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Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2011 Ποσά Ποσά 
 Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη  κλειοµένης προηγουµένης

κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία  κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία χρήσεως  2012 χρήσεως 2011
 Β.  ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α.  Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

     1.Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκαταστάσεως 2.494,79 2.494,77 0,02 2.494,79 2.494,77 0,02
     4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 204.536,20 160.124,10 44.412,10 382.497,16 155.891,24 226.605,92      Ι. Κεφάλαιο µετοχικό

207.030,99 162.618,87 44.412,12 384.991,95 158.386,01 226.605,94     ( 46.960 µετοχές των € 10,00 έκαστη )
      1.Καταβληµένο 469.600,00 469.600,00

 Γ.  ΠΑΓΙΟ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσραρµογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
     3.Κτίρια καί τεχνικά έργα 403.988,53 268.452,66 135.535,87 403.988,53 249.307,69 154.680,84       3. Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων 27.173,00 27.173,00
     4.Mηχανήµατα 456.786,53 452.531,50 4.255,03 456.786,53 445.673,73 11.112,80 27.173,00 27.173,00
     5.Μεταφορικά µέσα 579.441,82 476.433,31 103.008,51 579.441,82 453.445,29 125.996,53
     6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισµός 494.444,76 447.359,46 47.085,30 492.429,60 425.965,49 66.464,11    ΙV.Αποθεµατικά  Κεφάλαια
        Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1.934.661,64 1.644.776,93 289.884,71 1.932.646,48 1.574.392,20 358.254,28       1.Τακτικό αποθεµατικό 625.602,65 625.602,65

      3.Ειδικά αποθεµατικά 96.278,38 96.278,38
   ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες       4.Έκτακτα αποθεµατικά 9.360.154,99 7.993.470,99
         χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 10.082.036,02 8.715.352,02
     7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 49.842,72  49.842,72

    V.Aποτελέσµατα εις νέο
    Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 339.727,43 408.097,00      Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 324,35 521,63

324,35 521,63
 ∆.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   Ι. Α π ο θ έ µ α τ α       Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 10.579.133,37 9.212.646,65
     1.Εµπορεύµατα 5.294.241,73 6.540.426,47
      5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 49.304,68 99.383,16

5.343.546,41 6.639.809,63  B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α

     1. Προβλέψεις για αποζηµ.προσ/κού 620.000,00 620.000,00
   ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς      2. Λοιπές Προβλέψεις 100.000,00 100.000,00
     1.Πελάτες 10.557.248,31 29.659.961,37 720.000,00 720.000,00
        Μείον προβλέψεις 0,00 0,00
     2.Γραµµάτια εισπρακτέα
     -Χαρτοφυλακίου 37.867,68 100.251,09  Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

     -Στις τράπεζες για είσπραξη 1.836.261,59 1.874.129,27 1.076.425,71 1.176.676,80     ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
        Μείον προβλέψεις -50.365,43 -50.365,43
     3.Γραµµάτια σε καθυστέρηση 1.098.147,96 691.459,98       1.Προµηθευτές 9.098.421,17 13.563.076,11
        Μείον προβλέψεις -662.348,33 -691.459,98       2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρον.) 15.788.749,03 16.003.314,39
     3α. Επιταγές εισπρακτέες (µετ/νες) 10.529.427,13 12.544.274,08       3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00 10.016.510,45
     3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 318.790,88 70.092,32       4.Προκαταβολές Πελατών 75.451,85 15.226,11
        Μείον προβλέψεις -70.092,33 -70.092,32       5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 761.333,35 898.046,90
     11. Χρεώστες διάφοροι 997.088,52 457.964,72       6.Ασφαλιστικοί  Οργανισµοί 159.961,99 130.802,37

24.592.025,98 43.788.511,54      10.Μερίσµατα πληρωτέα 700.000,00 500.000,00
   IV.∆ ι α θ έ σ ι µ α      11.Πιστωτές διάφοροι 201.863,79 170.894,78
     1.Ταµείο 1.134,40 11.224,62     Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ ) 26.785.781,18 41.297.871,11
     3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 7.729.355,88 144.349,10

7.730.490,28 155.573,72

       Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV) 37.666.062,67 50.583.894,89

 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ   ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ∆.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

     1.Εξοδα εποµένων χρήσεων 5.315,70 5.315,70       2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 7.593,41 30.385,81
     2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 36.990,04 36.990,04

42.305,74 42.305,74

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+∆+Ε ) 38.092.507,96 51.260.903,57  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 38.092.507,96 51.260.903,57
 

    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και     εµπράγµατων 
ασφαλειών 3.129,38 4.735,70       Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και     εµπράγµατων ασφαλειών 3.129,38 4.735,70
     ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών χρεωστικοί 152.552,27 0,00      ∆ιάφοροι λογαριασµοί πληροφοριών πιστωτικοί 152.552,27 0,00

155.681,65 4.735,70 155.681,65 4.735,70

 

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2011
 Ι.   Αποτελέσµατα  εκµεταλλεύσεως 1/1 - 31/12/12 1/1 - 31/12/11
      Κύκλος  εργασιών (πωλήσεις) 146.041.978,26 162.382.261,41Λειτουργικές δραστηριότητες
      Μείον: Κόστος  πωλήσεων 138.431.136,67 154.391.379,50Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων 2.916.630,17 2.504.132,79
      Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 7.610.841,59 7.990.881,91 Πλέον / µείον προσαρµογές για:
      Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 97.871,62 174.698,28 Αποσβέσεις 74.617,59 101.602,42
      Σύνολο 7.708.713,21 8.165.580,19 Προβλέψεις 0,00 921.917,73
      ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 749.412,13 700.981,97 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστ. 0,00 -1.891,30
                    3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.120.315,49 4.869.727,62 3.949.084,96 4.650.066,93 Χρεωστικοί/Πιστωτικοί τόκοι 208.136,28 295.409,12
      Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 2.838.985,59 3.515.513,26 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
      ΠΛΕΟΝ: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.296.263,22 404.509,88
       4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  302.641,45 193.589,93 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 19.196.485,56 -13.976.569,07
                         Μείον: Μείωση / (αύξηση) µεταβ.λογ.ενεργητικού 0,00 -37.000,30
                         3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 214.116,76 88.524,69     295.409,12 -101.819,19 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) -4.617.211,93 3.743.968,86
     Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσσεως 2.927.510,28 3.413.694,07 (Μείωση) / αύξηση υποχρ. από λοιπούς φόρους εκτός φόρου εισοδ. -84.476,36 -101.025,67
ΙΙ.  ΠΛΕΟΝ : ΄Εκτακτα αποτελέσµατα (Μείωση) / αύξηση µεταβ.λογ/σµών παθητικού -22.792,40 22.769,85
                    1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα 570,61 12.941,89 Μείον:
                    2. ΄Εκτακτα κέρδη 0,00 45,08 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -24.588,17 -187.104,74

570,61 12.986,97 Καταβεβληµένοι φόροι (εισοδήµατος) -666.073,68 -693.194,58
                    Μείον : Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 18.276.990,28 -7.002.475,01
                    1. Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα 11.450,72 630,52 Επενδυτικές δραστηριότητες
                    3. Έξοδα προηγ. χρήσεων 0,00 0,00 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.015,16 -16.801,73
                    4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 11.450,72 -10.880,11 921.917,73 922.548,25 -909.561,28 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 0,00 45,00
       Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 2.916.630,17 2.504.132,79 Μείωση / (αύξηση) µακροπρ/σµων απαιτήσεων 0,00 -784,74
       ΜΕΙΟΝ: Τόκοι εισπραχθέντες 5.980,48 1.542,57
                     Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 74.617,59 101.602,42 Είσπραξη επιδότησης παγίων επενδύσεων 0,00 27.173,00
                     Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.965,32 11.174,10
                                  στο λειτουργικό κόστος 74.617,59 0,00 101.602,42 0,00 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) (Μείωση) / αύξηση δανειακών υποχρεώσεων -10.206.039,04 7.765.587,94
 ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 2.916.630,17 2.504.132,79 Μερίσµατα πληρωθέντα -500.000,00 -800.000,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηρ. (γ) -10.706.039,04 6.965.587,94
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 7.574.916,56 -25.712,97

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 155.573,72 181.286,69
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 7.730.490,28 155.573,72

Ποσά Ποσά
κλειοµένης προηγουµένης

χρήσεως 2012 χρήσεως 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

    Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 2.916.630,17 2.504.132,79 31.12.2012 31.12.2011
      (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011) 9.212.646,65 7.936.601,67
            προηγούµενων χρήσεων 177.960,96 222.530,00 Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως µετά φόρων 2.124.832,72 1.748.871,98
      (+) Υπόλοιπο αποτελ.(κερδών) προηγ.χρήσ. 521,63 149,65 11.337.479,37 9.685.473,65
     Σύνολο 2.739.190,84 2.281.752,44
     ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος 613.836,49 532.730,81 Προτεινόµενα µερίσµατα -700.000,00 -500.000,00
                    2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο 
                        λειτουργικό κόστος φόροι 0,00 0,00 Προτεινόµενα κέρδη διανεµόµενα στο προσωπικό -58.346,00 0,00
                  Κέρδη προς διάθεση 2.125.354,35 1.749.021,63 Καταλογισµός επιχορήγησης παγίων στοιχείων 0,00 27.173,00

Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως 
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 10.579.133,37 9.212.646,65

       Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
          1. Τακτικό αποθεµατικό 0,00 0,00
          2. Πρώτο µέρισµα 700.000,00 500.000,00
          5. Έκτακτο αποθεµατικό 1.366.684,00 1.248.500,00
          7α. Κέρδη διανεµητέα στο προσωπικό 58.346,00 0,00
          8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο 324,35 521,63

2.125.354,35 1.749.021,63

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΤΑΚΤΖΟΓΛΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΗ 576131/09

31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012   (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Άλιµος, 16 Μαίου 2013

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ  ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΣΥΝ.ΦΑ. Α.Ε.» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, 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 ∆ιοίκησης 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

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24941

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:

1) Στη χρήση 2011 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005 έως 2009 και προέκυψαν επιπλέον φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ευρώ 444.901. Έναντι αυτής της επιβάρυνσης η εταιρεία καταχώρησε στον Πίνακα διάθεσης κερδών της προηγούµενης και τρέχουσας χρήσης ποσό ευρώ 

222.530 και ευρώ 177.961 αντίστοιχα., ενώ η διαφορά από το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης, ύψους ευρώ 44.410 εµφανίζεται στο κονδύλι του ενεργητικού Β.4 «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως». Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσµα τα Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως και τα Ίδια Κεφάλαια της χρήσης να εµφανίζονται 

αυξηµένα κατά ευρώ 44.410 και τα «Κέρδη προς διάθεση» του Πίνακα διάθεσης κερδών µειωµένα κατά ευρώ 177.961.

2) Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται επισφαλείς απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 1.200.149, για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. Ο µη σχηµατισµός της απαιτούµενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές 

αρχές που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ, µε συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 1.200.149, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσης και προηγουµένων χρήσεων αυξηµένα κατά ευρώ 1.046.052  και ευρώ 154.097 αντίστοιχα.

Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις 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 κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ
Α.∆.T.  ΑΙ 057373/09 Α.∆.Τ. Θ 259068/67

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 1) Ο µέσος όρος του απασχολ. προσωπικού για το 2012ανέρχεται σε 99 άτοµα. 2) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010.Εχει γίνει επαρκής πρόβλεψη για την ανέλεγκτη χρήση. Περισσότερα πληροφορίες αναφέρονται στο προσάρτηµα.3)Επί των περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες ή άλλα εµπράγµατα βάρη.  4) Ορισµένα από τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης έχουν αναµορφωθεί για λόγους συγκρισιµότητας. Περισσότερες πληροφορίες στην παράγραφο 1 - (στ) του προσαρτήµατος.

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Με διακριτικό τίτλο  '' ΣΥN.ΦΑ.  A.E. '' 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. /30608/01NT/B/94/2179
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

18η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )


