
                                                                                                                                                              

 

Έδρα: Μέστη Αλεξανδρούπολης 

 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου 

 Αρ.Μητρώου Α.Ε. 36847/65/Β/96/48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

σύµφωνα µε τα  ∆.Π.Χ.Α. που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως  1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012 

 2 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας  για την χρήση 2012 στις σελίδες 8 έως 25, 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 12 Απριλίου 2013 και τελούν υπό την έγκριση της επόµενης τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων.   
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 επί  των οικονοµικών καταστάσεων  

της εταιρικής χρήσεως από  1η Ιανουαρίου έως 31η   
∆εκεµβρίου 2012 

 
 
Η παρούσα  Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις  διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, καθώς και των κατ ΄ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόµου αποφάσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενηµέρωση των επενδυτών: 
 

• Για την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας  κατά την υπό 
εξέταση χρήση, καθώς και τις µεταβολές που επήλθαν. 

• Για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κρινόµενης οικονοµικής 
χρήσεως και την επίδρασή τους στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.  
• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία.  
• Για τις σηµαντικές συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν 

προσώπων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24. 
 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 
 
Τη χρήση 2012 (παρούσα χρήση) ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε € 3.706 χιλ, έναντι € 3.426 
χιλ της χρήσεως 2011 (προηγουµένη χρήση), σηµειώνοντας αύξηση κατά € 280 χιλ ή σε ποσοστό 8,17%.  
 
Παράλληλα το κόστος ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανήλθε σε € 3.056 χιλ 
την παρούσα χρήση, έναντι € 3.230 χιλ, της προηγούµενης χρήσεως, σηµειώνοντας µία µείωση κατά € 174 
χιλ ή σε ποσοστό 5,39%.  

 
Το µικτά αποτελέσµατα – κέρδη - της Εταιρείας, προσθαφαιρουµένων των λοιπών οργανικών 
εσόδων/εξόδων ανήλθαν σε € 118 χιλ, έναντι  €  450 χιλ της προηγούµενης χρήσεως σηµειώνοντας µείωση 
κατά € 332 χιλ, ή σε ποσοστό 73,78%. 
 
Τα κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων) της Εταιρείας 
ανήλθαν σε  € 330 χιλ, έναντι € 691 χιλ της προηγούµενης χρήσεως, σηµειώνοντας αύξηση κατά € 361 χιλ ή 
σε ποσοστό 52,24%. 
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος και βραχυπρόθεσµος), της Εταιρείας, ανήλθε σε  € 
1.888 χιλ, έναντι € 2.319 χιλ της προηγούµενης χρήσεως. Υφίσταται δηλαδή µία µείωση του συνολικού 
τραπεζικού δανεισµού κατά € 431 χιλ ή σε ποσοστό 18,59%. 
 
Μέρισµα για τη διαχειριστική χρήση 2012 δεν προτίθεται να δοθεί, σύµφωνα µε την πρόταση του ∆.Σ προς 
την επερχόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Η οικονοµική θέση της Εταιρείας θεωρείται λίαν ικανοποιητική στο παρόν στάδιο. 
Περαιτέρω για την πληρέστερη διερεύνηση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας δίδονται 
ορισµένοι από τους σηµαντικότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, καθώς επίσης ανάλυση των κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και λοιπές πληροφορίες σχετικά µε περιβαλλοντικά, 
εργασιακά και λοιπά θέµατα. 
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Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών 
 

                               31.12.2012     31.12.2011 
 
α) Βραχυπρόθεσµη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό                  0,25               0,27 
    (Current Ratio)   Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
 
β) Μέση περίοδος είσπραξης (Απαιτήσεις από πελάτες ) Χ 360                            24ηµ             22ηµ 
    (Average Collection Period) Πωλήσεις 12 µηνών µε πίστωση 
 
γ) ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης          Συνολικό χρέος                                0,65              0,66 
     (Total debt/Total asset ratio)       Σύνολο ενεργητικού 
 
δ) Kαθαρός  δανεισµός  Μάκρο + Βραχυπρ  δανεισµός                                    0,49             0,59 
    (Net Debt/Equity )      Καθαρή περιουσία  
 
ε)  Αποδοτικότητα εκµεταλλεύσεως :    EBITDA  Χ100%                                       8,90%       20,17% 
                          Πωλήσεις 
 
Από την κριτική διερεύνηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών δεικτών σηµειώνουµε ότι η δυσχερής 
οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας έχει επιδράσει στους δείκτες ρευστότητας και εισπραξιµότητας µε 
αποτέλεσµα να οδηγήσει τους δείκτες δανεισµού σε ανάλογη άνοδο. 
 
Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 
 
1. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

 
Ο κλάδος της εκτροφής γαλακτοπαραγωγικών ζώων, καθώς επίσης και της παραγωγής και εµπορίας 
αγελαδινού γάλακτος διακρίνεται για τις µικρού µεγέθους και οικογενειακές κυρίως επιχειρηµατικές 
µονάδες. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εξακολουθεί να πιστεύει ότι µια οργανωµένη – µεσαίου µεγέθους – 
παραγωγική µονάδα, η οποία διαθέτει και σχετική ευελιξία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί λίαν 
επαρκώς στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και να αντισταθεί σθεναρώς στους κινδύνους που ενδέχεται να 
προκύψουν και σχετίζονται µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα. 

 
2. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 

 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργίας 
της και ότι θα είναι βιώσιµη τα προσεχή έτη. Η πιστοληπτική της ικανότητα από τους τραπεζικούς 
οργανισµούς είναι λίαν ικανοποιητική, ώστε να περιορίζει τους κινδύνους  ελλείψεως ρευστότητας που 
ενδέχεται να παρουσιασθούν. Παραλλήλως η Εταιρεία εντόνως, προσπαθεί και εντάσσει τα επενδυτικά 
της σχέδια σε προγράµµατα επιχορήγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή πραγµατοποίησή τους. Η 
Εταιρεία επίσης είναι ασφαλισµένη κατά του κινδύνου ασθενειών των ζώων.  

 
Περιβαλλοντικά θέµατα  
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (εκτροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων και παραγωγή 
αγελαδινού γάλακτος), η ∆ιοίκηση και του προσωπικό της είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα 
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης στο χώρο του βουστασίου της εφαρµόζονται 
καινοτόµες πρακτικές για την επεξεργασία της κοπριάς µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Συγκεκριµένα η 
χωνεµένη κοπριά, µετά την διαδικασία ξήρανσής της, χρησιµοποιείται για οργανική λίπανση από τους 
συνεργαζόµενους αγρότες. 
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Εργασιακά θέµατα 
Λόγω του µικρού αριθµού των εργαζοµένων, στην παρούσα χρήση απασχολήθηκαν δεκατέσσερις (14) 
εργαζόµενοι, ενώ την προηγούµενη χρήση εννιά (9), αφ’ ενός οι εργασιακές σχέσεις είναι άριστες και αφ’ 
ετέρου η ∆ιοίκηση της Εταιρείας τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 
νοµοθεσίας. 
 
Λοιπά θέµατα 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας και το προσωπικό καταβάλλουν µεγάλες προσπάθειες στον τοµέα του 
εµπλουτισµού και της καλυτέρευσης της ποιότητας των φυραµάτων, ώστε να παράγουν γάλα υψηλής 
ποιότητος.  
 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 
 

Ως σηµαντικό γεγονός θεωρείται το γεγονός ότι εφαρµόζεται κανονικά το πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης 
του ζωϊκού πληθυσµού (αγελάδες) και εκτρέφονται µοσχίδες γενετικώς βελτιωµένες, γεγονός το οποίο  
αποδίδει και σπουδαία αποτελέσµατα ως προς την ποιότητα παραγωγής του γάλακτος κλπ.   
 
Τέλος, αναφέρουµε ότι δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα, που έλαβαν χώρα από τη λήξη της χρήσεως 
µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 
 

3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
2013 

 
Κατά τη χρήση 2013, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας ευελπιστεί, παρά τις αντιξοότητες της οικονοµικής κρίσεως, 
ότι θα εξακολουθήσει την ίδια πολιτική παραγωγής ποιοτικά εξελιγµένου γάλακτος µε αυστηρό έλεγχο των 
προδιαγραφών προµηθείας των πρώτων και βοηθητικών υλών, τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του 
τεχνικού της προσωπικού µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής γάλακτος και αύξηση του κύκλου εργασιών 
της.  
 

4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 
Οι εµπορικές συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη γίνονται µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ισχύουν 
για τρίτους και έχουν ως εξής: 

 2012 2011 
   
Πωλήσεις προς µητρική 3.237 3.183 
Αγορές  από µητρική 111 74 
Υποχρεώσεις προς µητρική 1.801 1.756 

 
Αλεξανδρούπολη, 12 Απριλίου 2013 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ TOY ∆Σ 

ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους µετόχους της Εταιρίας «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση 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, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν 
οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 
όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, 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 ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
 

-1- 
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Σελίδα 2 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική 
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Έµφαση Θέµατος 
 
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 6.3 των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία 
αναφέρεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας  υπερβαίνει το 
σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού. Η ανωτέρω συνθήκη δεν αναµένεται 
να έχει επίδραση στην οµαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας. 
 
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 31 Μαίου 2013 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 
 

Άθως Στυλιανού 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12311 

Για την RSM Greece ΑΕ (Α.Μ. 104) 
Ανεξάρτητο µέλος της RSM International 

Πατρόκλου 1 & Παραδείσου, 151 25 – Μαρούσι 
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1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
 Σηµ. 31.12.2012 31.12.2011 
Περιουσιακά στοιχεία    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώµατα πάγια  8 6.607 6.422 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9 3.321 4.111 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11 2 3 
Σύνολο  9.930 10.536 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 10 563 513 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9 45 12 
Εµπορικές απαιτήσεις 11 228 121 
Λοιπές απαιτήσεις 11 15 454 
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

  
1 

 
1 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 24 9 
Σύνολο κυκλοφορούντων  876 1.110 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  10.806 11.646 
 
Ίδια Κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Ίδια Κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 13 2.524 2.524 
Υπέρ το άρτιο 13 (10) (10) 
Αποθεµατικά  13 476 476 
Αποτελέσµατα εις νέον  826 925 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  3.816 3.915 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσµα δάνεια 14 1.128 1.565 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  100  96  
Επιχορηγήσεις 15 2.263 1.985 
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων  3.491 3.646 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 14 2.664 3.256 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 760 754 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις  75 75 
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων  3.499 4.085 
Σύνολο υποχρεώσεων  6.990 7.731 
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων  10.806 11.646 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
 Εταιρεία 
    
 Σηµ. 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 
    
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 16 3.650 3.399 
Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων 16 56 27 
Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων 
στην εύλογη αξία 

 
 

 
(758) 

 
71 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών στοιχείων  (3.056) (3.230) 
Λοιπά έσοδα/έξοδα 18 226 183 
Μικτό αποτέλεσµα  118 450 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (54) (50) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά 19 (159) (204) 
Κέρδη προ φόρων  (95) 196 
Φόρος εισοδήµατος 20 (4) (3) 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) περιόδου  (99) 193 
Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  (99) 193 
    
Κέρδη/(ζηµίες) κατά µετοχή 21 (0.1157) 0.2255 
 
 
3. Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 
Εταιρεία Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Υπέρ το 

άρτιο 
Αποθεµατικά  Αποτελέσµατα 

εις νέον 
Σύνολο 

01.01.2011 2.524 (10) 476 732 3.722 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 0 0 0 193 193 
Υπόλοιπο 31.12.2011 2.524 (10) 476 925 3.915 
 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 0 0 0 (99) (99) 
Υπόλοιπο 31.12.2012 2.524 (10) 476 826 3.816 
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4. Κατάσταση ταµιακών ροών της 31 ∆εκεµβρίου 2012 
 
  

Σηµ/σεις 
 

31.12.2012 
 

31.12.2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  (95) 196 
Πλέον/ Μείον προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις 17 338 277 
Προβλέψεις  0 86 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 15 (72) (72) 
Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία  758 (71) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19 159 204 
Πλέον/µείζον προσαρµογές για µεταβολές κεφαλαίου 
κίνησης 

   

Μείωση/ Αύξηση αποθεµάτων  (50) (49) 
Μείωση/ Αύξηση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  0 (10) 
Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων  333 (274) 
Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (592) (455) 
Μείον:    
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα  (159) (204) 
Καταβληµένοι φόροι  (1) 11 
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες  619 (361) 

Αγορά ενσωµάτων παγίων ,  αΰλων στοιχείων και 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

 (523) (182) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων  παγίων και 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 

 0 0 

Εισφορές από κρατικές επιχορηγήσεις  350 125 
Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 (173) (57) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια  350 409 
Εξοφλήσεις ∆ανείων  (781) 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 

 (431) 409 

Καθαρή αύξηση/ (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

 15 (9) 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  9 18 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12 24 9 
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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 και τελούν υπό την 
έγκριση της γενικής συνέλευσης των µετόχων η οποία είναι κατά νόµο αρµόδια να τις τροποποιεί.  
 
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 ανακτήσιµη 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 30 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. 
 
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. 
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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.   
 
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 
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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. 
 
Την 23 Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες 
αλλαγές είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων ορίζεται 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο  παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων 
που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η εκτιµώµενη θετική επίδραση από 
τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την Εταιρία θα ανέλθει σε περίπου 30 χιλ. 
ευρώ. 
 
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. 
 
Συνέχιση δραστηριότητας  
 
Παρά τις ζηµίες της χρήσεως η διοίκηση της εταιρίας έχει την πεποίθηση ότι µε την ακολουθούµενη 
πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική καθώς και την στήριξη της µητρικής εταιρίας, θα εξασφαλίσει την 
απρόσκοπτη λειτουργία της και θα αντιµετωπίσει την ενδεχόµενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τους 
επόµενους δώδεκα µήνες. 
 
Η ενδεχόµενη ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης προκύπτει το γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού.  
 
∆εδοµένων των ανωτέρω οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 
δραστηριότητας. 
 
6.4  Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες.  
 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 
 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή σε 
µεταγενέστερες χρήσεις. 
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Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση. 
 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις 
γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν 
αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όµιλος έχει συνεχιζόµενη 
ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η 
εφαρµογή του παραπάνω τροποποιηµένου ∆ΠΧΑ δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 
ή την απόδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2013. 
 
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012). Αυτή η τροποποίηση απαιτεί 
από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν 
στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 
 
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Αυτή η τροποποίηση επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων 
καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές 
αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην 
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του 
Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και 
αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει 
το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη 
λογιστική αντιστάθµισης. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια 
πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και 
αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε 
τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  
 
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου 
δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους 
σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 
παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της 
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εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο 
γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία 
και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 
Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης 
των στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Η 
διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Το Σ∆ΛΠ 
δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία 
θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να 
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. 
 
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Αυτή η τροποποίηση στις 
οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον 
συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες 
(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2014). Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού 
συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση).  
 
Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα 
πέντε αυτά πρότυπα. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
 
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις». Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό 
τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο 
SIC 12. Στο νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους 
οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα 
(επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα 
το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις 
αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει 
έλεγχος. Το νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και 
δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 
 
∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των 
από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους 
µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 
και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες 
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δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του 
παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού 
ελεγχόµενες δραστηριότητες. Σο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους 
συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
 
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε Άλλες Οικονοµικές Οντότητες». Το ∆ΠΧΑ 12 
αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 
αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 
οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε 
θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 
(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από 
τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΦΑ 12 στο σύνολό 
του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.  
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 
από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: 
Οδηγίες µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2013). H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει 
διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για 
παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που 
προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. 
Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες 
οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το Πρότυπο αυτό 
δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 
ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει εταιρικές 
οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που 
αφορούν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Το ∆ΛΠ 
28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό 
αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την 
εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 
 
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014). Η τροποποίηση 
του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά 
επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων 
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται 
ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία 
επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων).  
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα 
∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 
που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις 
σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική 
οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές 
πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 
 
∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός 
εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν 
τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία 
περίοδο. 
 
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος 
εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος 
εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται 
στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 
 
 
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει τις 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τοµέων στην 
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 
 
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 0,40. 
 
(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. 

� 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. 
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� 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 Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
µέσα 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Πάγια 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος κτήσεως 01.01.11 950 3.943 2.085 111 290 2.240 9.619 
Προσθήκες χρήσεως 0 0 0 0 0 182 182 
Μεταφορές/ ανακατανοµές 0 1.753 358 0 125 (2.236) 0 
Κόστος κτήσεως 31.12.11 950 5.696 2.443 111 415 186 9.801 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
01.01.2010 

0 (1.339) (1.422) (111) (230) 0 (3.102) 

Αποσβέσεις χρήσεως 0 (121) (116) 0 (40) 0 (277) 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2011 

0 (1.460) (1.538) (111) (270) 0 (3.379) 

Υπόλοιπο 31.12.2011 950 4.236 905 0 145 186 6.422 
 
 

Γήπεδα 
Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα 

Μεταφορικά 
µέσα 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Πάγια 
υπό 

εκτέλεση 
Σύνολο 

Κόστος κτήσεως 01.01.12 950 5.696 2.443 111 415 186 9.801 
Προσθήκες χρήσεως 0 0 18 11 6 488 523 
Μεταφορές/ ανακατανοµές 0 0 0 0 0 0 0 
Κόστος κτήσεως 31.12.12 950 5.696 2.461 122 421 674 10.324 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
01.01.2011 0 (1.460) (1.538) (111) (270) 0 (3.379) 

Αποσβέσεις χρήσεως 0 (137) (121) 0 (80) 0 (338) 
Σωρευµένες αποσβέσεις 
31.12.2012 

0 (1.597) (1.659) (111) (350) 0 (3.717) 

Υπόλοιπο 31.12.2012 950 4.099 802 11 71 674 6.607 
 
Επί των ενσωµάτων παγίων της Εταιρείας υπάρχουν κατά την 31.12.2012, εµπράγµατα βάρη 1.400 
χιλιάδων ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
 
Κατά την 31.12.2012 και 31.12.2011 δεν  υπήρχαν δεσµεύσεις για την απόκτηση ενσωµάτων παγίων από 
την Εταιρεία. 
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9. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
 
H κίνηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο έχει ως εξής: 
 

 31.12.2012 31.12.2010 
Αποθέµατα έναρξης περιόδου 4.123 4.051 
Πωλήσεις περιόδου (172) (108) 
Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο (585) 180 
Αποθέµατα λήξης περιόδου 3.366 4.123 

 
 
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριµα και µη ώριµα ως εξής: 
31.12.2012 (Ώριµα: 2.356 χιλιάδες ευρώ, Μη ώριµα: 1.010 χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 (Ώριµα: 
3.105 χιλιάδες ευρώ, Μη ώριµα: 1.018 χιλιάδες ευρώ). 
 
Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος  κατά την διάρκεια της χρήσεως 2012 ανήλθε σε 3.235 
χιλιάδες ευρώ (2011: 3.183 χιλιάδες ευρώ) 
 
10. Αποθέµατα 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Υλικά παραγωγής 483 456 
Αναλώσιµα-είδη συσκευασίας 80 57 
 563 513 

 
11. Απαιτήσεις 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Πελάτες εσωτερικού 151 91 
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 34 58 
Γραµµάτια εισπρακτέα 25 25 
Λοιπές απαιτήσεις 17 146 
Έσοδα εισπρακτέα 104 33 
Μείον: Πρόβλεψη για αποµείωση απαιτήσεων (86) (86) 
Καθαρές απαιτήσεις  245 267 
Προκαταβολές  0 311 
Σύνολο 245 578 
   
Βραχυπρόθεσµο µέρος  243 575 
Μακροπρόθεσµο µέρος  2 3 
Σύνολο 245 578 

 
Η µέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από την Εταιρεία ανήλθε σε 24 ηµέρες για την 
χρήση 2012 (2011: 22). 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 εταιρεία δεν  εκτίθενται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ. 
p
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12. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
   
Καταθέσεις όψεως 24 9 
Σύνολο 24 9 

 
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταµιακά διαθέσιµα ανέρχεται σε 24 και 9 χιλ.ευρώ για τις 
χρήσεις 2012 και 2011 αντίστοιχα. 
 
13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
   
Μετοχικό κεφάλαιο 2.524 2.524 
Υπέρ το άρτιο (10) (10) 
Λοιπά αποθεµατικά 476 476 
Σύνολο 2.990 2.990 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 855.750 κοινές ονοµαστικές µετοχές, αξίας 2,95 ανά 
µετοχή. Όλες οι µετοχές έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στα κέρδη.  
 
14. Υποχρεώσεις 
 
14.1 ∆άνεια τραπεζών 
 

 31.12.2011 31.12.2010 
∆άνεια τραπεζών 1.888 2.319 
   
Μακροπρόθεσµα δάνεια 1.128 1.565 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 760 754 
 1.888 2.319 

 
14.2 Λοιπές υποχρεώσεις  
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Προµηθευτές  1.675 2.380 
Επιταγές πληρωτέες  905 851 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 19 0 
Λοιποί φόροι τέλη 2 0 
Λοιπές υποχρεώσεις  63 25 
Σύνολο 2.664 3.256 

 
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. Η πολιτική διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας  της Εταιρείας συνίσταται 
στην προβολή των χρηµατοροών που προκύπτουν από τις  µελλοντικές υποχρεώσεις του µε ταυτόχρονη 
εξέταση των περιουσιακών στοιχείων που 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: 
 



    Ετήσια Οικονοµική Έκθεση χρήσεως  1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012 

 22 

 
31.12.2012 Μέχρι ένα έτος Από 2 έως 3 έτη Από 3 έως 5 

έτη 
Μετά τα 5 

έτη 
∆άνεια τραπεζών 390 244 487 436 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 788 0 0 0 
Σύνολο 1.178 244 487 436 
 
31.12.2011 Μέχρι ένα έτος Από 2 έως 3 έτη Από 3 έως 5 

έτη 
Μετά τα 5 

έτη 
∆άνεια τραπεζών 1.243 479 449 148 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 3.256    
Σύνολο 4.499 479 449 148 
 
Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων ταυτίζεται περίπου µε την λογιστική αξία τους. 
 
Τα αποτελεσµατικά επιτόκια των έντοκων τραπεζικών δανείων διαµορφώθηκαν ως εξής: 
 

2012 8,40% 
2011 8,80% 

 
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 στασιµότητα των επιτοκίων σε χαµηλά επίπεδα. 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 
2012 (19) 19 

2011 (23) 23 
 

 
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:  
 
 31.12.2011 
Υπόλοιπο 01.01.2010 1.932 
Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση 2011 125 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων χρήσεως  2011 (72) 
Υπόλοιπο 31.12.2011 1.985 
Ληφθείσες επιχορηγήσεις στην χρήση 2012 350 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων χρήσεως  2012 (72) 
Υπόλοιπο 31.12.2012 2.263 
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16. Πωλήσεις 
 

Η ανάλυση των πωλήσεων έχει ως εξής: 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 3.650 3.399 
Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων 56 27 
 3.706 3.426 

 
17. Έξοδα κατ’ είδος 
 

Τα βασικά έξοδα  της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Παροχές σε εργαζόµενους  133 96 
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και αΰλων 
στοιχείων 

338 277 

Επισκευές και συντηρήσεις  66 57 
Έξοδα µεταφορών 9 3 
Πρόβλεψη αποµείωσης απαιτήσεων 0 86 
Έξοδα διαφήµισης 2 0 
Λοιπά 174 413 
Σύνολο 722 932 

 

Τα έξοδα κατανέµονται στις λειτουργίες ως εξής: 
 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Κόστος πωληθέντων µη βιολογικών στοιχείων  668 882 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 54 50 
Σύνολο 722 932 

 
18. Λοιπά έσοδα/έξοδα 
 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων  72 72 
Επιχορηγήσεις 89 0 
Λοιπά 65 111 
Σύνολο 226 183 

 
19. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Τόκοι µακροπροθέσµων δανείων 64 49 
Τόκοι οµολογιακών δανείων 20 43 
Τόκοι βραχυπροθέσµων δανείων 59 106 
Λοιπά  έξοδα τραπεζών 16 6 
Σύνολο 159 204 
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20. Φόρος εισοδήµατος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:  
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  4 3 
Σύνολο 4 3 

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

 31.12.2012 31.12.2011 
Κέρδος (Ζηµία)  περιόδου  (95) 196 
Φόρος εισοδήµατος βάσει ισχύοντος συντελεστή 
(20%) 

19 (39) 

Εισόδηµα µη υποκείµενο σε φόρο (23) 36 
Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών 0 0 
Φόρος προηγούµενων χρήσεων  0 0 
Σύνολο (4) (3) 

 
Την 23 Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013. Οι κυριότερες 
αλλαγές είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων ορίζεται 26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο  παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων 
που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η εκτιµώµενη θετική επίδραση από 
τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την Εταιρία θα ανέλθει σε περίπου 30 χιλ. 
ευρώ. 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007-2010. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει 
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 
2012. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 
εκτιµάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

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

 Φορολογικές 
ζηµίες 

Έξοδα 
εγκατάστασης 

Ενσώµατα   
πάγια 

Επιχορηγ

ήσεις 
Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2011 85 (5) (237) 25 39 (93) 
Χρέωση/(πίστωση) 
αποτελεσµάτων  περιόδου 

99 0 87 0 (189) (3) 

Υπόλοιπο 31.12.2011 184 (5) (150) 25 (150) (96) 
Χρέωση/(πίστωση) 
αποτελεσµάτων  περιόδου 

0 (2) 32 0 (34) (4) 

Υπόλοιπο 31.12.2012 184 (7) (118) 25 (184) (100) 
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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: 
 
 
 

 31.12.2012 31.12.2011 
Κέρδος/(ζηµία)  (99) 193 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός κοινών  µετοχών 
κατά την διάρκεια της χρήσεως 

855.750 855.750 

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (0,1157) 0,2255 
 
22.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. 
 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν τις συναλλαγές µε την µητρική εταιρεία και έχουν ως 
εξής: 

 2011 2011 
   
Πωλήσεις προς µητρική 3.237 3.183 
Αγορές  από µητρική 111 74 
Υποχρεώσεις προς µητρική 1.801 1.756 

 
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 δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
εταιρίας. 
 
23.2 ∆οθείσες εγγυήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 
υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: 31.12.2012 € 1 χιλ. ευρώ (31.12.2011 € 1 χιλ. ευρώ ). 
 
24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
∆εν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

& 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

  
  
  

Αθανάσιος Χρ Παπαζηλάκης Θεόδωρος Σπ. Γαρµπίδης 
Α.∆.Τ. ΑΕ 417565 Α.∆.Τ.  Ρ 176441 

 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 42721 
Α΄τάξεως 
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Αρµόδια Υπηρεσία:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρίας: www.evrofarma.gr 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Πωλήσεις ( βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 3.650 3.399

Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων 56 27

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (3.056) (3.230)
Λοιπά έσοδα /έξοδα 226 183

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Άθως Στυλιανού (ΑΜ ΣΟΕΛ 12311) Μικτά κέρδη /(Ζηµιές) 118 450
Ελεγκτική Εταιρία: RSM Greece ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 104)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων (95) 196
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (99) 193

31.12.2012 31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.607 6.422
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.321 4.111
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2 3
Αποθέµατα 608 525
Απαιτήσεις από πελάτες 244 576
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24 9
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.806 11.646 31.12.2012 31.12.2011

Έµµεση Μέθοδος
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   Λειτουργικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο 2.524 2.524 Αποτέλεσµα  προ φόρων (95) 196
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.292 1.391
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) 3.816 3.915 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.128 1.565 Αποσβέσεις 338 277
Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 100 96 Προβλέψεις 0 86
Επιχορηγήσεις 2.263 1.985 Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία 758 (71)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 760 754
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.739 3.331 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (72) (72)
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 6.990 7.731 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 159 204
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)+(δ)

10.806 11.646

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (50) (49)

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0 (10)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 333 (274)

31.12.2012 31.12.2011 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (592) (455)

Μείον:
Άυξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (159) (204)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (99) 193 Καταβεβληµένοι φόροι (1) 11
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

3.816 3.915 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 619 (361)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων, άϋλων στοιχείων και βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων

(523) (182)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  παγίων και βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων

0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0
Εισφορές από κρατικές επιχορηγήσεις 350 125
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (173) (57)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 350 409
Εξοφλήσεις ∆ανείων (781) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (431) 409

7. Οι συναλλαγές της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα  µέρη κατά την έννοια ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

1.1.2012 έως 31.12.2012 1.1.2011 έως 31.12.2011
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσης(α) + (β) + (γ)

15 (9)

α) Έσοδα 3.237 3.183
β) Έξοδα 111 74 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 9 18
γ) Υποχρεώσεις 1.801 1.756 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 24 9

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 12 Απριλίου 2013
 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

CAMPUS A.E.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ

36847/65/Β/96/48
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

0,2255

64
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών και  επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                                                              
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(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.

(758) 71Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 42721

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

400

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

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -  βασικά (σε €) (0,1157)

330 691

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                       
 Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                        
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)

3.915

Α.∆.Τ  Ρ 176441Α.∆.Τ  ΑΕ 417565
Θεόδωρος Σπ. Γαρµπίδης

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. 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%).
2. ∆εν έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι χρήσεις 2007-2010. Βλέπε σηµείωση 20 των οικονοµικών καταστάσεων.
3. Κατά της Εταιρίας δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 
εταιρίας.
4. Επί των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων  της Εταιρίας υφίστανται βάρη ποσού € 1,4 εκατ για 
εξασφάλιση των δανειακών τους συµβάσεων.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε 14 και στο 
τέλος της προηγούµενης χρήσης σε 9 άτοµα.
6. Το θέµα έµφασης που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι το 
σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων 
στοιχείων του Ενεργητικού της. ∆εν αναµένεται τα ανωτέρω να έχουν επίδραση στην οµαλή συνέχιση της 
δραστηριότητας της Εταιρίας.

Παρασκευή, 12 Απρίλιος 2013

Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος ∆.Σ και ∆/νων 
Σύµβουλος, 
Βασίλειος Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος, 
Χρήστος Παπαζηλάκης, Μέλος                                                                                                                  

∆ιεύθυνση Εµπορίου / Νοµαρχία Έβρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

3.722

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων:

 


