ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) - Ποσά σε Ευρώ (Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις) - Ποσά σε Ευρώ
Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Υπόδειγμα Β.2.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
Ν.4308/2014 -31ης Δεκεμβρίου 2016
Ν.4308/2014- 31ης Δεκεμβρίου 2016
22η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
22 Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 001646401000 ΑΡ.ΜΑΕ 31306/01ΔΤ/Β/94/767 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 001646401000 ΑΡ.ΜΑΕ 31306/01ΔΤ/Β/94/767
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Έξοδα Ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

2016

2015

27.757,22
2.699,74
112.785,76
143.242,72

28.549,40
4.926,71
118.808,79
152.284,90

985.933,61
8.525,22
14.413,00
1.008.871,83

957.085,69
8.525,22
18.516,51
984.127,42

10.000,00

10.000,00

41.685,76
51.685,76
1.203.800,31

44.079,83
54.079,83
1.190.492,15

120.686,22
2.142.946,49
198.211,77
2.461.844,48

88.979,72
2.293.955,12
115.422,07
2.498.356,91

7.876.852,24
19.489,38
709.616,02
23.756,40
164.462,78
536.914,26
9.331.091,08
11.792.935,56
12.996.735,87

8.853.557,96
35.000,00
337.369,76
21.517,16
71.664,06
464.908,41
9.784.017,35
12.282.374,26
13.472.866,41

1.901.880,00
1.901.880,00

1.901.880,00
1.901.880,00

193.057,29
1.576.415,20
1.769.472,49
0,00
3.671.352,49

195.439,45
1.569.608,05
1.765.047,50
0,00
3.666.927,50

3.057.475,89
5.103.353,51
148.257,86
545.961,62
181.834,84
284.253,19
4.246,47
9.325.383,38
9.325.383,38

2.650.412,50
5.839.941,17
282.982,78
442.881,78
183.750,13
390.624,50
15.346,05
9.805.938,91
9.805.938,91

12.996.735,87

13.472.866,41

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
(καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2016
30.041.435,38
(-23.011.979,80)
7.029.455,58
0,00
7.029.455,58
(-1.269.364,90)
(-4.763.523,83)
(-588.786,71)

2015
30.735.895,43
(-23.703.126,61)
7.032.768,82
2.026,00
7.034.794,82
(-1.306.538,55)
(-4.554.348,85)
(-295.563,20)

0,00

(-47.932,84)

(-9.234,83)
323.758,92
722.304,23
1.282,26
(-377.203,64)
346.382,85
(-148.257,86)
198.124,99

57.594,40
24.591,45
912.597,23
2.420,72
(-398.678,28)
516.339,67
(-282.982,78)
233.356,89
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών
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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β'/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών
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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: 1. Σε προηγούμενες
χρήσεις, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί του λογαριασμού του ενεργητικού «Αϋλα πάγια στοιχεία» συνολικού ποσού €572 χιλιάδων, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα
ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2.Δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας €78 χιλ. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η
αξία των αποθεμάτων και των ίδιων κεφαλαίων εμφανίζονται αντίστοιχα αυξημένα κατά € 78 χιλ. 3. Στις εμπορικές απαιτήσεις, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού
ποσού €277 χιλ. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να είχε σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μή σχηματισμού
της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατα €277 χιλ. 4. Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 377 χιλιάδες, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους να
εμφανίζονται μειωμένες κατά € 377 χιλιάδες, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 377 χιλιάδες και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 33 χιλιάδες. 5. Στο λογαρασμό
του ενεργητικού "Λοιπές απαιτήσεις" εμπεριέχεται ποσό ευρώ 305 χιλ., που αφορά το 1/3 (ήτοι 33,33%) επίδικης απαίτησης κατά τρίτου για αθέτηση συμφωνίας. Τα παραπάνω έσοδα έπρεπε
να καταχωρηθούν στα αποτελέσματα της χρήσεως εκείνης που ήταν βέβαια και εκκαθαρισμένα. Από τον χειρισμό αυτόν οι λοιπες απαιτήσεις, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 6. Δεν λάβαμε επιστολή από την νομικό σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Λόγω του γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για
ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα ίδια κεφάλαια.
Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου (μέρος Β) του Ν.4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά την γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καταρτιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης που έληξε την 31/12/2016. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, η εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Κηφισιά 15 Ιουνίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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