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Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση 2013 στις σελίδες 9 έως 28, έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 11 Απριλίου 2014 και τελούν υπό την έγκριση της επόμενης τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων.   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Α.Α. Περιγραφή Σελίδα 

   

 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 3 
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1 Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013 9 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 επί  των οικονομικών καταστάσεων  

της εταιρικής χρήσεως από 1
η
 Ιανουαρίου έως 31

η   
Δεκεμβρίου 2013 

 

 

Η παρούσα  Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις  διατάξεις του 

άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, καθώς και των κατ΄ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών: 

 

• Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εταιρίας  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 Εταιρίας.  

• Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρία.  

• Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν 

προσώπων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24. 

 

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 

 

Τη χρήση 2013 (παρούσα χρήση) ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε € 3.887 χιλ., έναντι € 3.706 

χιλ. της χρήσεως 2012 (προηγουμένη χρήση), σημειώνοντας αύξηση κατά € 181 χιλ. ή σε ποσοστό 4,88%.  

 

Παράλληλα το κόστος ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ανήλθε σε € 3.619 χιλ. 

την παρούσα χρήση, έναντι € 3.056 χιλ., της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας μία αύξηση κατά € 563 

χιλ. ή σε ποσοστό 18,42%.  

 

Το μικτά αποτελέσματα – κέρδη - της Εταιρίας, προσθαφαιρουμένων των λοιπών οργανικών εσόδων / 

εξόδων ανήλθαν σε € 283 χιλ., έναντι € 118 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως σημειώνοντας αύξηση κατά       

€ 165 χιλ., ή σε ποσοστό 139,83%. 

 

Τα κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) της Εταιρίας 

ανήλθαν σε  € 545 χιλ., έναντι € 330 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως, σημειώνοντας αύξηση κατά € 215 χιλ. 

ή σε ποσοστό 65,15%. 

 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), της Εταιρίας, ανήλθε σε            

€ 2.192 χιλ., έναντι € 1.888 χιλ. της προηγούμενης χρήσεως. Υφίσταται δηλαδή μία αύξηση του συνολικού 

τραπεζικού δανεισμού κατά € 304 χιλ. ή σε ποσοστό 16,10%. 

 

Μέρισμα για τη διαχειριστική χρήση 2013 δεν προτίθεται να δοθεί, σύμφωνα με την πρόταση του Δ.Σ. προς 

την επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να 

διανέμουν κάθε έτος ως πρώτο μέρισμα το 35% των κερδών μετά φόρων μετά το σχηματισμό του κατά νόμο 

τακτικού αποθεματικού. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

 

Η οικονομική θέση της Εταιρίας θεωρείται λίαν ικανοποιητική στο παρόν στάδιο. 

Περαιτέρω για την πληρέστερη διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας 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 Δεικτών 

            31.12.2013 31.12.2012 

α) Βραχυπρόθεσμη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0,21 0,25 

    (Current Ratio) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

β) Μέση περίοδος είσπραξης (Απαιτήσεις από πελάτες ) Χ 360                           38 ημ 24 ημ 

    (Average Collection Period) Πωλήσεις 12 μηνών με πίστωση 

γ) Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης  Συνολικό χρέος             0,63 0,65 

     (Total debt/Total asset ratio) Σύνολο ενεργητικού 

δ) Kαθαρός  δανεισμός Μάκρο + Βραχυπρ  δανεισμός                            0,56 0,49 

    (Net Debt/Equity ) Καθαρή περιουσία 

ε)  Αποδοτικότητα εκμεταλλεύσεως   EBITDA  Χ100%        14,00% 8,90% 

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 Διοίκηση της Εταιρίας 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 Διοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία 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 Εταιρία εντόνως, προσπαθεί και εντάσσει τα επενδυτικά 

της σχέδια σε προγράμματα επιχορήγησης, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή πραγματοποίησή τους. Η 

Εταιρία επίσης είναι ασφαλισμένη κατά του κινδύνου ασθενειών των ζώων.  

 

Περιβαλλοντικά θέματα  

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας (εκτροφή γαλακτοπαραγωγών ζώων και παραγωγή 

αγελαδινού γάλακτος), η Διοίκηση και το 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 τη 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 δεκαοχτώ (18) 

εργαζόμενοι, ενώ στην προηγούμενη χρήση δεκατέσσερις (14), αφ’ ενός οι εργασιακές σχέσεις είναι άριστες 

και αφ’ ετέρου η Διοίκηση της Εταιρίας τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. 

 

Λοιπά θέματα 

Η Διοίκηση της Εταιρίας 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 2013 

 

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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

2014 

 

Κατά τη χρήση 2014, η Διοίκηση της Εταιρίας ευελπιστεί, παρά τις αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης, 

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.  
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4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
Οι εμπορικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν 

για τρίτους και έχουν ως εξής: 

 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεμένα μέρη 

Έσοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

εσόδων 

Έξοδα 

προς 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

εξόδων 

Απαιτήσεις 

από 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις 

προς 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

υποχρεώσεων 

  Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 3.170 1 93 2 0 1.277 2 

Λοιπά συνδεμένα 

μέρη 328 3 5 1 124  3 17 1 

  
3.498 

  
98 

  
124 

  
1.294 

  

 

 

Περιγραφές Συναλλαγών 
1.Πωλήσεις-Απαιτήσεις από συναλλαγές αγελαδινού γάλακτος 

2.Αγορές-Υποχρεώσεις από συναλλαγές Ζωοτροφών και Απολυμαντικών 

3. Πωλήσεις-Απαιτήσεις από συναλλαγές Βιολογικών Περιουσιακών στοιχείων 

 

 

 

 

 

Αλεξανδρούπολη, 11 Απριλίου 2014 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ TOY ΔΣ 

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 Εταιρίας «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από την κατάσταση 
οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 
εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
εταιρίας. 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 Εταιρίας «CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με τα Διεθνή 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 Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α, και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2014 
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 Δεκεμβρίου 2013 
 

Σημ. 31.12.2013 31.12.2012 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 8   6.432 6.607 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9   3.082 3.321 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 10   5 2 

9.519 9.930 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα 11   399 563 

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 9   65 45 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 10   414 243 

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 1 1 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12   8 24 

887 876 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση     

887 876 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.406 10.806 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 

Κοινές μετοχές 13   2.524 2.524 

Υπέρ το άρτιο 13   (10) (10) 

Λοιπά αποθεματικά  13   482 476 

Κέρδη / (ζημίες) εις νέο 897 826 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.893 3.816 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Δάνεια 14   - 1.128 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2   184 100 

Κρατικές επιχορηγήσεις 15   2.191 2.263 

2.375 3.491 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 14   1.871 2.664 

Δάνεια 14   2.192 760 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και βάρη 75 75 

4.138 3.499 

Σύνολο υποχρεώσεων 6.513 6.990 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 10.406 10.806 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12-29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της 31 Δεκεμβρίου 2013 

 

Σημ. 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων 16   161 56 

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 16   3.726 3.650 

Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων στην Εύλογη αξία (219) (758) 

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών στοιχείων (3.619) (3.056) 

Λοιπά έσοδα/έξοδα 18   234 226 

Μικτό αποτέλεσμα 283 118 

Έξοδα διάθεσης 17   (2) - 

Έξοδα διοίκησης 17   (34) (54) 

Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά 19   (86) (159) 

Κέρδη προ φόρων 161 (95) 

Φόρος εισοδήματος 20   (84) (4) 

Αποτελέσματα μετά φόρων 77 (99) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων: 

Λοιπά συνολικά έσοδα - - 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 77 (99) 

Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή 21   0,0899 (0,1157) 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12-29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Δεκεμβρίου 2013 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Κέρδη εις 

νέο 

Σύνολο 

01.01.2012 2.524 (10) 476 925 3.915 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα -  - - (99) (99) 

Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό - - - - - 

Υπόλοιπο 31.12.2012 2.524 (10) 476 826 3.816 

01.01.2013 2.524 (10) 476 826 3.816 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - - 77 77 

Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό - - 6 (6) - 

Υπόλοιπο 31.12.2013 2.524 (10) 482 897 3.893 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12-29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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4. Κατάσταση ταμιακών ροών της 31 Δεκεμβρίου 2013 

 

    

Σημ. 31.12.2013 31.12.2012 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 161 (95) 

Πλέον/ Μείον προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις 17 370 338 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 15 (72) (72) 

Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία 219 758 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 19 86 159 

Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

Μείωση/ Αύξηση αποθεμάτων 164 (50) 

Μείωση/ Αύξηση απαιτήσεων (174) 333 

Μείωση/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (793) (592) 

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (86) (159) 

Καταβλημένοι φόροι 0 (1) 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (125) 619 

Αγορά ενσωμάτων παγίων,  άυλων στοιχείων και βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων (195) (523) 

Εισφορές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 350 

Σύνολο εισροών εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (195) (173) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0 350 

Εξοφλήσεις Δανείων 304 (781) 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 304 (431) 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (16) 15 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 24 9 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 12 8 24 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12-29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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5. Γενικές πληροφορίες  

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

Αλεξανδρούπολης και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τo 1996. 

 

Η διάρκειά της είναι 40 έτη. 

 

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ΕΥΡΩ που είναι το νόμισμα του 

πρωτεύοντος  οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και τελούν υπό την 

έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων η οποία είναι κατά νόμο αρμόδια να τις τροποποιεί.  

 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας είναι η παραγωγή και εμπορία κτηνοτροφικών και φυτικών προϊόντων. 

Η Εταιρία διαθέτει και μονάδα εκτροφής . 

 

6. Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων  

 

6.1 Λογιστικό πλαίσιο.   
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς 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 απόσβεσή 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 εταιρία 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 το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, 

καθ’ όλη τη 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.  

 
 

 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η εταιρία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των ενσωμάτων 

παγίων και σε περίπτωση που υπάρξουν τέτοιες ενδείξεις, γίνεται έλεγχος απομείωσης της αξίας τους. Η 
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απομείωση προκύπτει από τη 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 τη 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 στη 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 τη 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 στη 

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 έγκρισής τους από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

6.2.8  Δάνεια 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 τη 

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 στη 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 τη 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 εταιρία 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 τη 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 τη 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 εταιρία, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο που οριστικοποιούνται. 

 

6.3 Σημαντικές κρίσεις και παραδοχές. 

 
Λόγω του είδους των εργασιών, η εταιρία 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 εύλογων αξιών των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων που βασίζεται στις αγοραίες τιμές. Εκτιμήσεις επίσης γίνονται για το 

φόρο εισοδήματος που θα πληρωθεί τελικά όταν η εταιρία ελεγχθεί φορολογικά, για τον οποίο  

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  

 

Η διοίκηση της εταιρίας έχει την πεποίθηση ότι με την ακολουθούμενη πιστοδοτική και πιστοληπτική 

πολιτική καθώς και τη 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.  

 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας 

υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των € 3.251            

(2012: € 2.623) λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις των μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων 

λόγω μη τήρησης συγκεκριμένων όρων. Επιπλέον, εξαιρουμένων των μακροπρόθεσμων τραπεζικών 

υποχρεώσεων οι οποίες ανακατατάχθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, δεδομένης και της 

αναδιάρθρωσης των δανείων που επετεύχθη εντός του πρώτου τριμήνου του 2014, το σύνολο των 

βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 

το ποσό των € 1.830 (2012: € 2.623). 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας εντός του πρώτου τριμήνου του 2014 υπέγραψε τροποποιητικές συμβάσεις με τις 

πιστώτριες τράπεζες επί των όρων της αναδιάρθρωσης αφενός μεν του Ομολογιακού δανείου με την 

Τράπεζα Πειραιώς αρχικού ποσού € 1,0 εκατ. και αφετέρου του τοκοχρεωλυτικού επιχειρηματικού δανείου 

με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι λήξεις και των δανείων παρατείνονται μέχρι και το 2021. Η επίτευξη της 

συμφωνίας διασφαλίζει την χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρίας και ενισχύει τις προσπάθειές της 

να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις του δυσμενούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

Δεδομένων των ανωτέρω οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 

δραστηριότητας. 
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6.4 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες.  

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 

 
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. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» 

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. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» 

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.  

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δε 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 ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 

επιμέτρηση της 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 επιμετρώνται στην εύλογη αξία και όχι 

μόνο τα χρηματοοικονομικά. 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Το ΣΔΛΠ 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. 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 ΔΠΧΑ δεν έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις ή την απόδοση του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 

του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε το 

Μάιο 2012. 

 

ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

 

 

ΔΛΠ 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. 

 

ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 12. 

 

ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 2014 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δε μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρία θα 

αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, 

ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2015) 
Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την 

τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του 

ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές 

στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου 

της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά τη μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες 

απαιτήσεις για το συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) τη γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

μονάδας δημιουργίας ταμιακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης 

και β) λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν  

έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 

ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη 

ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2014) 
Αυτή η διερμηνεία ορίζει το λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί 

από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός 

βάσει του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική 

νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες 

επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 

οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν 

κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

συνθήκες. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) 
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν τη λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 

ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που 

υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 

απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 
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ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως 

κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της 

καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά τη συνάθροιση των 

λειτουργικών τομέων. 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της 

προεξόφλησης είναι ασήμαντη. 

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται 

η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 

οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στη μητρική εταιρία της 

οικονομικής οντότητας. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων 

του ΣΔΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στη λογιστικοποίηση του σχηματισμού 

οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της 

από κοινού δραστηριότητας.   

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα 

συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής 

του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι 

αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να 

ακολουθήσει είτε την προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου όταν επιτρέπεται η 

πρόωρη υιοθέτησή του. 
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7. Διαχείριση κεφαλαίου 

 
(α) Πολιτική της εταιρίας 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 διοίκησή της 

παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας, με στόχο την ισορροπία στην 

κεφαλαιακή διάρθρωση. 

 
(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 τη διανομή τους στους 

εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη 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 το Νόμο. 

� Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, γίνει κατώτερο από το ½ του μετοχικού 

κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε 

προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την 

υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

� Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δε λάβει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρία 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 τη 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 τη μη 

διανομή μερίσματος. 

 

H εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία σε σχέση 

με τα ίδια κεφάλαια. 
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8. Ενσώματα πάγια 

 
Γήπεδα 

και 

οικόπεδα

Κτίρια & 

Κτιριακές 

εγκαταστάσεις

Μηχανήματα & 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

γραφειακός 

εξοπλισμός

Πάγια υπό 

εκτέλεση
Σύνολα

Κόστος κτήσεως

Κόστος κτήσεως 01.01.2012 950 5.696 2.443 111 415 186 9.801

Προσθήκες 0 0 18 11 6 488 523

Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Κόστος κτήσεως 31.12.2012 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 0 (1.597)  (1.659)  (111)  (350)  0  (3.717)  

31.12.2012

Υπόλοιπο 31.12.2012 950 4.099 802 11 71 674 6.607

Κόστος κτήσεως 01.01.2013 950 5.696 2.461 122 421 674 10.324

Προσθήκες 0 172 21 0 2 0 195

Πωλήσεις 0 0 0 0 0 0 0

Μεταφορές / ανακατανομές 0 624 2 0 1 (627)  0
Κόστος κτήσεως 31.12.2013 950 6.492 2.484 122 424 47 10.519

Σωρευμένες αποσβέσεις 

01.01.2012 0 (1.597)  (1.659)  (111)  (350)  0  (3.717)  

Αποσβέσεις χρήσεως 0  (175)  (159)  (2)  (34)  (370)  

Σωρευμένες αποσβέσεις 0 (1.772)  (1.818)  (113)  (384)  0  (4.087)  

31.12.2013
Υπόλοιπο 31.12.2013 950 4.720 666 9 40 47 6.432

 
Επί των ενσωμάτων παγίων της Εταιρίας υπάρχουν κατά την 31.12.2013, εμπράγματα βάρη 1.520 χιλιάδων 

ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  

 

Κατά την 31.12.2013 και 31.12.2012 δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσωμάτων παγίων από την 

Εταιρία. 

 

9. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 

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

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Αποθέματα έναρξης περιόδου 3.366 4.123 

Πωλήσεις περιόδου (154) (172) 

Μεταβολή εύλογης αξίας στην περίοδο (65) (585) 

Αποθέματα λήξης περιόδου 3.147 3.366 

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριμα και μη ώριμα ως εξής: 

31.12.2013 (Ώριμα: 2.035 χιλιάδες ευρώ, Μη ώριμα: 1.112 χιλιάδες ευρώ) 31.12.2012 (Ώριμα: 

2.356 χιλιάδες ευρώ, Μη ώριμα: 1.010 χιλιάδες ευρώ). 

 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2013 ανήλθε σε 3.726 

χιλιάδες ευρώ (2012: 3.650 χιλιάδες ευρώ) 
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10. Απαιτήσεις 
 

 
31.12.2013 31.12.2012 

Πελάτες Εσωτερικού 229 151 

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 20 34 

Γραμμάτια εισπρακτέα 25 25 

Λοιπές απαιτήσεις 50 17 

Έσοδα εισπρακτέα 127 104 

Μείον: πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων (86) (86) 

Καθαρές απαιτήσεις 365 245 

Προκαταβολές 54 - 

Σύνολο 419 245 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 414 243 

Μακροπρόθεσμο μέρος 5 2 

Σύνολο 419 245 

 
Η μέση περίοδος πίστωσης που παρασχέθηκε στους πελάτες από την Εταιρία ανήλθε σε 38 ημέρες για τη 

χρήση 2013 (2012: 24). 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 εταιρία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται σε ευρώ. 

 

11. Αποθέματα 
 

 
31.12.2013 31.12.2012 

Υλικά παραγωγής & υλικά συσκευασίας 317 483 

Αναλώσιμα -είδη συσκευασίας & ανταλλακτικά 82 80 

Σύνολα 399 563 



    Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως 1
η
 Ιανουαρίου 2013 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2013 

 23 

12. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

Καταθέσεις όψεως 8 24 

Σύνολο 8 24 

 
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμιακά διαθέσιμα ανέρχεται σε 8 και 24 χιλ. ευρώ για τις 

χρήσεις 2013 και 2012 αντίστοιχα. 

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

 
 31.12.2013 31.12.2012 

   

Μετοχικό κεφάλαιο 2.524 2.524 

Υπέρ το άρτιο (10) (10) 

Λοιπά αποθεματικά 482 476 

Σύνολο 2.996 2.990 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 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 Δάνεια τραπεζών 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Δάνεια τραπεζών 2.192 1.888 

   

Μακροπρόθεσμα δάνεια 0 1.128 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2.192 760 

 2.192 1.888 

 
14.2 Λοιπές υποχρεώσεις  

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Προμηθευτές  1.080 1.675 

Επιταγές πληρωτέες  735 905 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 19 19 

Λοιποί φόροι τέλη 30 2 

Λοιπές υποχρεώσεις  7 63 

Σύνολο 1.871 2.664 

 

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

ρευστότητας απαιτεί τη διατήρηση επαρκών ταμιακών διαθεσίμων και τη διαθεσιμότητα επαρκών 

χρηματοδοτικών δυνατοτήτων. Η πολιτική διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας της Εταιρίας 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 Εταιρίας έχουν ως εξής: 
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31.12.2013 Μέχρι ένα έτος Από 2 έως 3 έτη Από 3 έως 5 

έτη 

Μετά τα 5 

έτη 

Δάνεια τραπεζών 2.192 0 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.871 0 0 0 

Σύνολο 4.063 0 0 0 

 

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

έτη 

Μετά τα 5 

έτη 

Δάνεια τραπεζών 390 244 487 436 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 2.664 0 0 0 

Σύνολο 3.054 244 487 436 

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

 

Τα αποτελεσματικά επιτόκια των έντοκων τραπεζικών δανείων διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

2013 3,92% 

2012 8,40% 

 
Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια φέρουν μεταβλητό επιτόκιο και συνεπώς η Εταιρία εκτίθενται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων, για τον οποίο στην παρούσα φάση δε λαμβάνονται μέτρα αντιστάθμισης, με 

δεδομένη τη στασιμότητα των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα. Πάντως, η μείωση αυτή των βασικών 

επιτοκίων, αναπληρώνεται σε σημαντικό βαθμό από τη σημαντική αύξηση των spreads που οφείλεται στη 

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 τη 

μεταβολή των καθαρών μετά από φόρους αποτελεσμάτων της εταιρίας ως εξής: 

 

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

 Μεταβολή 

αποτελέσματος 

Μεταβολή 

αποτελέσματος 

2013 (22) 22 

2012 (19) 19 

 

 

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:  

 

 31.12.2012 

Υπόλοιπο 01.01.2011 1.985 
Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 2012 350 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων χρήσεως  2012 (72) 

Υπόλοιπο 31.12.2012 2.263 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις στη χρήση 2013 0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων χρήσεως 2013 (72) 

Υπόλοιπο 31.12.2013 2.191 
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16. Πωλήσεις 
 

Η ανάλυση των πωλήσεων έχει ως εξής: 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων 3.726 3.650 

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων 161 56 

 3.887 3.706 

 

17. Έξοδα κατ’ είδος 
 

Τα βασικά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Παροχές σε εργαζόμενους  129 133 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων 

στοιχείων 
370 338 

Επισκευές και συντηρήσεις  96 66 

Έξοδα μεταφορών 25 9 

Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων 0 0 

Έξοδα διαφήμισης 2 2 

Λοιπά 202 174 

Σύνολο 824 722 
 

Τα έξοδα κατανέμονται στις λειτουργίες ως εξής: 
 

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Κόστος πωληθέντων μη βιολογικών 

στοιχείων  

788 668 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 34 54 

Έξοδα διάθεσης 2 0 

Σύνολο 824 722 

 

18. Λοιπά έσοδα/έξοδα 
 

 

31.12.2013 31.12.2012 

Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων  72 72 

Επιχορηγήσεις 90 89 

Λοιπά  72 65 

Σύνολο 234 226 

 

19. Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα 

  
31.12.2013 31.12.2012 

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων 40 64 

Τόκοι ομολογιακών δανείων 16 20 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 25 59 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 5 16 

Σύνολο 86 159 
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20. Φόρος εισοδήματος 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής:  
 

 31.12.2013 31.12.2012 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  84 4 

Σύνολο 84 4 

 

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

 

 31.12.2013 31.12.2012 

Κέρδος (Ζημία)  περιόδου  161 (95) 

Φόρος εισοδήματος βάσει ισχύοντος συντελεστή 

(26% για τη χρήση 2013 & 20% για τη χρήση 2012) 
(42) 19 

Εισόδημα μη υποκείμενο σε φόρο 11 (23) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών (53) 0 

Φόρος προηγούμενων χρήσεων  0 0 

Σύνολο (84) (4) 

 
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 σε 

26% για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων που εγκρίνονται μετά την 1 

Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. 

 

Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τη χρήση 2013 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 2013. 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 Εταιρία έχει ως εξής: 
 
 

 Φορολογικές 
Έξοδα 

εγκατάστασης 

Ενσώματα   

πάγια Επιχορηγήσεις Λοιπά Σύνολο ζημίες 

Υπόλοιπο 01.01.2012 184 (5)   (150)   25 (150)   (96)   

Χρέωση/(πίστωση) 

αποτελεσμάτων  

χρήσεως 0 (2)   32 0 (34)   (4) 

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

Χρέωση/(πίστωση) 

αποτελεσμάτων  

χρήσεως 55 (4)   21 8 (164)   (84)   

Υπόλοιπο 31.12.2013 239 (11)   (97)   33 (348)   (184)   
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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 το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια 

της περιόδου. Μειωμένα κέρδη/(ζημίες), ανά μετοχή δεν υπολογίζονται διότι δε συντρέχουν οι σχετικές 

προϋποθέσεις. Τα σχετικά δεδομένα έχουν ως εξής: 
 

 
 

 31.12.2013 31.12.2012 

Κέρδος/(ζημία)  161 (99) 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών  μετοχών 

κατά την διάρκεια της χρήσεως 
855.750 855.750 

Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (0,1881) (0,1157) 

 

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Συνδεμένα μέρη 

Έσοδα από 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

εσόδων 

Έξοδα 

προς 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

εξόδων 

Απαιτήσεις 

από 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

απαιτήσεων 

Υποχρεώσεις 

προς 

συνδεμένα 

πρόσωπα 

Περιγραφή 

υποχρεώσεων 

  Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. 3.170 1 93 2 0 1.277 2 

Λοιπά συνδεμένα 

μέρη 328 3 5 1 124  3 17 1 

  
3.498 

  
98 

  
124 

  
1.293 

  

 

 

Περιγραφές Συναλλαγών 

1.Πωλήσεις-Απαιτήσεις από συναλλαγές αγελαδινού γάλακτος 

2.Αγορές-Υποχρεώσεις από συναλλαγές Ζωοτροφών και Απολυμαντικών 

3. Πωλήσεις-Απαιτήσεις από συναλλαγές Βιολογικών Περιουσιακών στοιχείων 

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τους 

τρίτους.  

 

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 Δοθείσες εγγυήσεις 

 

Η Εταιρία έχει χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), για εξασφάλιση των 

υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: 31.12.2013 € 1 χιλ. (31.12.2012 € 1 χιλ. ). 
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24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 
Η Διοίκηση της Εταιρίας εντός του πρώτου τριμήνου του 2014 υπέγραψε τροποποιητικές συμβάσεις με τις 

πιστώτριες τράπεζες επί των όρων της αναδιάρθρωσης αφενός μεν του Ομολογιακού δανείου με την 

Τράπεζα Πειραιώς αρχικού ποσού € 1,0 εκατ. και αφετέρου του τοκοχρεωλυτικού επιχειρηματικού δανείου 

με την Τράπεζα Πειραιώς. Οι λήξεις των δανείων παρατείνονται μέχρι και το 2021 αντίστοιχα. Η επίτευξη 

της συμφωνίας διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρίας και ενισχύει τις προσπάθειές 

της να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις του δυσμενούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

& 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

  

  

  

Αθανάσιος Χρ Παπαζηλάκης Νικόλαος Δ. Μποζμπουάζης 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 417565 Α.Δ.Τ ΑΒ 931795 

 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α 
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Αρμόδια Υπηρεσία:

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.evrofarma.gr 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012

Πωλήσεις ( βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 3.726 3.650

Πωλήσεις μη βιολογικών στοιχείων 161 56

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (3.619) (3.056)

Λοιπά έσοδα /έξοδα 234 226

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Άθως Στυλιανού (ΑΜ ΣΟΕΛ 12311) Μικτά κέρδη /(Ζημιές) 283 118

Ελεγκτική Εταιρία: RSM Greece ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 104)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 161 (95)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 77 (99)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 77 (99)

31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.432 6.607

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.082 3.321

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5 2

Αποθέματα 464 608

Απαιτήσεις από πελάτες 143 65

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 280 203

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.406 10.806 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012

Έμμεση Μέθοδος

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   Λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 2.524 2.524 Αποτέλεσμα  προ φόρων 161 (95)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.369 1.292

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 3.893 3.816 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 1.128 Αποσβέσεις 370 338

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 184 100 Προβλέψεις 0 0

Επιχορηγήσεις 2.191 2.263 Επίπτωση επιμέτρησης σε εύλογη αξία 219 758

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.192 760 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.946 2.739 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (72) (72)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.513 6.990 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 86 159

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(α)+(β)
10.406 10.806

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 164 (50)

Μείωση / (αύξηση) βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 0 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (174) 333

31.12.2013 31.12.2012 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (793) (592)

Μείον:

Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (86) (159)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 77 (99) Καταβεβληµένοι φόροι 0 (1)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 

και 31.12.2012 αντίστοιχα)
3.893 3.816 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (125) 619

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων, άϋλων στοιχείων και βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (195) (523)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  παγίων και βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων
0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις 0 350

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (195) (173)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 350

Εξοφλήσεις Δανείων 304 (781)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 304 (431)

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

1.1.2013 έως 31.12.2013 1.1.2012 έως 31.12.2012
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α) + (β) + (γ)
(16) 15

α) Έσοδα 3.498 3.237

β) Έξοδα 98 111 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 24 9

γ) Υποχρεώσεις 124 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8 24

δ) Υποχρεώσεις 1.293 1.801

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 11 Απριλίου 2014

 

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

CAMPUS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ

36847/65/Β/96/48

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

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

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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                              

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €Διεύθυνση Εμπορίου / Νομαρχία Έβρου

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος ∆.Σ και ∆/νων 

Σύµβουλος, 

Βασίλειος Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος, 

Χρήστος Παπαζηλάκης, Μέλος                                                                                                                  Επίδραση επιμέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία (219) (758)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων:
11 Απριλίου 2014

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών και  επενδυτικών 

αποτελεσμάτων
247 64

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή -  βασικά (σε €) 0,0900 (0,1157)

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

και αποσβέσεων
545 330

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                       

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                        

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 

(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
3.816 3.915

Α.Δ.Τ  ΑΕ 417565 Α.Δ.Τ ΑΒ 931795

 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζει η μητρική εταιρία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης (ποσοστό 100%).

2. Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 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 € 1,5 εκατ για 

εξασφάλιση των δανειακών τους συμβάσεων.

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε 18 και στο τέλος 

της προηγούμενης χρήσης σε 14 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. Δεν αναμένεται τα ανωτέρω να έχουν επίδραση στην ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της 

Εταιρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης Νικόλαος Δ.Μποζμπουάζης

 


