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ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò 2014
B. ÅÎÏÄÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÓ
Áíáð. Áîßá
ÁðïóâÝóåéò
Áîßá ÊôÞóçò
1. ¸îïäá éäñýóåùò êáé Á' åãêáôáóôÜóåùò
20.414,48
20.414,43
0,05
4. ËïéðÜ Ýîïäá åãêáôáóôÜóåùò
29.546,03
29.330,20
215,83
49.960,51
49.744,63
215,88
Ã. ÐÁÃÉÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. Áóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò
2. Ðáñá÷ùñÞóåéò & äéêáéþìáôá âéïì.éäéïêô. 270.000,00
269.999,95
0,05
ÉÉ. Åíóþìáôåò áêéíçôïðïéÞóåéò
17.641,88
8.299,79
9.342,09
3. ÅãêáôáóôÜóåéò åðß ìéóèùìÝíùí êôéñßùí
4.297,14
2.356,21
1.940,93
5. ÌåôáöïñéêÜ ìÝóá
149.352,70
145.655,16
3.697,54
6. ¸ðéðëá êáé ëïéðüò åîïðëéóìüò
171.291,72
156.311,16
14.980,56
Óýíïëï áêéíçôïðïéÞóåùí (ÃÉ + ÃÉÉ)
441.291,72
426.311,11
14.980,61
ÉÉÉ. Óõììåô. &Üëëåò ìáêñïðñ. ÷ñçì/ìéêÝò áðáéô.
1.113.541,60
1. Συμμετοχές σε συνδεμ. επιχειρήσεις
17.930,27
7. ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò áðáéôÞóåéò
1.146.452,48
Óýíïëï ðÜãéïõ åíåñãçôéêïý (ÃÉ + ÃÉÉ + ÃÉÉÉ)
Ä. ÊÕÊËÏÖÏÑÏÕÍ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
É. ÁðïèÝìáôá
1.213.106,52
1. Åìðïñåýìáôá
ÉÉ. ÁðáéôÞóåéò
1.291.138,91
1. ÐåëÜôåò
59.789,48 1.231.349,43
Μείον: Προβλέψεις
0,00
2. ÃñáììÜôéá åéóðñáêôÝá
112.190,45
3á. ÅðéôáãÝò åéóðñáêôÝåò (ìåôá÷ñïíïë.)
284.359,46
- ÅðéôáãÝò óôéò ôñÜðåæåò óå åããýçóç
106.990,95
3â. ÅðéôáãÝò óå êáèõóôÝñçóç (óöñáãéóìÝíåò)
104.672,89
11. ×ñåþóôåò äéÜöïñïé
11.502,43 1.851.065,61
12. Ëïãáñéáóìïß äéá÷åßñéóçò ðñïêáôáâïëþí
IV. ÄéáèÝóéìá
1.182,53
1. Ôáìåßï
567.808,65
566.626,12
3. ÊáôáèÝóåéò üøåùò êáé ðñïèåóìßáò
3.631.980,78
Óýíïëï êõêëïö. åíåñãçôéêïý (ÄÉ + ÄÉÉ + ÄÉV)
Å.ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
9.317,00
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
41.401,13
32.084,13
3.Ëïéðïß ìåôáâáôéêïß ëïãáñéáóìïß
4.820.050,27
ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ (Â+Ã+Ä+Ε)

ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2013
Áîßá ÊôÞóçò
ÁðïóâÝóåéò
Áíáð. Áîßá
20.414,48
20.414,43
0,05
29.546,03
29.242,60
303,43
49.960,51
49.657,03
303,48

270.000,00

269.999,95

17.641,88
4.297,14
146.900,29
168.839,31
438.839,31

6.720,83
1.688,41
140.872,71
149.281,95
419.281,90

823.527,00
29.599,63

793.927,37
11.620,93
489.835,76
0,00
115.646,82
86.052,01
19.933,70
1.099,21
333.590,65

4.715,73
25.982,70

Á. ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ
É. Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï
(20.200 ïíïì. ìåôï÷Ýò åõñþ 29,34 Ýêáóôç)
1. ÊáôáâëçìÝíï
IV. ÁðïèåìáôéêÜ êåöÜëáéá
1. Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü
0,05 3. Ìåñéêþò öïñïëïãçèÝíôá áðïèåìáôéêÜ
5. ÄéáöïñÜ ìåôáôñïðÞò ìåôï÷. êåöáëáßïõ óå åõñþ
10.921,05
2.608,73 V. ÁðïôåëÝóìáôá åéò íÝï
6.027,58 Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï
19.557,36 Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí (ÁÉ+ÁIV+AV)
19.557,41 Â. ÐÑÏÂËÅØÅÉÓ ÃÉÁ ÊÉÍÄÕÍÏÕÓ ÊÁÉ ÅÎÏÄÁ
1. ÐñïâëÝøåéò ãéá áðïæçìßùóç ðñïóùðéêïý
1.113.541,60
ëüãù åîüäïõ áðü ôçí õðçñåóßá
15.689,87 Ã. ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
1.148.788,88 ÉÉ. Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
1.ÐñïìçèåõôÝò
3.Âñá÷/óìåò õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôñÜðåæåò
687.483,20 4.ÐñïêáôáâïëÝò ðåëáôþí
5.Õðï÷ñåþóåéò áðü öüñïõò-ôÝëç
6.Áóöáëéóôéêïß ïñãáíéóìïß
11. ÐéóôùôÝò äéÜöïñïé
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ÃÉÉ)
Ä. ÌÅÔÁÂÁÔÉÊÏÉ ËOÃÁÑÉÁÓÌÏÉ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ
1.Έσοδα επομένων χρήσεων
2.¸îïäá ÷ñÞóåùò äïõëåõìÝíá
1.517.016,59

30.698,43
3.718.980,44 ÃÅÍÉÊÏ ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (Á+Â+Ã+Ä)

ÐïóÜ ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò 2013
4.574.366,94
(2.866.101,14)
1.708.265,80
14.139,51
1.722.405,31
(534.786,05)
(747.804,80) (1.282.590,85)
439.814,46
857,24
(153.624,18) (152.766,94)
287.047,52
456,11
87,33
4.283,84
(4.283,84)

ÐïóÜ êëåéüì.
÷ñÞóçò 2014

ÐïóÜ ðñïçã.
÷ñÞóçò 2013

592.668,00

592.668,00

142.879,86
0,00
140,58
143.020,44

127.588,46
12.142,51
140,58
139.871,55

1.450.535,73
2.186.224,17

1.267.856,63
2.000.396,18

86.942,36

86.942,36

401.959,66
1.645.583,81
81.504,77
171.560,07
29.291,68
168.605,73
2.498.505,72

240.758,69
938.262,91
43.012,69
158.366,22
32.935,61
156.630,76
1.569.966,88

18.546,02
29.832,00
48.378,02

18.546,02
43.129,00
61.675,02

4.820.050,27

3.718.980,44

334.689,86
2.539.189,65

ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ËÏÃÁÑÉÁÓÌÏÕ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÅÙÓ 31çò ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014)
É. ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÅÙÓ
ÐïóÜ êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò 2014
5.090.974,83
Êýêëïò åñãáóéþí (ðùëÞóåéò)
(3.236.889,65)
Ìåßïí:Êüóôïò ðùëÞóåùí
1.854.085,18
ÌéêôÜ áðïôåëÝóìáôá êÝñäç åêìåôáëëåýóåùò
46.477,52
ÐëÝïí: 1. ¢ëëá Ýóïäá åêìåôáëëåýóåùò
1.900.562,70
Óýíïëï
518.837,88
Ìåßïí: 1. ¸îïäá äéïéêçôéêÞò ëåéôïõñãßáò
811.443,58 (1.330.281,46)
3. ¸îïäá ëåéôïõñãßáò äéÜèåóçò
570.281,24
ÌåñéêÜ áðïôåëÝóìáôá êÝñäç åêìåôáëëåýóåùò
226,51
ÐëÝïí: 4. Ðéóôùôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýóïäá
141.942,88 (141.716,37)
Ìåßïí: 3. ×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
428.564,87
ÏëéêÜ áðïôåëÝóìáôá êÝñäç åêìåôáëëåýóåùò
ÉÉ. ÐËÅÏÍ Þ (ìåßïí): ¸êôáêôá ÁðïôåëÝóìáôá
6.523,30
Ìåßïí: 1. ¸êôáêôá êáé áíüñãáíá Ýîïäá
1.000,00
(7.523,30)
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
421.041,57
ÏñãáíéêÜ & Ýêôáêôá áðïôåë. êÝñäç åêìåôáëë.
7.116,81
Óýíïëï áðïóâÝóåùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
(7.116,81)
0,00
Ìåßïí:Ïé áðü áõôÝò åíóùì. óôï ëåéôïõñ.êüóôïò
421.041,57
ÊáèáñÜ êÝñäç ÷ñÞóåùò ðñï öüñùí

ÐÁÈÇÔÉÊÏ

ÐÉÍÁÊÁÓ ÄÉÁÈÅÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ
ÊáèáñÜ áðïôåëÝóìáôá êÝñäç ÷ñÞóåùò
Πλέον: Αφορολόγητα αποθεματικά
ÐëÝïí: Õðüëïéðï êåñäþí ðñïçãïýì. ÷ñÞóåùí
Ìåßïí: 1. Öüñïò åéóïäÞìáôïò
ÊÝñäç ðñïò äéÜèåóç
Ç äéÜèåóç ôùí êåñäþí ãßíåôáé ùò åîÞò:
1.Ôáêôéêü áðïèåìáôéêü
7.ÁìïéâÝò ìåëþí Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
8. Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï

ÐïóÜ êëåéüì.
÷ñÞóçò 2014
421.041,57
12.142,51
1.267.856,63
1.701.040,71
(115.213,58)
1.585.827,13

ÐïóÜ ðñïçã.
÷ñÞóçò 2013
286.504,08
0,00
1.177.018,34
1.463.522,42
(85.621,67)
1.377.900,75

15.291,40
120.000,00
1.450.535,73
1.585.827,13

10.044,12
100.000,00
1.267.856,63
1.377.900,75

543,44
286.504,08
0,00
286.504,08

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 30/04/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΡΙΚ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΔΤΚ.575431

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑI 645995
ΑΔΤ ΑΙ 115416
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙKΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας«ΠΡΕΜΙΕΡ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙKΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», οι οποίες αποτελούνται
από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων 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 προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Στους λογαριασμούς του Ενεργητικού
Δ.ΙΙ. «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 106 χιλ. ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ),
δεν έχει σχηματιστεί επαρκή σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμηση μας για την κάλυψη ζημιών από την μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη ευρώ 46χιλ. περίπου. Λόγω
του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 46χιλ, και τα αποτελέσματα της χρήσης κατά 7 χιλ. περίπου. 2.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και Ε.Γ.Λ.Σ) η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει επαρκή σχετική πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την εκτίμηση μας θα έπρεπε
να είχε σχηματιστεί επιπλέον πρόβλεψη ευρώ 36 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ € 36 χιλ περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 14
χιλ περίπου 3. .Στο λογαριασμό Γ.ΙΙΙ.1 «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού € 1.114 χιλ. περίπου απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμου εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις
της οποίας ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 801 χιλ. και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία
(κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), οι συμμετοχές θα έπρεπε να αποτιμηθούν στην αξία αυτή και να σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 313 χιλ. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η πραγματική αξία της
συνδεδεμένης επιχείρησης βάση της πορείας των οικονομικών της μεγεθών και του επιχειρηματικού της σχεδίου είναι μεγαλύτερη από την αξία κτήσης της, δεν σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη, για να αποδοθεί η πραγματική εικόνα
της αξίας της συμμετοχής αλλά και την απαλλαγή των οικονομικών καταστάσεων από ουσιώδη ανακρίβεια. 4. Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7δ του Προσαρτήματος, οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2009 εως και 2014 δεν
έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές
επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΠΡΕΜΙΕΡ
ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙKΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 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.
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