
Αρµόδια Υπηρεσία:

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας: www.evrofarma.gr  01.01-31.12.2015  01.01-31.12.2014 

Πωλήσεις ( βιολογικών περιουσιακών στοιχείων) 5.627                             4.335                                

Πωλήσεις µη βιολογικών στοιχείων 470                                242                                   

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (5.244)                            (4.284)                               

Λοιπά έσοδα /έξοδα 249                                225                                   

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: ∆ηµήτριος Παπάζης (ΑΜ ΣΟΕΛ 22381) Μικτά κέρδη /(Ζηµιές) 751                                660                                   

Ελεγκτική Εταιρεία: KSi Greece IKE (ΑΜ ΣΟΕΛ 171)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

 Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων 501                                448                                   

 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 299                                258                                   

 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (6)                                   -                                    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 293                                77                                     

 31.12.2015  31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.865 6.081

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 3.077 3.252

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 116 5

Αποθέµατα 506 463
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 833 668
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 395 411

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.792 10.880  01.01-31.12.2015  01.01-31.12.2014 

Έµµεση Μέθοδος

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   Λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 2.524 2.524 Αποτέλεσµα  προ φόρων 501                                448                                   

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 1.920 1.627

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 4.444 4.151 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.647 1.886 Αποσβέσεις 313                                464                                   
Προβλέψεις /Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 556 374 Προβλέψεις -                                 30                                     
Επιχορηγήσεις 2.047 2.119 Επίπτωση επιµέτρησης σε εύλογη αξία 351                                (142)                                  

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 465 263  Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας  (331)                               (101)                                  

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.633 2.087 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (72)                                 (72)                                    
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.348 6.729 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 142                                160                                   
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 10.792 10.880

 Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (43)                                 (94)                                    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (178)                               (253)                                  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (576)                               141                                   

 31.12.2015  31.12.2014 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (142)                               (160)                                  

Άυξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Καταβεβληµένοι φόροι -                                 -                                    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 293 258  Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (35)                                 421                                   

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 και 

31.12.2014 αντίστοιχα)
4.444 4.151

Επενδυτικές δραστηριότητες

 Αγορά ενσώµατων, άϋλων στοιχείων και βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (326)                               (481)                                  

 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων  παγίων και βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων 
259                                101                                   

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση (120)                               -                                    

Έσοδα από ασφαλιστική αποζηµίωση για καταστροφή αποθεµάτων και µηχανηµάτων 171                                -                                    

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (16)                                 (380)                                  

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 120                                -                                    

Εξοφλήσεις ∆ανείων (38)                                 (43)                                    

 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  82                                  (43)                                    

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

01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2014
 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης 

(α) + (β) + (γ) 
31                                  (2)                                      

α) Έσοδα                                       5.332                                         5.332   

β) Έξοδα                                          541                                            541   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 6                                    8                                       

γ) Απαιτήσεις                                            18                                              18   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 37                                  6                                       

δ) Υποχρεώσεις                                          840                                            840   

Μέλη ∆Σ - αµοιβές                                          105                                            105   

Μέλη ∆Σ - υποχρεώσεις                                              8                                                8   

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ, 28 Μαρτίου 2016
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος Χρ. Παπαζηλάκης Πασχάλης Παπαζηλάκης Νικόλαος ∆.Μποζµπουάζης

Α.∆.Τ  ΑΕ 417565 Α∆Τ ΑΗ 926302 Α.∆.Τ ΑΒ 931795
 Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε 6355Α

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

(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 Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής Εταιρείας της www.evrofarma.gr,  όπου αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                                                                                                              

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €∆ιεύθυνση Εµπορίου / Νοµαρχία Έβρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                

CAMPUS A.E.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ

36847/65/Β/96/48

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΤΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος ∆.Σ και ∆/νων 

Σύµβουλος, 

Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος, 

Ευάγγελος Τσακίρης, Μέλος                                                                                                                   Επίδραση επιµέτρησης βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία (351)                               142                                   

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων:
28-Mar-16

 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και  επενδυτικών αποτελεσµάτων 644                                

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

608                                   

 Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -  βασικά (σε €) 0,3494                           0,3015                              

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

αποσβέσεων 
885                                814                                   

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                                                       

 Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2015 είναι ίδιες µε 

αυτές των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2014.                                                                                                                

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

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

3. ∆εν έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι χρήσεις 2009 -2010. Βλέπε σηµείωση 8 των οικονοµικών καταστάσεων.

4. Κατά της Εταιρείας 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 Εταιρείας.

5. Επί των ενσωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων  της Εταιρείας υφίστανται βάρη ποσού € 1,5 εκατ για εξασφάλιση 

των δανειακών τους συµβάσεων.

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε 21 και στο τέλος της 

προηγούµενης χρήσης σε 16 άτοµα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                                                                                                                        

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2015 

και 01.01.2014 αντίστοιχα)
4.151 3.893


