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ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ. ΞΥΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59207/01/Β/05/388, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 6479101000

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

1.392.960,00

1.392.960,00

Σύνολο

1.392.960,00

1.392.960,00

317.146,28
3.427.298,45

261.357,48
3.182.054,36

31.12.2015

31.12.2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.049.348,53

1.072.749,64

5.919,04
68.381,07

7.143,04
24.787,47

1.123.648,64

1.104.680,15

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο

Άυλα πάγια στοιχεία
911,95

6.376,34

Σύνολο

3.744.444,73

3.443.411,84

911,95

6.376,34

Σύνολο καθαρής θέσης

5.137.404,73

4.836.371,84

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

9.356,56

7.051,00

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

142.661,14

131.926,25

Σύνολο

9.356,56

7.051,00

Σύνολο

142.661,14

131.926,25

1.133.917,15

1.118.107,49

1.947.865,29
0,00
2.260.627,99

2.591.459,93

437.421,86
31.345,10

525.459,97
23.687,64

45.359,68
65.274,13
18.738,66

42.140,99
58.504,69
12.622,45

4.806.632,71

4.964.807,73

4.806.632,71

4.964.807,73

10.086.698,58

9.933.105,82

Λοιπά άυλα
Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθέματα

3.721.496,49
544.898,61

3.229.931,90
299.668,54

Σύνολο

4.266.395,10

3.529.600,44

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

2.794.486,78
1.588.731,33

2.323.983,86
2.626.026,07

0,00
0,00
303.168,22

1.000,00
334.387,96

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

0,00

Σύνολο

Σύνολο

4.686.386,33

5.285.397,89

Σύνολο κυκλοφορούντων

8.952.781,43

8.814.998,33

Σύνολο υποχρεώσεων

10.086.698,58

9.933.105,82

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Σύνολο ενεργητικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1/1-31/12/2016)

50.035,65
1.660.896,41

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Διαφορές Αποθεματικά

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
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

63.676.524,93
-56.030.787,99

64.416.587,38
-56.560.425,50

7.645.736.94

7.856.161.88

7.645.736.94

7.856.161.88

-783.624,92
-5.535.753,59
-3.607,17
-84.802,31
345.208,87

-814.959,43
-5.332.031,04
-5.242,54

0,00
255.751,83

1.583.157,82
4.847,63
-245.934,70

1.959.680,70
66,15
-318.510,98

1.342.070,75
-437.421,86

1.641.235,87
-525.459,97

904.648,89

1.115.775,90

Κεφάλαιο

Υηόλουιο 31.112014

Υπέρ το
άρτιο

Καταθέσεις
Ιδιοκτητών Ιδιοι Τίτλοι

1.392.960,00

0,00

0,00

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

ααο

000

0,00

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

0,00

0,00

Διανομές μερισμάτων

αοο

0,00

0,00

ίύλονκ

νόμων και

α&κ

κατ/κού

Αφορολονητα Αποτελέσματα
αποθεματικά
ας νέο

Σύνολο

αοο

208.098,63

0,00

0,00

531258,85

αοο

-53.258,85

0,00

0,00

αοο

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

αοο

0,00

αοο

0,00

αοο 1490.993,31 4.092.051,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

αοο

-371.456,00 ■371.456,00
1.115.775,90 1.115.775,90

1.392.960,00

0,00

0,00

ο,αο

αοο

261.357,48

αοο

3.182.054,36 4.836.371,84

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

0,00

αοο

0,00

0,00

0,00

5S788.80

αοο

-55.788,80

0,00

Εξωτερικές μεταφορές

0,00

0,00

0,00

αοο

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποτελέσματα περιόδου

Υηόλ(Μθ31.1Ζ2015

Διανομές μερισμάτων

0,00

ο,αο

0,00

αοο
αοο

αοο

0,00

ααο

Αποτελέσματα περιόδου

αοο

αοο

0,00

αοο

0,00

0,00

αοο

1.392,960,00

0,00

αοο

αοο

αοο

317.146,28

αοο

Υπόλουιο 31.11201$

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

1ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ079417

Αθήνα 30 Απριλίου 2017
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Ί

ΦΩΤΟΜΑΡΑ-ΧΑΡΜΑΝΤ£
Α.Δ.Τ. Ξ0

603.616,00 •603.616,00
904.648,89

904.648,89

3 427.298,45 5.137.404,73

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΡΙΟΥ

ΜΠΡΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
AM Ο.Ε.Ε. 35433 Α' ΤΑΞΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ630111

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελενκτη Λονιστη
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.ΞΥΔΙΑΣ ΑΕ
Έκθεση Ελέννου επί των Χρηιιατοοικονοίίικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.ΞΥΔΙΑΣ ΑΕ , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης v i a tic 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 Ελενκτη. 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, πού 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 σχεδίασμά 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. Γνώιιη. Κατά τη γνώμη
μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποφη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.ΞΥΔΙΑΣ ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έμφαση Θέματος. Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2009 και 2010. 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. Στη
γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 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 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 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 το έλεγχό
μας, για την Εταιρεία ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Κ.ΞΥΔΙΑΣ ΑΕ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΡΚΓ

P.K.F. ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ A.E.
Κηφίσσίας 124, 115 26 - Αθήνα
A.M. ΣΟΕΛ: 132

Αθήνα 31/5/2017
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΚΡΙ

Η Ορκωτός Ελέγκη
Α.Μ. ΣΟΕΛ: ^405

