
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

Μη κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία Καθαρή θέση
Ενσώματα πάγια Καταβλημένα κεφάλαια
Ακίνητα 1,04 1,04 Κεφάλαιο 685.620,00 685.620,00
Μηχανολογικός  εξοπλισμός 356,29 806,29 Υπέρ  το  άρτιο
Λοιπός  εξοπλισμός 38.420,86 6.507,12 Καταθέσεις  ιδιοκτητών
Σύνολο 38.778,19 7.314,45 Διαφορές εύλογης αξίας
Προκαταβολές  και  μη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  υπό  Αφορολόγητα  αποθεματικά 104.266,00 104.266,00

Αποτελέσματα  εις νέο 1.851.489,12 1.766.319,64
Χρηματοοικονομικά  περιουσιακά  στοιχεία Σύνολο 2.114.213,33 2.001.043,12
Συμμετοχές  σε θυγατρικές , συγγενείς και  κοινοπραξίες 4.393.571,71 4.393.571,71 Σύνολο  καθαρής  θέσης 2.799.833,33 2.686.663,12
Σύνολο 4.393.571,71 4.393.571,71 Σύνολο 99.329,32 93.447,92

Αναβαλλόμενοι  φόροι Υποχρεώσεις

Σύνολο  μη κυκλοφορούντων 4.432.349,90 4.400.886,16 Μακροπρόθεσμες  Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα  Δάνεια 1.460.000,00 1.752.000,00
Κυκλοφορούντα  περιουσιακά  στοιχεία Λοιπές  μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις
Αποθέματα Κρατικές  επιχορηγήσεις
Έτοιμα  και  ημιτελή  προϊόντα 40.955,55 181,90 Αναβαλλόμενοι  φόροι  - Υποχρέωση
Εμπορεύματα 988.920,38 776.325,79 Σύνολο 1.460.000,00 1.752.000,00
Πρώτες  ύλες και  διάφορα  υλικά 52.690,55 33.392,48
Προκαταβολές  για αποθέματα 25.500,00 Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις
Σύνολο 1.082.566,48 835.400,17 Βραχυπρόθεσμο  μέρος  μακροπροθέσμων  δανείων 292.000,00 292.000,00

Εμπορικές  υποχρεώσεις 4.386.870,18 3.829.180,27
Χρηματοοικονομικά  στοιχεία και προκαταβολές Φόρος  εισοδήματος 207.635,03 263.512,64
Εμπορικές  απαιτήσεις 2.104.583,92 2.466.390,03 Λοιποί  φόροι  και  τέλη 184.565,75 123.309,68
Δουλευμένα έσοδα  περιόδου Οργανισμοί  κοινωνικής  ασφάλισης 57.005,41 38.268,89
Λοιπές  απαιτήσεις 1.368.279,35 1.075.116,44 Λοιπές  υποχρεώσεις 206.342,73 126.691,06
Λοιπά  χρηματοοικονομικά  στοιχεία Έξοδα  χρήσεως  δουλευμένα 39.835,49 29.516,18
Προπληρωμένα  έξοδα 2.902,94 2.313,71 Έσοδα  επόμενων  χρήσεων
Εμπορικό  χαρτοφυλάκιο Σύνολο 5.374.254,59 4.702.478,72
Ταμειακά  διαθέσιμα  και  ισοδύναμα 742.734,65 454.483,25
Σύνολο 4.218.500,86 3.998.303,43

Σύνολο  Υποχρεώσεων 6.834.254,59 6.454.478,72
Σύνολο  κυκλοφορούντων 5.301.067,34 4.833.703,60

Σύνολο  Ενεργητικού 9.733.417,24 9.234.589,76 Σύνολο  Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 9.733.417,24 9.234.589,76

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ. 31/12/2016 31/12/2015

Κύκλος εργασιών  (καθαρός ) 11.272.767,07 10.330.879,80
Λοιπά  συνήθη έσοδα 7.793,23 56.457,14

Έξοδα  διάθεσης 1.497.933,36 1.373.753,92
Απομειώσεις  περιουσιακών  στοιχείων  (καθαρό  ποσό )
Κέρδη  και  ζημίες  από  διάθεση μη  κυκλοφορούντων  
Κέρδη  και  ζημίες  από  επιμέτρηση  στην  εύλογη αξία
Λοιπά  έξοδα και  ζημίες 239.537,06 871,98
Λοιπά  έσοδα  και  κέρδη 2.546,56 86,17
Αποτέλεσμα προ  τόκων και φόρων 634.020,90 937.986,40

Πιστωτικοί  τόκοι  και  συναφή έσοδα 166,78 133,52
Χρεωστικοί  τόκοι  και  συναφή έξοδα 135.074,99 149.366,99
Αποτέλεσμα προ  φόρων 499.112,69 788.752,93

Φόροι  εισοδήματος 149.602,48 263.512,64

Αποτέλεσμα περιόδου  μετά από  φόρους 349.510,21 525.240,29

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/16

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
μεταβολών καθαρής θέσης χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις 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 Ελεγκτή

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, που 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 εκτίμησηςτων 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 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 χρηματοοικονομικών 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) Στις εμπορικές και στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις 
από τις προηγούμενες χρήσεις,  συνολικού ποσού ευρώ 620.000 περίπου, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση ποσού ευρώ 293.250,95 
υπολείπεται της απαιτούμενης κατά ευρώ 280.000 περίπου. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση των λογιστικών 
αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια  η αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 280.000 περίπου. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της 
εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2016. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσηςαυτής δεν 
έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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 επιπτώσεις του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 2 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση 
για Γνώμη με Επιφύλαξη’,  οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 
της Εταιρείας «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 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 στη σημείωση 12 του προσαρτήματος αναφορικά με την προτεινόμενη διάθεση κερδών που τελεί υπό την έγκριση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στην οποία θα εκπροσωπείται το 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 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 του ν. 4336/2015 (μέρος Β),  σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της 
παραγράφου 3δ του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΠΑΡΑΦΑΡΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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