ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 3704301000
Α.Μ.Α.Ε. 45584/01ΑΤ/Β/00/314(06)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014 Ευρώ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2013 Ευρώ
Αξία
Αναπόσβεστη Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
324.683,07
323.314,62
1.368,45 324.683,07 322.706,62
1.976,45
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό

Ποσά

κλειόµενης προηγούµενης
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Ευρώ
Ευρώ

(234.000 µετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβληµένο

685.620,00

685.620,00

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
∆ιαφορές µετατροπής µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ
470,29

470,29

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις

85.835,50

85.834,46

1,04

85.835,50

85.834,46

1,04

και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα

7.496,33
4.506,23

6.240,04
4.506,20

1.256,29
0,03

7.496,33
6.625,56

5.790,04
6.625,52

1.706,29
0,04

328.721,57
426.559,63

321.932,65
418.513,35

6.788,92 326.988,77
8.046,28 426.946,16

318.585,31
416.835,33

8.403,46
10.110,83

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό

129.987,20

107.807,79

5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων

104.266,00

104.266,00

234.253,20

212.073,79

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

4.393.571,71
19.524,00

4.393.571,71
22.076,40

4.413.095,71

4.415.648,11

4.421.141,99

4.425.758,94

560.666,73
49,30

613.223,45
13,60

4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
55.764,67
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
139.653,12
756.133,82

68.851,56
27.081,86
709.170,47

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1.241.079,46

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙΙ+AIV+AV)

995.707,15

2.161.422,95

1.893.871,23

2.044.000,00

2.336.000,00

2.444.198,03

2.628.428,83

2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
893.745,32
3. Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
0,00

976.536,54
4,90

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Εµπορεύµατα
2.Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - υποπροϊόντα και υπολείµµατα

ΙI. Απαιτήσεις

Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά ∆άνεια

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

1. Πελάτες

778.291,48

Μείον : Προβλέψεις
2. Γραµµάτια εισπρακτέα

55.444,47

- Χαρτοφυλακίου
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

1. Προµηθευτές

813.291,42
722.847,01

67,62

813.223,80

97.848,43
101.736,54
1.208.806,82
79.708,28

429.584,76
18.295,65
1.421.428,67
57.138,07

644.832,15
2.827,74
2.858.606,97

175.593,42
24.734,27
2.939.998,64

ΙV. ∆ιαθέσιµα

4.
5.
6.
7.

Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Μακρόπροθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

2.772,82

6.420,24

445.392,50
448.165,32

650.106,09
656.526,33

4.062.906,11

4.305.695,44

863,84

1.135,00

8.486.280,39

8.734.565,83

800.000,00
800.000,00

430.000,00
430.000,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων

54.318,45
262.664,33
82.254,84

292.000,00
19.951,36
130.591,81

292.000,00
0,00
167.412,10

4.244.674,62

4.463.619,99

6.288.674,62

6.799.619,99

36.182,82

41.074,61

8.486.280,39

8.734.565,83

800.000,00
800.000,00

430.000,00
430.000,00

στην επόµενη χρήση
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

1. Ταµείο

51.017,03
329.227,66
83.943,41

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων

και εµπράγµατων ασφαλειών

και εµπράγµατων ασφαλειών

Σηµείωση: ∆εν διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης της συµµετοχής µας αξίας κτήσεως 4.393.571,71 ευρώ επειδή η εµπορική της αξία είναι τουλάχιστον διπλάσια της εµφανιζόµενης στα βιβλία µας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά

Ποσά

κλειόµενης

προηγούµενης

χρήσεως 2014

χρήσεως 2013

9.623.271,58
7.087.188,18

9.584.487,79
7.364.414,42

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών)

2.536.083,40
7.193,74
2.543.277,14

2.220.073,37
4.146,00
2.224.219,37

προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς ∆ιάθεση

1.343.812,93 1.707.569,39
835.707,75

1.350.706,34 1.702.392,88
521.826,49

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

363.756,46

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

351.686,54

499,33

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

179.956,00

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως

157.159,80

-156.437,84

656.251,08

365.388,65

957,35
499,99

342.251,58

995.707,15
1.595.150,59
179.791,72
1.415.358,87

785.656,16
1.127.907,74
119.537,28
1.008.370,46

22.179,41

12.663,31

3α. Μέρισµα από κέρδη προηγούµενων χρήσεων
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

152.100,00

0,00

1.241.079,46

995.707,15

1.415.358,87

1.008.370,46

2.980,29
0,00

3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 8.674,95
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
5.365,47

10.132,29

3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων61.574,46

66.939,93

6.030,28

9.010,57

13.033,61

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων

599.443,44

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη

Ποσά

χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

1. Τακτικό αποθεµατικό

721,96
-179.456,67

Ποσά

κλειόµενης προηγούµενης

-56.807,64

19.114,03

32.147,64

599.443,44
4.405,34

Μείον: οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό4.405,34
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

-23.137,07
342.251,58

18.894,92
0,00
599.443,44

18.894,92

0,00
342.251,58

Νέα Ιωνία, 5 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ KLEOPAS ALLIOTΤ S.A.

Α.∆.Τ. ΑΑ 075217

Α.∆.Τ. ΑΑ 075215

ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 12697

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τ ις ανωτέ ρω οικ ονο µικές κ ατ αστ άσεις τ ης Ε ταιρε ίας « ΠΑΡ ΑΦΑΡ Μ ΙΝΤΕ ΡΝΑΣΙΟ ΝΑΛ ΑΝ ΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟ ΜΗΣ ΦΑΡΜ ΑΚΕΥΤΙΚ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤ ΩΝ », ο ι οπ οίες απ οτελ ού ντ αι απ ό
τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η δι οί κησ η έχει τ ην ευ θύν η γι α τ ην κ ατ άρτ ιση κ αι εύ λογ η π αρο υσί αση αυ τών των οικ ον οµικών κ ατ ασ τάσεων σύ µφων α µε τ α Λογ ιστ ικ ά Π ρό τυ πα πο υ προ δι αγ ράφ ον ται από το Ελ λην ικό Γενικ ό
Λογισ τι κό Σχέδ ιο κ αι τις δ ι ατ άξεις των άρθρων 4 2α έως και 43γ τ ου κωδ. Ν. 2 19 0/1 92 0, όπως και γι α εκείνες τις εσωτερικές δικ λί δες που η δ ιο ίκ ηση καθ ορίζει ως απ αραί τη τες ώστε να καθίσ τατ αι
δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δικ ή µας ευθ ύν η είναι να εκφ ράσ ου µε γνώµη επί αυτώ ν των οι κον ο µικών κ ατ ασ τάσεων µε βάσ η το ν έλεγχό µας. ∆ιενεργ ήσ αµε τ ον έλεγχ ό µας σύµφω να µε τα ∆ιε θν ή Πρότ υπ α Ελέγχ ο υ. Τα
πρότ υπ α αυτ ά απ αιτ ο ύν να σ υµµορφω νό µασ τε µε κ αν όνες δεο ντ ολο γί ας, καθώς κ αι ν α σχεδ ιάζ ου µε κ αι δ ιενεργ ού µε τ ον έλεγχ ο µε σκ οπ ό τ ην απόκ τ ηση εύλ ογ ης δ ιασφ άλ ισης γ ια το ε άν ο ι οι κον ο µικές
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλ αµβάνε ι τη δ ιενέργε ια δ ιαδι κασ ιών για τ ην απόκ τ ηση ελεγκτ ικών τεκ µη ρίω ν, σχετικ ά µε τα π οσά κ αι τ ις γνωστο πο ιήσε ις στις οι κον ο µικές κ ατ αστ άσεις. Οι επιλεγό µενες δι αδ ικ ασίες
βασ ίζον τ αι στ ην κ ρίσ η τ ου ελεγ κτ ή περιλ αµβαν οµέν ης τ ης εκ τί µησ ης των κιν δύνω ν ο υσιώδ ο υς αν ακ ρί βει ας των ο ικο νο µικώ ν κατ αστ άσεων, π ου οφείλετ αι είτε σε απ άτ η εί τε σε λάθ ος. Κ ατ ά τ η
διενέ ργει α αυ τών των εκ τι µήσεων κι νδ ύνο υ, ο ελεγκτ ής εξετάζει τ ις εσωτερι κές δικ λί δες που σχε τίζο ντ αι µε την κ ατ άρτισ η και εύλ ογη π αρο υσί αση των οικ ονο µικών κατ αστ άσεων της ετ αι ρεί ας, µε
σκοπ ό τ ο σχεδι ασ µό ελεγκ τι κών δι αδικ ασιώ ν κατ άλλη λων γι α τ ις περιστ άσεις, αλλ ά όχ ι µε σκ οπ ό τη ν έκφραση γ νώµης επί της απ οτελεσ µατ ικό τη τ ας των εσωτε ρικώ ν δι κλί δων τ ης ετ αι ρεί ας. Ο έλεγχος
περι λαµβάνε ι επίσ ης τ ην αξιο λόγ ηση τη ς κατ αλλη λό τη τ ας των λ ογισ τι κών αρχώ ν και µε θό δων π ου χρησι µο πο ιή θη καν και τ ου εύ λογ ου των εκ τι µήσεων π ο υ έγιν αν απ ό τ η δι οί κησ η, καθώς κ αι
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 τ ον έλεγχ ό µας προέκυ ψαν τα εξής θέ µατ α: 1) Στο λ ογ αριασ µό το υ Ισολογ ισµού «Σ υµµετ οχές σε συνδε µένες επιχει ρήσεις » ποσο ύ ευ ρώ 4.39 3.5 71, 71, απεικ ονίζε ται η αξί α κτ ήσης µετ οχών
ανών υµης ετ αι ρεί ας µη εισ ηγµέν ης σε Χρη µατισ τή ρι ο, ο ι οι κον οµικές κ ατ αστ άσεις της οπ οί ας δεν ελέγ χον τ αι απ ό Ορκω το ύς Ελεγκ τές Λο γισ τές. Η εσωτερική λ ογ ιστ ική αξί α των µετ οχών αυ τών
ανέρχετ αι στο ποσ ό των ευρώ 3.0 21. 25 1,5 6. Όπως αναφέ ρετ αι και στη ση µείωση τ ης εταιρεί ας στ ον Ισολογ ισµό και κ ατ ά παρέκκλ ιση των λο γιστ ικών αρχών π ου π ρο βλέπ ον ται απ ό την Ελλ ηνικ ή
Νο µο θεσί α (κωδ. Ν. 219 0/1 92 0 και ΕΓΛΣ), δεν σχη µατίσ τηκε π ρό βλεψ η υπ οτ ίµησης των µε το χών αυ τών γι α την π ροκ ύπ το υσα δ ιαφο ρά π οσο ύ ευρώ 1.3 72. 32 0,1 5, µε συνέπεια η αξί α τ ου
λογ αριασ µού αυ το ύ κ αι τ α Ί δι α Κεφ άλ αι α ν α ε µφ ανίζ οντ αι ισ όπ οσα αυξ η µένα. 2) Ε κτ ός από τ ις εµφ αν ιζό µενες, στ ους λογ αρι ασµο ύς τ ου ε νεργ ητ ικο ύ ∆.ΙΙ.3. « Γ ραµµάτι α σε κ αθυσ τέρηση » κ αι
∆.ΙΙ.3β.«Ε πι ταγές σε καθυσ τέρηση », απ αι τήσε ις συνο λικ ού π οσο ύ ευρώ 1 8 1.44 4,8 2, στο υς λογ αρι ασµού ς ∆.ΙΙ.1.«Πελ άτες », ∆.II.3α.«Ε πι ταγές εισπρακ τέες» και ∆.ΙΙ.11. «Χ ρεώστες δι άφ ο ροι »
υπ άρχο υν απ αι τήσει ς σε καθυσ τέρηση π οσο ύ ευ ρώ 1 70. 00 0 πε ρί πο υ. Με βάσ η τ ον έλεγ χό µας εκτ ιµο ύµε ότ ι η σχη µατ ισθείσ α απ ό την ε ταιρε ία π ρό βλεψ η ποσ ού 55. 44 4,4 7 ευ ρώ γι α πι θαν ή ζη µία,
που θ α προκύ ψει από τη µη είσ πραξ η τω ν ανωτέ ρω απ αι τήσεων, υπ ολείπε τ αι κ ατά ευ ρώ 1 50. 00 0 πε ρί πο υ, τ ου π οσο ύ π ου έπρε πε ν α έχει σχη µατ ιστε ί. Λό γω τ ου µη σχ η µατισ µο ύ της π ρό βλεψ ης
αυ τής, ο ι απαιτ ήσεις κ αι τ α Ί δι α Κεφ άλ αι α εµφ ανίζ ον ται αυξη µένα κ ατά ευ ρώ 1 50. 00 0 περίπ ου κ αι τα απ οτελέσ µατ α τ ης χρήσης αυξ η µένα κ ατ ά ευ ρώ 5 0.0 00 πε ρί πο υ. 3) Κ ατ ά π αρέκκ λισ η των
λογισ τικώ ν αρχών π ο υ προ βλέπ οντ αι απ ό τ ην Ελλ ην ική Νο µοθεσί α (κω δ. Ν. 2 19 0/1 92 0 και ΕΓ ΛΣ) δεν σχ ηµατίζετ αι πρόβλεψ η γι α αποζ ηµίωση π ροσω πικ ού λ όγω εξό δο υ από την υπ ηρεσ ία. Κ ατ ά τ ην
31 η ∆εκε µβρί ου 2 01 4, τ ο συν ολι κό ύψ ος τ ης µη σ χη µατ ισθείσ ας πρόβλεψ ης ανέρχε τ αι σε ευ ρώ 7 5.2 00 περίπ ου, µε συνέ πει α τ α Ί δι α Κεφ άλ αι α ν α ε µφανίζο ντ αι αυξη µένα κατ ά ευ ρώ 7 5.2 00 περίπ ου
και τ α απ οτελέσ µατ α χρήσης αυξη µέν α κατ ά ευρώ 1 2.7 00 περίπ ου. 4) Οι φορολ ογικές υ ποχ ρεώσεις τ ης εται ρεί ας δεν έχο υν εξεταστε ί απ ό τις φο ρολ ογ ικές αρχές για τι ς χρήσε ις απ ό 20 07 έως και
20 10. Ως εκ τ ού το υ τ α φο ρο λογ ικ ά απ οτε λέσµατ α των χ ρήσεων αυ τών δεν έχ ουν κ ατ ασ τεί ο ρισ τικ ά. Η ετ αι ρεί α δεν έχει π ρο βεί σε εκτί µηση των π ρόσθετω ν φό ρων και των π ροσ αυξήσεων π ου
πιθ αν όν κ ατ αλ ογισ τ ούν σε µελλ οντ ικό φο ρο λογ ικό έλε γχο και δεν έ χει σχ ηµατίσει σ χετι κή πρόβλεψ η γι α αυ τή τη ν ενδεχ ό µενη υπ οχ ρέωση. Απ ό τον έλεγ χό µας, δεν έχ ου µε απ οκτ ήσει ε ύλογ η
διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατ ά τη γνώ µη µας, εκ τός από τις επι πτώσεις των θε µάτων πο υ µνη µονεύ ον ται στ ην παράγ ραφ ο ‘Β άση γι α Γ νώµη µε Επ ιφ ύλαξ η’, οι ανω τέρω ο ικον ο µικές κατ αστ άσεις παρουσι άζο υν ε ύλο γα, απ ό
κάθε ουσ ιώδ η άπο ψη, την οικ ον οµική θέση της Ε τ αι ρεί ας « ΠΑΡ ΑΦΑΡ Μ ΙΝΤΕΡ ΝΑΣΙΟΝ ΑΛ Α ΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑ ΝΟΜ ΗΣ ΦΑΡ ΜΑΚΕ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤ ΩΝ » κ ατ ά τ ην 31η ∆εκεµβρίο υ 2 0 14, κ αι
τη χρηµατο οικ ον οµική τ ης επ ίδ οση γ ι α τ η χ ρήσ η π ου έ ληξε τ ην η µεροµηνί α αυ τή σύ µφων α µε τ α Λ ογισ τικ ά Πρότ υπ α π ο υ π ρο δι αγ ράφον τ αι απ ό τ ο Ελ λην ικ ό Γεν ικό Λογ ιστ ικ ό Σχέδ ιο και τ ις δι ατ άξεις
των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
α) Ε παλ η θεύσ αµε τη σ υµφωνί α κ αι τη ν αντισ το ίχ ιση το υ πε ριεχ ο µένο υ τ ης Έκ θεσης το υ ∆ ιο ικη τικ ο ύ Συ µβου λί ου µε τ ις ανωτέ ρω ο ικ ονο µι κές κατ αστ άσεις, στ α πλ αίσι α των ο ριζ ό µενων από τ α άρθρα
43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Η ∆ιοίκηση της εταιρείας δεν κατάρτισε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης κατά παράβαση του άρθρου 90 επ του κωδ. Ν.2190/1920.
γ) Η προτεινόµενη διάθεση κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, στην οποία θα εκπροσωπείται το 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΑ ΕΥΑΓ. ΑΓΓΕΛΙ∆Η
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.15331
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125

