ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αξία
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-οικόπεδα
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

60,40
3.000,00
3.060,40

400.000,00
138.331,93
538.331,93

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
Αξία

60,40
3.000,00
3.060,40

0,00
0,00
0,00

133,77
7.594,83
7.728,60

0,00

400.000,00
138.331,93
538.331,93

400.000,00
138.331,93
538.331,93

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού(ΓΙΙ)

127,73
7.294,83
7.422,56

6,04
300,00
306,04

0,00

400.000,00
138.331,93
538.331,93

538.331,93

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2014
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
( 10.000 μετοχές των 55,00 € έκαστη )
1. Καταβλημένο

550.000,00

550.000,00

-25.631,85
-95.344,40
-120.976,25

-5.265,74
-90.078,66
-95.344,40

429.023,75

454.655,60

66,23
127.034,12
127.100,35

66,23
119.812,52
119.878,75

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

127.100,35

119.878,75

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ)

556.124,10

574.534,35

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

538.331,93
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Απαιτήσεις
11.Χρεώστες διάφοροι

13.623,10

31.454,37

463,75
3.705,32
4.169,07

101,98
4.340,03
4.442,01

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙΙ+ΔΙV)

17.792,17

35.896,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ)

556.124,10

574.534,35

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

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

(ΑΙ+AV)

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
11.Πιστωτές διάφοροι

Σημειώσεις :
1. Η εταιρεία μέχρι 31/12/2014 δεν είχε ξεκινήσει παραγωγική δραστηριότητα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

0,00
0,00
0,00
5.560,26
-5.560,26

Καθαρά αποτελέσματα ( ζημίες ) χρήσεως
ΜΕΙΟΝ: 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημίες εις νέο

0,00
0,00
0,00
4.756,29
-4.756,29

-23.875,10
1.756,75
-25.631,85

ΙΙ.ΜΕΙΟΝ :Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)

23,00
-4.779,29

0,00
18.314,84
-23.875,10

ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος

0,00
0,00
-4.779,29

306,04
306,04

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

306,09
0,00

306,09

-23.875,10

0,00
-4.779,29

(α) Ταμειακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Λειτουργ. ταμ. ροές πριν από τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Λειτουργικές ταμειακές ροές
Μείον: χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Μείον : Πληρωμές φόρων
Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)
Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

31.12.2014
454.655,60
(25.631,85)
429.023,75

-4.779,29
486,45
-5.265,74

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014
01/01/14-31/12/2014

0,00
-5.560,26

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2013

Διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου/χρήσεως

31.12.2013
459.921,34
(5.265,74)
454.655,60

01/01/3-31/12/2013

(23.875,10)

(4.779,29)

306,04
(23.569,06)

306,09
23,00
(4.450,20)

17.831,27
7.221,60
1.483,81
(1.756,75)
(272,94)
-272,94

(473,80)
8.721,60
3.797,60
(23,00)
(486,45)
3.288,15
3.288,15

4.442,01
4.169,07

1.153,86
4.442,01

Ηράκλειο 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 459478

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 964598

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 453560
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 7926 Ά Τάξης

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
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 Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, 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 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 οικονομικών 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 οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2008 έως 2014. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του παραπάνω θέματος, που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το 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 του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37
του Κ.Ν. 2190/1920.
Ηράκλειο, 15 Μαΐου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΩΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13101

