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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων

Α.
Ι.
36.609,37
125.178,08
176.645,77
338.433,22

32.501,72
110.075,04
171.122,65
313.699,41

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.

34.709,37
125.178,08
174.035,22
333.922,67

31.209,22
106.253,42
167.530,91
304.993,55

3.500,15
18.924,66
6.504,31
28.929,12

6.894,17
6.894,17

6.894,17
6.894,17

31.627,98

35.823,29

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
3α. Επιταγές εισπρακτέες
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)

932.971,35
50.520,17
983.491,52

266.504,60
64.611,39
6.384.171,90

750.000,00

151.006,63

144.404,21

1.919.679,28

1.842.557,01

2.820.685,91

2.736.961,22

0,00
376.228,16
376.228,16

250.000,00
0,00
250.000,00

562.131,04
2.648.039,04
777.488,95

423.452,75
2.392.131,86
1.998.992,19

15.500,82
73.019,70
42.668,11
175.000,00
43.906,08
5.606,26

14.298,03
31.944,00
61.840,87
0,00
50.511,92
38.690,74

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

4.343.360,00

5.011.862,36

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

4.719.588,16

5.261.862,36

0,00
0,00

19.675,21
19.675,21

7.540.274,07

8.018.498,79

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.

4.733.108,82
1.319.947,09

750.000,00

684.838,62
30.444,99
715.283,61
4.990.398,34
410.827,43

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ. βραχ. υποχρεώσεων

77.700,00
196.957,75
7.102.911,99

2.223,62

7.221,99
90.359,05
97.581,04

7.475.103,09

7.915.776,64

3.543,00
30.000,00
33.543,00

3.686,00
63.212,86
66.898,86

7.540.274,07

8.018.498,79

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά Δάνεια
2. Δάνεια Τραπεζών

4.579.570,91
2.248.683,33

105.216,05
107.439,67

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
( 25.000 μετοχές των 30,00 Ευρώ έκαστη)
1. Καταβλημένο

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο

Γ.

5.260.319,12
527.210,30

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό

Αποθέματα

1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

Ε.

4.107,65
15.103,04
5.523,12
24.733,81

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρ.πληρ.σε επ.χρ.
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

Δ.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 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
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 2. Για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων υφίστανται εμπράγματες διασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων των μετόχων και του Διευθύνοντος Συμβούλου ύψους 915.000 ευρώ
καθώς και προσωπικές εγγυήσεις των ιδίων για το σύνολο των δανείων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ι.

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

23.276.573,42
21.963.002,91
1.313.570,51
11.072,83
1.324.643,34
222.020,33
944.536,98

25.183.932,74
23.836.959,16
1.346.973,58
17.000,00
1.363.973,58
141.418,87
1.017.215,49

1.166.557,31
158.086,03

182.313,00
158.802,61

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
2. Έκτακτα κέρδη

2.839,97

267.901,83

-15.360,94
189.978,28

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών Δ.Σ.
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

-2.758,67
178.837,75

83,85
0,00
0,00

83,85

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 468504

1.781.981,25
1.971.875,68
41.210,97
0,00

41.210,97
1.930.664,71

7.595,78
50.511,92
30.000,00
1.842.557,01
1.930.664,71

-83,85
189.894,43

27.985,08
0,00
178.837,75

27.985,08

0,00
189.894,43

Ηράκλειο 27 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

6.602,42
43.906,08
0,00
1.919.679,28
1.970.187,78

0,00
0,00

8.705,86
8.705,86

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
189.894,43

252.540,89
23.510,39
181.596,42

81,30
81,30

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
297,16
2. Έκτακτες Ζημιές
2.146,26
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
396,55
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων
στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

1.158.634,36
205.339,22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως
178.837,75
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών )
προηγουμένων χρήσεων
1.842.557,01
2.021.394,76
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
50.812,97
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
394,01
51.206,98
Κέρδη προς διάθεση
1.970.187,78

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 957942

ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΚΘΕΣΗΕΚΘΕΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ
ΟΡΚΩΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τουςΕταιρείας
κ.κ. Μετόχους
της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΧΧΧΧΧ"
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης
"ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
Μ.ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ-Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Ε."

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρ.Άδειας Οικ. Επιμ. 12871

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3251 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ.ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ-Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την
κατάσταση
αποτελεσμάτων
και τονκαταστάσεις
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κατάρτιση
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από
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των
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2190/1920
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και τις ελεγκτικές
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ελεγκτικής
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20. Από τον
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τεκμηρίων,
με τα1ποσά
και τις γνωστοποιήσεις
στις οικονομικές
καταστάσεις.
επιλεγόμενες
διαδικασίες
βασίζονται
στηντιςκρίση
του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
του Ν. 2065/1992 έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων των συσσωρευμένων αποσβέσεων τω ν κτιρίων και των επιχορηγήσεων αυτών εξαιτίας της οποίας η αξία κτήσεως
εκτίμησης
των
κινδύνων
ουσιώδους
ανακρίβειας
των
οικονομικών
καταστάσεων,
που
οφείλεται
είτε
σε
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είτε
σε
λάθος.
Κατά
τη
διενέργεια
αυτών
των
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κινδύνου,
ο
ελεγκτής
εξετάζει
τις
εσωτερικές
δικλίδες που σχετίζονται με την
των γηπέδων αυξήθηκε κατά δρχ,. 700.146.343 των κτιρίων κατά δρχ. 325.727.388 των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κατά δρχ. 222. 952.358. Η προκύψασα διαφορά αναπροσαρμογής ποσού δρχ. 802.921.373
κατάρτιση
και εύλογη
παρουσίαση
των οικονομικών
καταστάσεων
της εταιρείας,
σκοπόπεριουσιακών
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ελεγκτικώνΟιδιαδικασιών
κατάλληλων
γιαχρήσεως
τις περιστάσεις,
αλλά όχι μεστην
σκοπό
την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των
καταχωρήθηκε
στο λογαριασμό
Παθητικού
Α.ΙΙΙ.2 "Διαφορές
από αναπροσαρμογή
αξίαμελοιπών
αποσβέσεις των
κτιρίων της
2000 υπολογίστηκαν
αναπροσαρμοσμένη
αξία και
εσωτερικών
δικλίδων
εταιρείας.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης
την αξιολόγηση
της26.058.191.
καταλληλότητας
τωντης
λογιστικών
και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν
εύλογου
που
είναι μεγαλύτερες
από της
εκείνες
που θα προέκυπταν
αν δεν είχε γίνει
η αναπροσαρμογή
κατά
Ο φόρος
υπεραξίαςαρχών
δρχ. 36.850.407
θα βαρύνει
τα αποτελέσματακαι
τωντου
χρήσεων
πουτων
θα εκτιμήσεων
καταβληθεί. 2)
Τοέγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
κονδύλι του Ενεργητικού
Γ.ΙΙΙ.1
«Συμμετοχές
συνδεδεμένες
επιχειρήσεις»
δρχ. 321.232.902
αφορά αξία
κτήσεωςπου
100%
των μετοχώ
ν ανώνυμης
η οποία
δεν ελέγχεται
από Ορκωτό
Η καθαρή
θέση Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη:
αξιολόγηση
της συνολικής
παρουσίασης
τωνσε
οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε
ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια
έχουμε
συγκεντρώσει
είναι εταιρείας
επαρκή και
κατάλληλα
για τη θεμελίωση
τηςΕλεγκτή.
ελεγκτικής
μας γνώμης.
που προκύπτει
τελευταίο Ισολογισμό
31.12.2000
ανέρχεται
στο ίδιο ποσό.
εν λόγω
ανώνυμη εταιρεία
ασκεί εμπορι
κή δραστηριότητα
και δεν συντάσσει
λογαριασμό
αποτελεσμάτων
χρήσεως.
3) Η μηπροσωπικού λόγω εξόδου από την
Από
τον έλεγχοαπό
μας το
προέκυψαν
τα εξής: 1) της
Κατά
παρέκκλιση
των λογιστικών
αρχώνΗπου
προβλέπονται
από τηνδεν
Ελληνική
Νομοθεσία
(κωδ. Ν. 2190/1920
και ΕΓΛΣ) δεν
σχηματίζεται
πρόβλεψη για
αποζημίωση
διανομή μερίσματος
των Δεκεμβρίου
κερδών τελεί2013,
υπό την
αίρεση τηςύψος
ομόφωνης
της από
την Τακτική
Γενική Συνέλευση
των μετόχων
στ ην οποία
θα εκπροσωπείται
το σύνολομειωμένες
του Μετοχικού
4) Ητα
εταιρεία
υπηρεσία.
Κατά την 31η
το συνολικό
της μη εγκρίσεώς
σχηματισθείσας
πρόβλεψης
ανέρχεται
σε ευρώ 140.000,
με συνέπεια
οι προβλέψεις
να εμφανίζονται
κατάΚεφαλαίου.
140.000 ευρώ,
Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα
ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και τη χρήση 1999. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού
κατά ευρώ 140.000 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 7.000 ευρώ.2) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 έως 2010. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά
ληφθούν υπόψη και οι παραπάνω σημειώσεις μας καθώς και η σημείωση της εταιρείας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2000, καθώς και τα αποτελέσματα της
τη
γνώμη που
μας,έληξε
εκτόςαυτή
από τις
θεμάτων
που μνημονεύονται
στην
παράγραφο
‘Βάση γιααρχών,
Γνώμηοιμεοποίες
Επιφύλαξη’,
οι ανωτέρω
οικονομικέςκαι
καταστάσεις
παρουσιάζουν
από κάθε
ουσιώδηστην
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
χρήσεως
τηνεπιπτώσεις
ημερομηνία,των
βάσει
των σχετικών
διατάξεων που
ισχύουν
και λογιστικών
έχουν γίνει
γ ενικά παραδεκτές
δεν διαφέρουν
από εκείνεςεύλογα,
που η εταιρεία
εφάρμοσε
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ
Α.Ε. κατάμας.
την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το
προηγούμενη χρήση,Μ.ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ-Ε.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
εκτός της περίπτωσης της υπαριθμ. 1 σημείωσής
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Ηράκλειο, 12 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14611
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

