είκτης δανειακής 

επιβάρυνσης            
  

      Σύνολο δανείων    1.119   1.000   

   α) Σχέση δανείων/ίδια 

        κεφάλαια       Ίδια κεφάλαια    3.343   3.328  
0,3 0,3 

          3. ∆είκτης διαχειριστικής 

πολιτικής 
              

  

  

Απαιτήσεις από 

πελάτεςx360    
337 Χ 360   409 Χ 360   

   α) Ηµέρες πιστώσεως 
       πελατών   Σύνολο Πωλήσεων    1.391   718  

87 ηµ. 205 ηµ. 

            

4. ∆είκτης 

αποδοτικότητας            
  

  EBITDA X 100%    229 X 100   (42) X 100  α) Αποδοτικότητα 

       εκµεταλλεύσεως 
      Σύνολο Πωλήσεων    1.391   718  

16%  

           

  
 

  
     

  

 

 

Γ. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

1. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

 

Ο κλάδος της εκτροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων και της  παραγωγής και εµπορίας αγελαδινού γάλακτος 
διακρίνεται για τις µικρού µεγέθους και οικογενειακού τύπου µονάδες. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύει 
ότι µια καλά οργανωµένη µεσαίου τύπου γαλακτοπαραγωγική µονάδα, η οποία διαθέτει και την ανάλογη 

ευελιξία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί και να αντισταθεί στους κινδύνους που σχετίζονται µε την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

 

2. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
 

 Κίνδυνοι κεφαλαίου και ρευστότητας 
 

Η εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα είναι βιώσιµη. Οι ταµειακές της 
ροές είναι τέτοιες που δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της. Η Εταιρεία 

είναι ασφαλισµένη κατά του κινδύνου των ασθενειών των ζώων. Επί πλέον  η  πιστοληπτική ικανότητα της 
από τους τραπεζικούς οργανισµούς είναι τέτοια, ώστε να περιορίζει τους τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να 

εµφανιστούν. 
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∆. Περιβαλλοντικά θέµατα  

 

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας (εταιρία εκτροφής γαλακτοπαραγωγών ζώων και 
παραγωγής αγελαδινού γάλακτος), η ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι σε 
θέµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.  
 

 

Ε. Εργασιακά θέµατα 

 

Η εταιρία τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 
της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς φορείς. Λόγω του µικρού αριθµού του 
προσωπικού της (4 άτοµα)  είναι ευχερής ο έλεγχος και οι σχέσεις µε το προσωπικό είναι άριστες.      
 

 

ΣΤ. Λοιπά θέµατα 

 

1. Η Εταιρεία στον τοµέα εκτροφής και ανάπτυξης των ζώων καταβάλλει µεγάλες προσπάθειες, ώστε να 

καλυτερεύσει και να εµπλουτίσει την ποιότητα των φυραµάτων µε αποτέλεσµα την παραγωγή σταθερής και 
άριστης ποιότητας αγελαδινού  γάλακτος. Λίαν προσφάτως η Εταιρεία  πιστοποιήθηκε µε τον κανονισµό 
των µη γενετικά τροποποιηµένων ζωοτροφών. 
 

2. Η Εταιρεία µετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράµµατος αναµένεται στην τρέχουσα χρήση 

(2009) να αυξήσει την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος υψηλής ποιότητας και συγχρόνως να αυξήσει τον 
κύκλο εργασιών της. 
 

3. Σηµειώνεται, ότι από την ηµεροµηνία λήξεως της χρήσεως µέχρι σήµερα, ως σηµαντικά γεγονότα που 
έλαβαν χώρα θεωρούνται τα εξής: 
 

α. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας αποδέχθηκε το εκκαθαριστικό σηµείωµα περαίωσης του Ν. 3697/2008, 

το οποίο αφορούσε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις από 2003 έως και 2006 και προέκυψε επιπλέον 
φόρος ποσού  € 12.298,92 που βάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2008. 

β. Η Εταιρεία ολοκλήρωσε το επενδυτικό της σχέδιο και υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο 
Οικονοµίας και Οικονοµικών για τον έλεγχο της επένδυσης µε σκοπό την είσπραξη του υπολοίπου  ποσού 
της επιχορήγησης ύψους € 550 χιλιάδων.  
 

4. Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν στην 
αγορά και έχουν ως εξής: 
 

 2008 2007 

   

Πωλήσεις προς µητρική 1.258 643  

Αγορές  από µητρική 582 247 

Υποχρεώσεις προς µητρική 94 417 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 19 Μαρτίου 2009 

      Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του  ∆.Σ. 

 

 

Αθανάσιος Παπαζηλάκης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της  Aνώνυµης Eταιρείας 

«CAMPUS A.E ΑΓΡΟΤΙΚΗ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Aνώνυµης Eταιρείας «CAMPUS A.E ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

– ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από  τον ισολογισµό της 31
ης

 

∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 

της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή 

και τη διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η  

ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 

διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό 

µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα  µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε 

τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες 

δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 

διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 

επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 

ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, 

ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 

περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού 

ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών  
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πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη 

άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31
 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική 

τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 43
α
 και 

37 του Κ.Ν. 2190/20. 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2009 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15651 
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1. Ισολογισµός 
 
 Σηµ. 31.12.2008 31.12.2007 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώµατα πάγια  8 5.405 4.823 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9 1.807 1.085 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11 19 19 

Σύνολο  7.231 5.927 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Αποθέµατα 10 300 311 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9 360 591 

Εµπορικές απαιτήσεις 11 335 393 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 63 131 

Σύνολο κυκλοφορούντων  1.058 1.426 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  8.289 7.353 

 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις    

Καθαρή θέση     

Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.981 1.981 

Υπέρ το άρτιο 13 (10) (10) 

Αποθεµατικά  13 476 476 

Αποτελέσµατα εις νέον  896 881 

Σύνολο καθαρής θέσης  3.343 3.328 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµα δάνεια 14.1 984 889 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 20 121 87 

Επιχορηγήσεις 15 1.258 1.329 

Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  2.363 2.305 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 14.2 2.448 1.609 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14.1 135 111 

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  2.583 1.720 

Σύνολο υποχρεώσεων  4.946 4.025 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  8.289 7.353 
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2. Κατάσταση Αποτελεσµάτων  

 
                     Εταιρεία 
    
 Σηµ. 01.01-31.12.08 01.01-31.12.07 

    

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 9 1.391 718 

Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων 
στην εύλογη αξία 

 

9 

 

(40) 

 

(396) 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών στοιχείων  (1.378) (822) 

Λοιπά έσοδα/έξοδα 18 182 258 

Μικτό αποτέλεσµα  155 (242) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (29) (29) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά 19 (66) (54) 

Κέρδη προ φόρων  60 (325) 
Φόρος εισοδήµατος 20 (45) 36 

Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου  15 (289) 

    

Κέρδη/(ζηµίες) κατά µετοχή 21 0,0223 (0,4304) 

 

 

 

 

 

3. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης 

 

Εταιρεία Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 

εις νέον 

Σύνολο 

01.01.2007 1.981 (10) 476 814 3.261 

∆ιόρθωση επιµετρήσεων βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων    356 

 

356 

 1.981 (10) 476 1170 3.617 

Κέρδη Περιόδου 01.01-31.12.2007    

 

(289) 

 

(289) 

Υπόλοιπο 31.12.2007 1.981 (10) 476 881 3.328 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.12.2008    

 

15 

 

15 

Υπόλοιπο 31.12.2008 1.981 (10) 476 896 3.343 
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4. Κατάσταση ταµιακών ροών 

 

  

Σηµ/σεις 

 

31.12.2008 

 

31.12.2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων  60 (325) 

Πλέον/ Μείον προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις 17 174 300 

Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία 9 (1.173) (609) 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας  

 

59 

 

0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 15 (71) (71) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19 66 54 

Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου 

κίνησης    

Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων  1.343 1.021 

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων  58 (111) 

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  839 707 

Μείον:    

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

Καταβληµένοι φόροι  (25) 0 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες  

 

 1.263 

 

939 

Αγορά ενσωµάτων παγίων ,  αΰλων στοιχείων και 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  

 

(1.524) 

 

(1.094) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων  παγίων και 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  

 

73 

 

0 

Τόκοι εισπραχθέντες 19 1 0 

Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές 

δραστηριότητες  

 

(1.450) 

 

(1.094) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια  119 217 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες  

 

119 

 

217 

 Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα  

 

(68) 

 

62 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  131 69 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου 

 

12 

 

63 

 

131 
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5. Γενικές πληροφορίες  

 

Η Εταιρεία  µε διακριτικό τίτλο CAMPUS AE ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ 7590, 20/11/1996) στην Μέστη 

Αλεξανδρούπολης  και ξεκίνησε την  δραστηριότητα της τo 1996. 

 

Η διάρκεια της είναι  40 έτη. 

 

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ΕΥΡΩ που είναι το νόµισµα του 
πρωτεύοντος  οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.  

 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία κτηνοτροφικών και φυτικών 
προϊόντων . Η Εταιρεία διαθέτει και µονάδα εκτροφής . 
 
 

6. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων  

 

6.1  Λογιστικό πλαίσιο.   
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Aναφοράς  που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασίζονται στο ιστορικό κόστος, µε εξαίρεση τα  

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιµετρώνται σε εύλογες αξίες, οι µεταβολές των οποίων 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.   
 

6.2  Ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές 

 

6.2.1 Ενσώµατα πάγια 

 
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως 
µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωσή τους. Η απόσβεση τους  αρχίζει όταν τα στοιχεία  

αυτά  είναι έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση τους και διενεργείται µε την ευθεία µέθοδο. Μεταγενέστερες 
δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώµατων παγίων, εάν είναι πιθανό  ότι  θα 

εισρεύσουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί 
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή 

του. Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση την σταθερή µέθοδο απόσβεσης, 
καθ’ όλη την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές 
εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής κατά κατηγορία των στοιχείων των 
ενσωµάτων παγίων σε έτη, έχει ως εξής : 
 

Βιοµηχανικά κτίρια 33  

Λοιπά κτίρια 40   

Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός 12,5  

Λοιπές εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 6,7    

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5       

Μεταφορικά µέσα 8       

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η 

διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων 
παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας αναγνωρίζεται ως 
κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα.  
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Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, η εταιρεία  εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης των ενσωµάτων 
παγίων και σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιες ενδείξεις, γίνεται έλεγχος αποµείωσης της αξίας τους. Η 

αποµείωση προκύπτει από την σύγκριση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή των µονάδων 
δηµιουργίας ταµιακών ροών στις οποίες ανήκουν, µε την ανακτήσιµη αξία τους. Η ανακτήσιµή αξία είναι η 

µεγαλύτερη, µεταξύ της εύλογης αξίας µείον το εκτιµώµενο κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως.  Αν η 

ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας  δηµιουργίας ταµιακών ροών,  είναι 
µικρότερη από την λογιστική  του/της αξία, η διαφορά αναγνωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 

6.2.2  Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

 
Τα βιολογικά  περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν γαλακτοπαραγωγά ζώα (αγελάδες και µοσχάρια) τα 

οποία   επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το εκτιµώµενο κόστος πώλησης. Η εύλογη αξία   των 
ζώων καθορίζεται βάσει της  αγοραίας αξίας τους, παρόµοιας ηλικίας, εκτροφής και παρόµοιων  γενετικών 
χαρακτηριστικών. Το  κέρδος ή  η ζηµία από την επιµέτρηση των στοιχείων αυτών στην εύλογη αξία τους 
µείον το  εκτιµώµενο κόστος πώλησης, αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
 

6.2.3  Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της 
ρευστοποιήσιµης  αξίας τους. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή διάθεσης, µειωµένη κατά το 

απαιτούµενο  κόστος της  διάθεσης. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου 

σταθµικού κόστους και περιλαµβάνει το  κόστος απόκτησης, το κόστος µετατροπής και τα λοιπά κόστη που 

είναι απαραίτητα για να τα φέρουν στην εκάστοτε απαιτούµενη τοποθεσία και κατάσταση.   

 

6.2.4  Απαιτήσεις 

 
Οι  απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους που συνήθως είναι η τιµολογιακή τους αξία 

και µειώνονται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς µε την ζηµία που προκύπτει από τις εκτιµώµενες επισφάλειες 
λόγω µη εισπραξιµότητας. Η µέση διάρκεια πίστωσης ανέρχεται σε 90 ηµέρες.  
 

6.2.5 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών  
 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και τα ισοδύναµα αυτών,  περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως και  
βραχύχρονες έως τρεις µήνες καταθέσεις προθεσµίας. 
 

6.2.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές µετοχές, ολοσχερώς καταβληµένες, µε δικαίωµα ψήφου στην 
Γενική Συνέλευση και συµµετοχή στα κέρδη. Το µετοχικό κεφάλαιο αναγνωρίζεται στο ποσό που 

αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των µετοχών κατά την είσπραξή τους. Ποσά που εισπράττονται πέραν της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών, µειωµένα  κατά τα άµεσα κόστη της έκδοσης, αναγνωρίζονται στο κονδύλι 
της καθαρής θέσης µε τον τίτλο, υπέρ το άρτιο. 

 

6.2.7  Μερίσµατα 
 

Τα πληρωτέα µερίσµατα  αναγνωρίζονται ως  υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισης τους από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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6.2.8  ∆άνεια Τραπεζών 

 

Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στα  αντίστοιχα ποσά των σχετικών αναλήψεων, 
µειωµένα κατά τα άµεσα κόστη έκδοσής τους.  Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε την 
µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου. 

 

6.2.9 Λοιπές υποχρεώσεις 

 
Οι λοιπές  υποχρεώσεις είναι συνήθως άτοκες και µικρής διάρκειας. Αναγνωρίζονται αρχικά και 
επιµετρώνται στην συνέχεια, στα ονοµαστικά τους ποσά που είναι και τα ποσά που θα πληρωθούν.  
 

6.2.10   Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 

 

6.2.10.1 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

 

Οι εισφορές που καταβάλλονται για προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, και αφορούν τις υποχρεωτικές 
εισφορές των ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού, αναγνωρίζονται στα έξοδα όταν καθίστανται 
δουλευµένες. 
 

6.2.10.2 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή, µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης 
πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 
µακροπρόθεσµων οµολόγων, µε διάρκεια συναφή µε τη διάρκεια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 

τον υπάρχοντα πληθυσµό, δηλαδή τη µέση µελλοντική υπηρεσία των µελών του προσωπικού. Τα 

αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο 
πρόγραµµα. 

 

6.2.11  Κρατικές επιχορηγήσεις  
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται  στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση 

ότι θα εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί 
για την καταβολή τους . Οι επιχορηγήσεις που αφορούν  έξοδα (πχ. έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού ή 

επιδότηση προσωπικού λόγω παραµεθορίου) αναγνωρίζονται ως έσοδο της περιόδου στην οποία 

αναγνωρίσθηκαν τα επιχορηγούµενα έξοδα. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν ενσώµατα πάγια, 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση και µεταφέρονται (αποσβένονται) στα έσοδα, κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος ενσωµάτου παγίου. 

 

6.2.12  Έσοδα  

 
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν τα αγαθά έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή και 
είναι βέβαιη η πώληση. 

  

6.2.13  Κόστος δανεισµού 
 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.   
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6.2.14 Λειτουργικές µισθώσεις  
 

Τα µισθώµατα που καταβάλλονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων αναγνωρίζονται στα έξοδα µε την ευθεία 

µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης.  
 

6.2.15  Φόρος εισοδήµατος  
 

Ο φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος, τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος 
και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου.  Ο τρέχων φόρος  εισοδήµατος προσδιορίζεται από τις εκάστοτε  
διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο 
της υποχρέωσης του ισολογισµού που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας 
και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο φόρος εισοδήµατος, 
τρέχων και αναβαλλόµενος, αναγνωρίζεται  στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός του φόρου εκείνου που 
αφορά συναλλαγές που αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

αναγνωρίζεται και αυτός κατά ανάλογο τρόπο, απευθείας  στα ίδια κεφάλαια. Ο αναβαλλόµενος φόρος 
προσδιορίζεται µε τους συντελεστές που αναµένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο ανάκτησης των  
περιουσιακών στοιχείων και διακανονισµού των υποχρεώσεων. Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου 
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση µε επιβάρυνση της κατάστασης των αποτελεσµάτων σε κάθε ηµεροµηνία 

αναφοράς, βάσει της εµπειρίας από προηγούµενους ελέγχους. Οι  διαφορές που προκύπτουν  µεταξύ 
αναγνωρισµένης πρόβλεψης και οριστικών ποσών που βεβαιώνονται και γίνονται αποδεκτά από την 
εταιρεία, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα  κατά την περίοδο που οριστικοποιούνται. 
 

6.3   Σηµαντικές κρίσεις και παραδοχές. 

 

Λόγω του είδους των εργασιών, η εταιρεία δεν προβαίνει σε σηµαντικές   κρίσεις και παραδοχές που 
αφορούν το µέλλον και συνεπώς δεν υφίσταται  σηµαντικός κίνδυνος να υπάρξουν εκ του λόγου τούτου 
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων εντός του 
επόµενου έτους. Η σηµαντικότερη εκτίµηση της διοίκησης αφορά τον προσδιορισµό των  ευλόγων αξιών 
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που βασίζεται στις αγοραίες τιµές. Εκτιµήσεις επίσης γίνονται για 

τον φόρο εισοδήµατος που θα πληρωθεί τελικά όταν η εταιρεία ελεγχθεί φορολογικά, για τους οποίο και  
σχηµατίζονται προβλέψεις   µε βάση την εµπειρία του παρελθόντος από προγενέστερους φορολογικούς 
ελέγχους. Όταν το αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι διαφορετικό από τις σχηµατισθείσες 
προβλέψεις η διαφορά βαρύνει το αποτέλεσµα της περιόδου στην οποία οι φόροι καταλογίζονται και 
γίνονται αποδεκτοί.  Άλλες κρίσεις στις οποίες προβαίνει η διοίκηση οι οποίες όµως δεν αναµένεται να 

έχουν ουσιώδη επίδραση στις µελλοντικές περιόδους, είναι οι εκτιµήσεις σχετικά µε τις   ωφέλιµες ζωές των  
ενσωµάτων παγίων. 
 

6.4  Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες.  

 

6.4.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ εντός  της χρήσης 2008 

  

 ∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π. 19- Όριο σε  Περιουσιακό Στοιχείο Προγράµµατος Καθορισµένης Παροχής, 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και  Αλληλεπίδρασή  τους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε το ποσό του 
πλεονάσµατος που µπορεί να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα  µε το ∆.Λ.Π. 19 και εξηγεί 
πως το περιουσιακό στοιχείο ενός προγράµµατος µπορεί να επηρεάζεται από ρυθµιστικές ή συµβατικές 
απαιτήσεις χρηµατοδότησης. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στη Εταιρεία. 

 

 ∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Α. 2- Συναλλαγές σε Ίδιες Μετοχές και Μετοχές του Οµίλου», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.03.2007. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε την 
λογιστικοποίηση συναλλαγών µε βάση την αξία ιδίων  µετοχών ή µετοχών εταιρειών του οµίλου, στις 
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ατοµικές  οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των εταιρειών του οµίλου. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

 ∆ιερµηνεία 12 «Συµφωνίες για την Παραχώρηση του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2008. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά 

µε την λογιστικοποίηση των συµφωνιών παραχώρησης του δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών  από τους 
ιδιώτες  παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Επαναταξινόµηση Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιηµένα ∆.Λ.Π. 39 

«Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆.Π.Χ.Α. 7 «Χρηµατοοικονοµικά 

Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις»], µε ισχύ από 01.07.2008. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, µία οντότητα 

µπορεί να  επαναταξινοµήσει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των 
επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το 
∆.Λ.Π 39, σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έγιναν για την αντιµετώπιση της πρόσφατης 
χρηµατοοικονοµικής κρίσης και δεν εφαρµόσθηκαν από την Εταιρεία. 

  

6.4.2   Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ µετά την  χρήση 2008 

 

Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την ή µετά την  01.01.2009.  Το αναθεωρηµένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση 

επαναδιατύπωσης του ισολογισµού έναρξης της συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόµησης 
συγκριτικής πληροφόρησης και εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήµατος η οποία µπορεί να είναι µία 

ενιαία κατάσταση ή δύο ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι µεταβολές της 
καθαρής θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό 
τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008 για να διευκρινήσει ότι µερικά και όχι όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για 

εµπορική εκµετάλλευση είναι παραδείγµατα κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων και 
βραχυπροθέσµων  υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό θα εφαρµοσθεί από 01.01.2009  και πέραν της 
διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει  ουσιώδη επίπτωση για την Εταιρεία. 

 

∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

Το πρότυπο αυτό υιοθετεί την προσέγγιση της παρουσίασης των πληροφοριών για τους τοµείς, µε βάση τον 
τρόπο που παρουσιάζονται εσωτερικά  στον  λαµβάνοντα τις αποφάσεις για την κατανοµή των πόρων και 
τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της επιχείρησης. Το Πρότυπο αυτό δεν έχει  
εφαρµογή για την εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.23 «Κόστος ∆ανεισµού» µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2009. Το εν λόγω τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού που 
σχετίζεται άµεσα µε την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις. Η επιλογή για άµεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους δανεισµού απαλείφθηκε. Τον 
Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π. 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι ο τόκοι υπολογίζονται µε την χρήση 

της µεθόδου του αποτελεσµατικού επιτοκίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα  στο ∆.Λ.Π.39. Το πρότυπο 
αυτό θα εφαρµοσθεί από 01.01.2009 για τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις από την 
ηµεροµηνία αυτή και µεταγενέστερα.   

 

Αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009, µε σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε το προηγούµενο ∆.Π.Χ.Α. 3, που 
αφορούν την επιµέτρηση των δικαιωµάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του  κόστους που σχετίζεται άµεσα µε 
την απόκτηση,  και την αναγνώριση στην κατάσταση αποτελεσµάτων, του αποτελέσµατος από την 
επανεπιµέτρηση  του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος  που ταξινοµήθηκε  ως υποχρέωση. Το πρότυπο αυτό θα 

εφαρµοσθεί από την εταιρεία από την 01.01.2010, αν συντρέξει περίπτωση. 
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Αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π.  27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις», µε ισχύ  για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Με Βάση το αναθεωρηµένο πρότυπο, οι 
συναλλαγές µε τους µετόχους που δεν ασκούν έλεγχο αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν 
καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν 
εναποµένον τµήµα της επένδυσης επιµετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρµοσθεί από τον όµιλο και την εταιρεία από την 01.01.2010. Τον 
Μάιο του 2008 το ∆.Λ.Π 27 τροποποιήθηκε επίσης, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 

την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν µία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 39 και ταξινοµηθεί ως κατεχόµενη για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 5, το ∆.Λ.Π. 39 συνεχίζει 
να εφαρµόζεται. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή από την εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α.», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη 

εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α., στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, να γίνει χρήση του 
τεκµαιρόµενου κόστους για επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση 

αυτή δεν έχει εφαρµογή για την Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών», µε ισχύ από 01.01.2009. Οι 
τροποποιήσεις πραγµατεύονται θέµατα συνθηκών ωρίµανσης και ακυρώσεων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα 

ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίµανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και συνεπώς λαµβάνονται 
υπόψη για τον καθορισµό της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία της παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι 
όλες οι ακυρώσεις δικαιωµάτων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την οντότητα ή από τα άλλα µέρη πρέπει 
να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισµό. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή από την Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις απαιτούν, την αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια, 

εξαγοράσιµων   χρηµατοοικονοµικών µέσων που  επιβάλλουν στην οντότητα την δέσµευση να παραδώσει 
σε ένα τρίτο  µέρος, ένα αναλογικό µερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της  κατά την λύση της,  
όταν πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 

Τροποποιηµένο ∆.Π.Χ.Α. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται για Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες», µε ισχύ  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας 
θυγατρικής στην οποία χάνεται  ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόµενα για πώληση. Η Εταιρεία,  θα 

εφαρµόσει  την τροποποίηση άµεσα, αν συντρέξει περίπτωση. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την  01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις µία επένδυση σε συγγενή  είναι ένα  ενιαίο 
περιουσιακό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου της αποµείωσης. Συνεπώς τυχόν ζηµίες αποµείωσης δεν 
κατανέµονται σε υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζηµιών 
αποµείωσης  αφορά το σύνολο της επένδυσης.  Επίσης όταν µια επένδυση σε συγγενή εταιρεία 

λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆Λ.Π. 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆Λ.Π. 28. Η 

εταιρεία θα εφαρµόσει τις  εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία µείον το κόστος 
της πώλησης προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηµατοροών,  παρέχονται 
ισοδύναµες γνωστοποιήσεις µε αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισµό της  αξίας χρήσεως. Η 

εταιρεία θα εφαρµόσουν τις τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση. 

 

Τροποποιήσεις του ∆.Λ.Π.38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως 
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περιουσιακό στοιχείο όταν γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε 
αγαθά ή για την λήψη υπηρεσιών.  Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού  σχετικά µε την διενέργεια 

αποσβέσεων στα άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της 
σταθερής µεθόδου απόσβεσης, επί των αΰλων στοιχείων.  Οι  τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν 
επίδραση στην  Εταιρεία. 

 

Τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές,  µία τροποποίηση σε ένα  πρόγραµµα  που 
έχει ως συνέπεια,  η  µεταβολή των υπεσχηµένων παροχών να επηρεάζεται από µελλοντικές αυξήσεις 
µισθών,  να θεωρείται  περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραµµα  που µεταβάλει τα οφέλη που 
αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται  αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας, αν καταλήγει σε µείωση 

της παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να 

έχουν επίδραση στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση», µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή  µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε 
θέµατα αναταξινόµησης παραγώγων από την κατηγορία των επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης σχέσης αντιστάθµισης, σε τροποποιήσεις του ορισµού 
των στοιχείων που επιµετρώνται σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και  σε τροποποιήσεις σχετικά µε τον 
καθορισµό του αποτελεσµατικού επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό µέσο παύει να είναι 
αντισταθµισµένο στοιχείο. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι οντότητες που αποκτούν ενσώµατα πάγια µε σκοπό την 
ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιµο από την πώληση ως έσοδο και 
µεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώµατα πάγια στα αποθέµατα όταν καθίστανται προοριζόµενα για 

πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ∆.Λ.Π. 7 «Κατάσταση ταµιακών ροών» βάσει της οποίας οι 
ταµιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων αναγνωρίζονται στις ροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.29 «Χρηµατοοικονοµική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες», µε ισχύ 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις  έγιναν για να δώσουν 
έµφαση στο γεγονός ότι ένας αριθµός περιουσιακών στοιχείων και  υποχρεώσεων επιµετρώνται σε εύλογη 

αξία και όχι στο κόστος. Η τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 31 «Συµφέροντα σε Κοινοπραξίες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
την ή µετά την 01.01.2009. Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συµφέρον σε κοινοπραξία 

λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ∆.Λ.Π. 31. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.20 « Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις Κρατικής 
Βοήθειας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Με βάση τις 
τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος µε επιτόκιο µικρότερο αυτού της αγοράς 
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 και όχι το ∆.Λ.Π. 39. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές,  ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και 
προορίζονται για επενδύσεις σε ακίνητα µε την ολοκλήρωση τους, είναι εντός του πεδίου εφαρµογής του 
∆.Λ.Π. 40 και συνεπώς µπορούν να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται 
να έχουν επίδραση στην Εταιρεία.  
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Τροποποιηµένο ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
01.01.2009. Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού 

µετασχηµατισµού ως παραµέτρου για την επιµέτρηση της  εύλογης αξίας των βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων και απαιτείται ή χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 
χρησιµοποιείται η προεξόφληση των µελλοντικών ταµιακών ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται 
να έχουν επίδραση στην εταιρεία, διότι η επιµέτρηση των ευλόγων αξιών των βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων γίνεται βάσει των τρεχουσών τιµών της αγοράς. 
 
∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 
µετά την 01.07.2008. Η εν λόγω  ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για την λογιστικοποίηση ανταµοιβών 
εµπιστοσύνης που παρέχονται από µία οντότητα σε πελάτες της ως µέρος µιας συναλλαγής πώλησης.  Η 

∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 

∆ιερµηνεία 15 «Συµφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009. Η ∆ιερµηνεία παρέχει οδηγίες για το αν  εφαρµόζεται το ∆.Λ.Π. 18 ή  

το ∆.Λ.Π. 11 σε περιπτώσεις κατασκευής ακινήτων. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 16  «Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκµεταλλεύσεις Εξωτερικού», µε ισχύ  για 

ετήσιες  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.10.2008. Η διερµηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, 
λογιστική αντιστάθµισης µπορεί να εφαρµοσθεί, µόνον για συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν 
µεταξύ του λειτουργικού νοµίσµατος της εκµετάλλευσης του εξωτερικού και  του λειτουργικού νοµίσµατος 
της µητρικής εταιρείας. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επί του παρόντος εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε ισχύ για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανοµή µη 

ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε εύλογη αξία  κατά την ηµεροµηνία που η 

διανοµή  εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία 

διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και  της 
υποχρέωσης για διανοµή,  αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν  αναµένεται να έχει 
εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από 

πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή 

υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.  

 

 

7. ∆ιαχείριση κεφαλαίου 

 

(α) Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει  εµπιστοσύνη 

εκ µέρους των επενδυτών και των   πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική  της ανάπτυξη. Η διοίκηση 

παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια, ώστε η σχέση τους σε σχέση µε τα ξένα κεφάλαια, να διαµορφώνεται 
περίπου στο 0,50. 

 

(β) Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των Ανωνύµων Εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται 
περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
 

� Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους 
στους εργαζοµένους, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται 
από τον Νόµο. 
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� Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του 
µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή 

την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

 

� Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού 
κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε 
δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

 

� Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του Τακτικού 
αποθεµατικού, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, 
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού Αποτελέσµατα εις Νέον. Ο σχηµατισµός του 
αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του µετοχικού 
κεφαλαίου. 

 

� Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους  σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των 
καθαρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από 

την επιµέτρηση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. 

Τούτο δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία 

τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή. το µη διανεµηθέν 
µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε 
ειδικό λογαριασµό Αποθεµατικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών 
που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την µη 

διανοµή µερίσµατος. 
 

H εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση 

µε τα ίδια κεφάλαια. 

 

8. Ενσώµατα πάγια 

 

  

Γήπεδα/ 

Οικόπεδα 

 

Κτίρια 

 

Μηχα- 

νήµατα 

 

Μεταφορικά 

µέσα 

 

Λοιπός 

εξοπλισµός 

 

Πάγια 

υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Κόστος κτήσεως 

01.01.08 950 2.961 1.689 127 199 597 6.523 
Προσθήκες χρήσεως 
2008 0 742 347 0 98 (372) 815 

∆ιαγραφές/Πωλήσεις 
2008 0 0 0 0 0 (59) (59) 

Κόστος κτήσεως 

31.12.08 950 3.703 2.036 127 297 166 7.279 

Σωρευµένες 

αποσβέσεις 

01.01.2008 

 

0 

 

(594) 

 

(875) 

 

(112) 

 

(119) 

 

0 

 

(1.700) 

Αποσβέσεις χρήσεως 
2008 0 (41) (75) (15) (43) 0 (174) 

Σωρευµένες 

αποσβέσεις 

31.12.2008 

 

0 

 

(635) 

 

(950) 

 

(127) 

 

(162) 

 

0 

 

(1.874) 

Υπόλοιπο 31.12.2008 950 3.068 1.086 0 135 166 5.405 
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Γήπεδα/ 

Οικόπεδα 

 

Κτίρια 

 

Μηχανή

µατα 

 

Μεταφορικά 

µέσα 

 

Λοιπός 

εξοπλισµός 

 

Πάγια 

υπό 

εκτέλεση 

 

Σύνολο 

Κόστος κτήσεως 

01.01.07 950 2.961 1.689 127 199 108 6.034 
Προσθήκες χρήσεως 
2007 0 0 0 0 0 489 489 

Κόστος κτήσεως 

31.12.07 950 2.961 1.689 127 199 597 6.523 

Σωρευµένες 

αποσβέσεις 

01.01.2007 

 

0 

 

(485) 

 

(740) 

 

(96) 

 

(79) 

 

0 

 

(1.400) 

Αποσβέσεις χρήσεως 
2007 0 (109) (135) (16) (40) 0 (300) 

Σωρευµένες 

αποσβέσεις 

31.12.2007 

 

0 

 

(594) 

 

(875) 

 

(112) 

 

(119) 

 

0 

 

(1.700) 

Υπόλοιπο 31.12.2007 950 2.367 814 15 80 597 4.823 

 
 

Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας  δεν υπάρχουν κατά την 31.12.2008,  εµπράγµατα βάρη για 

εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων όπως και στην προηγούµενη χρήση .  

 

Κατά την 31.12.2008 και 31.12.2007 δεν  υπήρχαν δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσωµάτων παγίων από 
την Εταιρεία. 

 

 

9. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 
H κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο έχει ως εξής: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Αποθέµατα έναρξης περιόδου 1.676 1.409 

Αγορές περιόδου 709 784 

Πωλήσεις περιόδου (178) (107) 

Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο (40) (410) 

Αποθέµατα λήξης περιόδου 2.167 1.676 

 

Η εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που προκύπτουν από ασθένειες των ζώων, από 

ενέργειες δολιοφθοράς και απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού. Η εταιρία είναι ασφαλισµένη κατά 

του κινδύνου των ασθενειών µέχρι του ποσού των € 360 χιλιάδων .  
 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριµα και µη ώριµα ως εξής: 
31.12.2008 (Ώριµα: € 1.625 χιλιάδες, Μη ώριµα: € 542 χιλιάδες ) 31.12.2007 ( Ώριµα: € 1.200 χιλιάδες , Μη 

ώριµα: € 476 χιλιάδες ). 
 

 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος  κατά την διάρκεια της χρήσεως 2008 ανήλθε σε  € 1.391 χιλιάδες  
(2007:  € 1.126 χιλιάδες ) 
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10.  Αποθέµατα 

 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Υλικά παραγωγής 300 311 

 

 

11. Απαιτήσεις 

 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Πελάτες εσωτερικού 111 119 

Λοιπές απαιτήσεις 226  290 

Καθαρές απαιτήσεις  337 409 

Προκαταβολές  17 3 

Σύνολο 354 412 

   
Βραχυπρόθεσµο µέρος  335 393 

Μακροπρόθεσµο µέρος  19 19 

Σύνολο 354 412 

 

Η µέση  περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από   την Εταιρεία ανήλθε  σε 30 ηµέρες για 

την χρήση 2008 (2007: 60). Πιστωτικά όρια υπάρχουν για όλους τους πελάτες µε βάση τις εγκεκριµένες 
θέσεις της διοίκησης, τα οποία και εξετάζονται σε συνεχή βάση ώστε να ανταποκρίνονται στα εκάστοτε 
δεδοµένα της αγοράς. 
 

 

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις ανέρχεται κατά την 31.12.2008, στο ποσό των 
337, (31.12.2007: 409).  

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου µε την λογιστική αξία τους. 
Η ηλικία των    απαιτήσεων   της εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Μέχρι τρεις µήνες  143 390 

Εντός τεσσάρων έως και έξι µηνών 9 0 

Εντός επτά έως και εννέα µηνών 166 0 

Μετά τους εννέα µήνες  19 19 

Σύνολο 337 409 

 

Η εταιρεία δεν  εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ. 

 

 

12. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
 31.12.2008 31.12.2007 

   

Ταµείο 0 31 

Καταθέσεις όψεως 63 100 

Σύνολο 63 131 
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13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά 

 

 
 31.12.2008 31.12.2007 

   

Μετοχικό κεφάλαιο 1.981 1.981 

Υπέρ το άρτιο (10) (10) 

Τακτικό αποθεµατικό 26 26 

Αφορολόγητα αποθεµατικά και αποθεµατικά 

φορολογηθέντα κατ΄ ειδικό τρόπο 450 450 

Σύνολο 2.447 2.447 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 671.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές, αξίας 2,95 ανά 

µετοχή. Όλες οι µετοχές έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στα κέρδη.  

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας οι 
οποίες είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο 
διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας 
επενδύσεων.   
Τα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αποθεµατικά έχουν φορολογηθεί µε µικρότερο του ισχύοντος κατά τον 
χρόνο σχηµατισµού τους φορολογικό συντελεστή και η διαφορά θα καταβληθεί σε περίπτωση διανοµής 
τους.  Η φορολογική υποχρέωση, που θα επιβαρύνει τα αποτελέσµατα σε περίπτωση διανοµής των 
αποθεµατικών αυτών, µε τα ισχύοντα την   31.12.2008, εκτιµάται  σε    €  158 χιλιάδες.   
 

 

14. Υποχρεώσεις 

 
14.1 ∆άνεια τραπεζών 

 

 31.12.2008 31.12.2007 

∆άνεια τραπεζών 1.119 1.000 

   

Μακροπρόθεσµα δάνεια 984 889 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 135 111 

 1.119 1.000 

 
14.2 Λοιπές υποχρεώσεις  

 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Προµηθευτές  211 707 

Επιταγές πληρωτέες  2.232 888 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 3 14 

Λοιπές υποχρεώσεις  2 0 

Σύνολο 2.448 1.609 

 

Ο υψηλός δανεισµός εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο ρευστότητας. Η συνετή διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας απαιτεί την διατήρηση επαρκών ταµιακών  διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα επαρκών 
χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων. Τα  διαθέσιµα πιστωτικά όρια µε τις τράπεζες κατά την 31.12.2008 

ανέρχονταν σε 200 χιλιάδες.  Η πολιτική διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας  της Εταιρείας, πέραν των 
ανωτέρω πιστωτικών ορίων µε τις τράπεζες, συνίσταται στην προβολή των χρηµατοροών που προκύπτουν 
από τις  µελλοντικές   υποχρεώσεις του µε ταυτόχρονη εξέταση των περιουσιακών στοιχείων που 
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προορίζονται να καλύψουν αυτές τις εκροές. Η ανάλυση των  χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε τις 
αντίστοιχες ηµεροµηνίες λήξεως βάσει των συµβατικών δεσµεύσεων  της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

 

31.12.2008 Μέχρι ένα έτος Από 2 έως 3 έτη Από 3 έως 5 

έτη 

Μετά τα 5 

έτη 

∆άνεια τραπεζών 165 328 411 235 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  

2.450 

   

Σύνολο 2.615 328 411 235 

 

 

31.12.2007 Μέχρι ένα έτος Από 2 έως 3 έτη Από 3 έως 5 

έτη 

Μετά τα 5 

έτη 

∆άνεια τραπεζών 0 147 644 116 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  

1.178 

   

Σύνολο 1.178 147 644 116 

 
Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων ταυτίζεται περίπου µε την λογιστική αξία τους. 
 

Τα αποτελεσµατικά επιτόκια των έντοκων τραπεζικών δανείων διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 

2008 5,87% 

2007 6,50% 

 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια φέρουν µεταβλητό επιτόκιο και συνεπώς  η Εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο 
µεταβολής των επιτοκίων,  για τον οποίο στην παρούσα φάση όµως δεν λαµβάνονται µέτρα αντιστάθµισης, 
µε δεδοµένη την διεθνώς αναµενόµενη σταδιακή µείωση των επιτοκίων. Πάντως, η µείωση αυτή των 
βασικών επιτοκίων, αναπληρώνεται σε σηµαντικό βαθµό από την σηµαντική αύξηση των spreads  που 
οφείλεται στην συνεχιζόµενη χρηµατοοικονοµική κρίση, η οποία  πλήττει τον τραπεζικό κλάδο µε ιδιαίτερη 

ένταση. Μία µείωση/αύξηση των επιτοκίων δανεισµού κατά 100 µονάδες βάσης, που κρίνεται θα είχε ως 
συνέπεια την µεταβολή των καθαρών µετά από φόρους αποτελεσµάτων  της εταιρείας ως εξής: 
 

 +100 b.p. -100 b.p. 

 Μεταβολή αποτελέσµατος Μεταβολή 

αποτελέσµατος 
   

2008 (8) 8 

2007 (8) 8 

 

 

 

 

15. Επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο  1996 έως  2001 και 
επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 40% έως 55%. Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν εγκαταστάσεις 
βοοτροφικών και προβατοτροφικών µονάδων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόµων 1892/1990, 1257/99 

και 3299/2004. Η ανάλυση του λογαριασµού  έχει ως εξής:  
 

 



 

 

 
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως  1

η
 Ιανουαρίου 2008 έως 31

η
 ∆εκεµβρίου 2008 

 25 

 

 31.12.2008 
Υπόλοιπο 01.01.2007 1.400 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων χρήσεως  2007 (71) 

Υπόλοιπο 31.12.2007 1.329 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων χρήσεως  2008 (71) 

Υπόλοιπο 31.12.2008 1.258 

 

 

16. Πωλήσεις 

 

Η ανάλυση των πωλήσεων έχει ως εξής: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 1.391 718 

 

 

17. Έξοδα κατ’ είδος 

 
Τα βασικά έξοδα  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Παροχές σε εργαζόµενους  116 58 

Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και αΰλων 
στοιχείων 

 

174 

 

300 

Επισκευές και συντηρήσεις  53 39 

Έξοδα µεταφορών 37 21 

Λοιπά 112 0 

Σύνολο 492 418 

 

 

18. Λοιπά έσοδα/έξοδα 

 
 31.12.2008 31.12.2007 

   

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  71 71 

Επιχορηγήσεις εξόδων 111 66 

Λοιπά 0 121 

Σύνολο 182 258 

 

 

19. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα 

 
 31.12.2008 31.12.2007 

   

Τόκοι δανείων 62 54 

Λοιπά   5 0 

Τόκοι καταθέσεων (1) 0 

Σύνολο 66 54 
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20. Φόρος εισοδήµατος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:  
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Τρέχων φόρος εισοδήµατος (Προβλέψεις)  11 0 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  34 (36) 

Σύνολο 45 (36) 

 

Η συµφωνία του φόρου εισοδήµατος µε βάση τον ισχύοντα συντελεστή φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Κέρδος (Ζηµία)  περιόδου  60 (325) 

Φόρος εισοδήµατος βάσει ισχύοντος 
συντελεστή(25%) 

 

15 

 

(81) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών (39) 0 

Φόρος εισοδήµατος µονίµων διαφορών  69 45 

Σύνολο 45 (36) 

 

Η εταιρεία δε έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2008 

Κατά την 31.12.2008 δεν έχει αναγνωρισθεί για την εταιρεία, αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (έσοδο) 
ποσού € 232.000 που αναλογεί σε φορολογικές ζηµίες € 930.000  περίπου, επειδή δεν υπάρχει εύλογη 

βεβαιότητα ως προς την ανάκτησή τους.   
 

Η κίνηση του λογαριασµού του αναβαλλόµενου φόρου για  την Εταιρεία έχει ως εξής: 
 

 Έξοδα 

εγκατάστασης Ενσώµατα   πάγια Επιχορηγήσεις 

 

Λοιπά 

 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 

01.01.2007 13 (49) 31 (118) (123) 

Χρέωση/(πίστωση) 

αποτελεσµάτων  
περιόδου 

 

 

(11) 

 

 

(51) 

 

 

0 

 

 

98 

 

 

36 

Υπόλοιπο 

31.12.2007 2 (100) 31 (20) (87) 
Χρέωση/(πίστωση) 

αποτελεσµάτων  
περιόδου 

 

 

3 

 

 

(88) 

 

 

(6) 

 

 

57 

 

 

(34) 

Υπόλοιπο 

31.12.2008 5 (188) 25 37 (121) 

 
Ο διαχωρισµός του αναβαλλόµενου φόρου σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο τµήµα έχει ως εξής: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Βραχυπρόθεσµο (22) (9) 

Μακροπρόθεσµο (99) (78) 

Σύνολο (121) (87) 
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21.  Κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή 

 

Τα βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζηµία)  της περιόδου 
από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  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: 
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Κέρδος/(ζηµία)  15 (289) 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών  µετοχών 
κατά την διάρκεια της χρήσεως 

 

671.500 

 

671.500 

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή 0,0223 (0,4304) 

 

 

22.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν τις συναλλαγές µε την µητρική εταιρεία και έχουν ως 
εξής: 
 

 2008 2007 

   

Πωλήσεις προς µητρική 1.258 643  

Αγορές  από µητρική 582 247 

Υποχρεώσεις προς µητρική 94 417 

 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν για τους 
τρίτους. ∆εν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη. 

 

 

23. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
23.1 Επίδικες διαφορές 

 

Κατά της Εταιρίας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές συνολικού ύψους 100 χιλιάδων Ευρώ, οι οποίες 
αντιµετωπίζονται δικαστικά.  Έναντι αυτών των εκκρεµοδικιών δεν έχουν σχηµατισθεί αντίστοιχες 
προβλέψεις καθώς η ∆ιοίκηση, βασιζόµενη στην γνώµη ειδικών νοµικών συµβούλων, εκτιµά, ότι τελικά δεν 
θα επιβαρυνθεί. 
 

23.2 ∆οθείσες εγγυήσεις 

 

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: 31.12.2008 € 274.916,20 (31.12.2007 € 267.483,24). 

 

 

24. Μελλοντικά µισθώµατα λειτουργικών µισθώσεων 

 
Οι λειτουργικές µισθώσεις της Εταιρίας αφορούν µη ακυρώσιµες µισθώσεις αυτοκινήτων τετραετούς 
συνήθως διάρκειας. 
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Τα ελάχιστα  καταβλητέα µελλοντικά µισθώµατα για τις εν λόγω συµβάσεις έχουν ως εξής:  
 

 31.12.2008 31.12.2007 

   

Εντός έτους 0 0 

Από 2 έως 5 έτη 17.778,99 19.169,54 

Μετά τα πέντε έτη 13.790,00 10.920,00 

   

Σύνολο 31.568,99 30.089,54 

 

 

 

25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 
∆εν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

 

26. ∆ιόρθωση οικονοµικών καταστάσεων προηγουµένων χρήσεων 
 

Στην τρέχουσα περίοδο έγιναν ορισµένες   ανακατατάξεις κονδυλίων για την ορθότερη παρουσίαση αυτών.  
Στην τρέχουσα περίοδο επίσης έγινε ορθή εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία» βάσει της οποίας  τα 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται  στην εύλογη αξία τους µείον τα κόστη πώλησης, έναντι του 
αποσβέσιµου  κόστους κτήσεως που τα επιµετρώνταν  µέχρι και  την προηγούµενη χρήση.  Οι  διαφορές 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται 
ιδιαίτερα στον ισολογισµό. 

 

 Οι  επιπτώσεις   των  ανωτέρω τροποποιήσεων στις  οικονοµικές καταστάσεις των  συγκριτικών περιόδων 
έχουν  ως εξής: 
 

26.1 Ισολογισµός 

 

  2007 

  Αρχικά  Προσαρµογές Τροποποιηµένα 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώµατα πάγια 5.829 -1.006 4.823 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0 1.085 1.085 

Συµµετοχές σε συνδεδεµένες 1 -1 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 19 0 19 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 5.849 78 5.927 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Αποθέµατα  902 -591 311 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 0 591 591 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 392 1 393 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 131 0 131 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.425 1 1.426 

Σύνολο ενεργητικού 7.274 79 7.353 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 1981 0 1981 
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Υπέρ  το άρτιο (10) 0 (10) 

Αποθεµατικά 476 0 476 

Αποτελέσµατα εις νέο 823 58 881 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3270 58 3.328 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές 
υποχρεώσεις 889 0 889 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 67 20 87 

Επιχορηγήσεις 1.256 73 1.329 

Σύνολο µακροπροθέσµων 

υποχρεώσεων 2.212 93 2.305 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  1.681 -72 1.609 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 111 0 111 

Σύνολο βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων 1.792 -72 1.720 

Σύνολο υποχρεώσεων  4.004 21 4.025 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων 7.274 79 7.353 

 

 

26.2 Αποτελέσµατα 

 
  01.01-31.12.2007 

      

Αρχικά Προσαρµογές  Τροποποιηµένα 

Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων  722 (722 0 

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων  0 718 718 

Κόστος πωληθέντων µη βιολογικών στοιχείων (778) 778 0 

Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη 

αξία  0 (396) (396) 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών στοιχείων  0 (822) (822) 

Λοιπά έσοδα 210 48 258 

Μικτό αποτέλεσµα  154 (396) (242) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (23) (6) (29) 

Άλλα έξοδα (6) 6 0 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά (54) 0 (54) 

Κέρδη προ φόρων 71 (396) (325) 

Φόρος εισοδήµατος (62) 98 36 

Καθαρό κέρδος περιόδου 9 (298) (289) 
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26.3  Κατάσταση ταµιακών ροών 

 

 01.01-31.12.2007 

 Αρχικά  Προσαρµογές Τροποποιηµένα 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων 71 -396 -325 

Πλέον/ Μείον προσαρµογές για:    

Αποσβέσεις 410 -110 300 

Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία  -609 -609 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -72 1 -71 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 54 0 54 

Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου 

κίνησης 

   

Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων -93 1114 1.021 

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων -111 0 -111 

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 707 0 707 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -27 0 -27 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες 939 0 939 

Αγορά ενσωµάτων παγίων ,  αΰλων στοιχείων και 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -1094 0 -1.094 

Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές 

δραστηριότητες -1094 0 -1094 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 217 0 217 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες 217 0 217 

 Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα 62 0 62 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 69   69 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου 131 0 131 

 



 

 

 
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως  1

η
 Ιανουαρίου 2008 έως 31

η
 ∆εκεµβρίου 2008 

 31 

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 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, 21 Απριλίου  2009

Υποχρεώσεις 94 417

&  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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

(40) (396)

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

Γεώργιος Γερασίµου Βρεττός

Με σύµφωνη γνώµη

BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ

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

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

229 (42)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  παγίων και βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 73

(1.094)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 119 217

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

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

 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)

CAMPUS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ

36847/65/Β/96/48

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

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

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

Τρίτη, 21 Απριλίου 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

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

 


