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ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ << ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε.>> ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ << ΣΥ.ΦΑ. Ρ. Α.Ε. >> , << ΣΥ. ΦΑ. Λ. Α.Ε.>> ,
<< ΣΥ. ΦΑ. ΡΟ. Α.Ε.>> , << ΣΥ. ΦΑ. ΚΑΛ. Α.Ε.>> ΚΑΙ
<< ΣΥ. ΦΑ. LOG. Α.Ε.>>
(Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του
άρθρου 107 και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει , παρέχουμε τις
ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις .)

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ .
1.1. Άρθρο 107, παρ. 1β – πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που
ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης .
Επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην πλήρη ενοποίηση του ΣΥ. ΦΑ. Κ.
Συν. Π.Ε. (άρθρο 107. § 1β)
Επωνυμία

Έδρα

ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε.
ΣΥ. ΦΑ. Λ. Α.Ε.
ΣΥ. ΦΑ. Ρ. Α.Ε.
ΣΥ. ΦΑ. ΡΟ Α.Ε.
ΣΥ. ΦΑ. ΚΑΛ. Α.Ε.
ΣΥ. ΦΑ. LOG. Α.Ε.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συμμετοχή της
επιχείρησης που
καταρτίζει την
ενοποίηση
----99,62%
99,50%
99,99%
99,90%
99,98%
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Σχέση που υπαγόρευσε
την ενοποίηση

Άρθρο 90§1
Άρθρο 42ε §5(α)
Άρθρο 42ε §5(α)
Άρθρο 42ε §5(α)
Άρθρο 42ε §5(α)
Άρθρο 42ε §5(α)

(α.α)
(α.α)
(α.α)
(α.α)
(α.α)
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1.4. Άρθρο 107, παρ. 1γ και 97 - πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που
δεν ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον .
Το σύνολο των θυγατρικών του ομίλου συμπεριλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2012.
1.3. Άρθρο 107, παρ. 1δ - πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που
ενσωματώθηκαν με τη μέθοδο της ΄΄ καθαρής θέσεως ΄΄
Δεν υπάρχουν εταιρείες που να ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης .
1.4. Άρθρο 107, παρ. 1ε - πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες
όπου οι ενοποιούμενες εταιρείες ( ανωτέρω παρ. 1.1 ) και αυτές που
εξαιρέθηκαν της ενοποιήσεως ( ανωτέρω παρ. 1.4) κατέχουν άμεσα ή μέσω
τρίτων συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο από 10 % του κεφαλαίου τους
Δεν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες .
1.5. Άρθρο 104 , παρ. 6 και παρ.7 – Ημερομηνία κλεισίματος
Όλες οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ημερομηνία
κλεισίματος την ημερομηνία κλεισίματος της μητρικής που είναι η 31/12/2012.
1.6. Άρθρο 104 , παρ. 9 – Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των
ενοποιούμενων επιχειρήσεων στη χρήση 2012.
Στη διάρκεια της χρήσεως 2012 δεν έγινε μεταβολή στη σύνθεση του
συνόλου των ενοποιούμενων επιχειρήσεων.
Άρθρο 103, παρ. 4.
Λογιστικός χειρισμός και σχολιασμός των διαφορών ενοποίησης
Από την αγορά της θυγατρικής εταιρείας <<ΣΥ. ΦΑ. ΡΟ Α.Ε.>>
δημιουργήθηκε διαφορά ενοποίησης ποσού 615.276,00 ευρώ η
οποία
καταχωρήθηκε απ’ ευθείας στην καθαρή θέση .
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΜΕ

ΤΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΥ

2.1. Άρθρο 105 , παρ. 3 και άρθρο 107, παρ. 1α –Αποτίμηση στοιχείων
ενεργητικού των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση.
Τα στοιχεία ενεργητικού όλων των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην
ενοποίηση έχουν αποτιμηθεί , σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης του
άρθρου 42, παρ. 14 και του άρθρου 43 χωρίς καμία παρέκκλιση .
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ

3.1. Άρθρο 107 , παρ. 1στ. – Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη .
3.2. Άρθρο 107 , παρ. 1στ. – Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες
ασφάλειες.
Επί των ακινήτων του <<ΣΥ. ΦΑ. Κ.
Συν. Π.Ε.>> έχουν εγγραφεί
προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ποσού 1.293.471,00 € για την εξασφάλιση
τραπεζικών υποχρεώσεων προς την τράπεζα ALPHA BANK ποσού σε
€1.832.636,13
3.3. Άρθρο 107 , παρ. 1ζ. – Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν
εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό
Δεν υπάρχουν.
3.4. Άρθρο 107 , παρ. 1ια. – Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και
ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και
των προηγουμένων χρήσεων που δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις
προβλέψεις .
Δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές , οι χρήσεις 2008 έως και 2012
της μητρικής επιχείρησης <<ΣΥ. ΦΑ.Κ. Συν. Π.Ε.>> οι χρήσεις 2007 έως και
2010 της ενοποιούμενης εταιρείας << ΣΥ. ΦΑ. Ρ. Α.Ε. >> , οι χρήσεις 2005
έως και 2010 για τις ενοποιούμενες εταιρείες << ΣΥ. ΦΑ. ΡΟ. Α.Ε. >> και
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<< ΣΥ. ΦΑ. Λ. Α.Ε. >>, οι χρήσεις 2007 και 2010 για την ενοποιούμενη
εταιρεία << ΣΥ. ΦΑ. ΚΑΛ. Α.Ε. >> και οι χρήσεις 2007 έως 2012 για την
ενοποιούμενη εταιρεία << ΣΥ. ΦΑ. LOG. Α.Ε. >> και επομένως οι φορολογικές
υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών δεν είναι οριστικές .
Σημειώνεται ότι για τη χρήση 2011 οι θυγατρικές εταιρείες πλην της << ΣΥ.
ΦΑ. LOG. Α.Ε. >> ελέγχθηκαν από Νόμιμο Ελεγκτή και χορηγήθηκε για όλες
Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα Χωρίς
Επιφύλαξη». Ως εκ τούτου αναμένεται βάσει της ΠΟΛ. 1159/2011 να παρέλθει
περίοδος δεκαοκτώ (18) μηνών ώστε να θεωρηθεί ότι η χρήση έχει περαιωθεί
φορολογικά.
Για τη χρήση 2012 οι θυγατρικές εταιρείες πλην της << ΣΥ. ΦΑ. LOG. Α.Ε. >>
έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο
έλεγχος αυτός που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1159/2011 ,
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012.
Οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις των εν λόγω εταιρειών.
Από τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων των χρήσεων 2006 και 2007 της
μητρικής εταιρείας <<ΣΥ. ΦΑ.Κ. Συν. Π.Ε.>> καταλογίσθηκαν πρόσθετοι
φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού 378.000 ευρώ περίπου για τις οποίες
η Διοίκηση του συνεταιρισμού προτίθεται να προσφύγει στα διοικητικά
δικαστήρια .
3.5.. Άρθρο 104 , παρ. 7. Σημαντικά γεγονότα στην περίοδο μεταξύ της
ημερομηνίας κλεισίματος των ισολογισμών των ενοποιούμενων εταιρειών και
της ημερομηνίας καταρτίσεως των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Στην περίοδο μεταξύ της ημερομηνίας κλεισίματος των ισολογισμών των
ενοποιημένων εταιρειών και της ημερομηνίας καταρτίσεως των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων , δεν έλαβαν χώρα σημαντικά γεγονότα που να
αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση , είτε τη χρηματοοικονομική θέση ,
είτε τα αποτελέσματα χρήσεως σε καμία από τις ενοποιημένες επιχειρήσεις.
3.6. Άρθρο 107 , παρ. 1 ιγ. : Ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που
δόθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της
μητρικής επιχείρησης από αυτήν ή από μία από τις θυγατρικές επιχειρήσεις
Δεν υπάρχουν .
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

4.1.Άρθρο 107, παρ. 1, περ. ιδ : Χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία .
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία αποτιμήθηκαν στην
εύλογη αξία .
4.2.Άρθρο 107, παρ. 1, περ. ιστ : Χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία
αποτιμήθηκαν σε διαφορετική αξία από αυτή της εύλογης .
Οι τίτλοι με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων αποτιμήθηκαν στην αξία
κτήσεως τους .

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5.1. Άρθρο 107 , παρ. 1.η.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε ευρώ 115.251.993,98 και
αφορά στο σύνολο του πωλήσεις εμπορευμάτων .
5.2. Άρθρο 107 , παρ. 1.θ.
Ο μέσος όρος του προσωπικού που
απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσεως 2012 από τις ενοποιημένες
επιχειρήσεις , ανέρχεται σε 148 άτομα και αφορούν διοικητικό – υπαλληλικό
προσωπικό.
Οι αποδοχές και τα λοιπά έξοδα προσωπικού συνολικά στη χρήση 2012
ανήλθαν σε € 4.332.718,04
5.3. Άρθρο 105 , παρ. 5.
Από τις ενοποιημένες επιχειρήσεις δεν υπολογίστηκαν πρόσθετες
αποσβέσεις.
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5.4. Άρθρο 107 , παρ. 1ιβ : Ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση για
αμοιβές στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της
μητρικής επιχείρησης για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη
μητρική επιχείρηση, όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις της .
Τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στη χρήση ως αμοιβές στα μέλη
διοικητικών , διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων για την άσκηση των
καθηκόντων τους , τόσο στη μητρική όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις ,
καθώς και τυχόν υποχρεώσεις για αποζημιώσεις αυτών λόγω εξόδου τους από
την υπηρεσία έχουν ως εξής :
Αμοιβές Γενικού Διευθυντή του ΣΥ. ΦΑ. Κ. Συν. Π.Ε. ( μικτές ) €
254.610,16.
Άλλα ποσά πλην των ανωτέρω , με οποιαδήποτε μορφή , δεν δόθηκαν σε
μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικούς Διευθυντές .
5.5 Άρθρο 107, παρ.1ια.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση

6. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
( Άρθρα 101 έως 107, παρ. 1 & 2 ).
6.1. Άρθρο 100 , παρ. 5 – Παρεκκλίσεις από όσα προβλέπονται από τις
διατάξεις των άρθρων 101 έως και 107, παρ. 1 & 2 προκειμένου να
εμφανιστεί η κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 100
πραγματική εικόνα .
Δεν έγιναν.
6.2. Άρθρο 104 , παρ. 4 - Απάλειψη των αποτελεσμάτων ( κερδών ) που
προέκυψαν από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιήθηκαν.
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Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια , (οι ενδοεταιρικές πωλήσεις και αγορές
πραγματοποιήθηκαν στο κόστος κτήσεως ) .
7.ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.1. Άρθρο 107 , παρ. 1δ – Άλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της
ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη
πληροφόρηση των ενδιαφερομένων ως προς τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν
με τη μέθοδο της ΄΄ ολικής ενσωμάτωσης ΄΄ , καθώς και γι’ αυτές που
απεικονίστηκαν με τη μέθοδο της ΄΄ καθαρής θέσεως΄΄
Δεν υπάρχουν
Ηράκλειο 23 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Γ/ΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΟΚΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ.960643

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ. 459998

Ο Γ/ΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΥΠ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 960491

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 472558
Αρ. αδείας Ο.Ε.Ε 7926 Α τάξης

Το παραπάνω προσάρτημα που αποτελείται από 7 σελίδες είναι εκείνο που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 2 Μαΐου 2013.
Ηράκλειο 2/5/2013
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Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ – ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30371
GRANT THORNTON A.E.
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