ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχωρήσεις & δικαιωματα βιομ.ιδιοκτησίας
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓI+ΓII)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40653/01ΑΤ/Β/98/156
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
αξία
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
14.933.797,17
14.933.797,17

545.106,00
545.106,00

14.388.691,17
14.388.691,17

52.719,16
52.719,16

7.819,97
7.819,97

44.899,19
44.899,19

891.320,00
138.931,20
1.030.251,20

818.319,97
121.513,69
939.833,66

73.000,03
17.417,51
90.417,54

801.020,00
138.931,20
939.951,20

641.019,94
121.513,69
762.533,63

160.000,06
17.417,51
177.417,57

263.958,36

121.467,67

142.490,69

263.958,36

89.791,55

174.166,81

25.622,41
66.606,86
4.282.852,59
4.639.040,22
5.669.291,42

13.586,70
28.427,95
3.426.149,84
3.589.632,16
4.529.465,82

12.035,71
38.178,91
856.702,75
1.049.408,06
1.139.825,60

25.065,35
50.134,58
4.089.837,51
4.428.995,80
5.368.947,00

9.469,71
23.725,63
3.176.477,12
3.299.464,01
4.061.997,64

15.595,64
26.408,95
913.360,39
1.129.531,79
1.306.949,36

ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

55.181,71
1.195.007,31

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα
υλικά - Ανταλλακτικά
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών
και πιστώσεων
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
2. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου
Μείον: προβλέψεις

44.313.789,77
64.320,14

50.069,95
1.357.019,31

4.497.059,49

7.418.189,61

68.087,76
220.355,72
4.785.502,97

4.199,17
595.205,23
8.017.594,01

44.249.469,63
0,00
457.408,74
493.766,38
1.000.000,00
147.572,97
1.230.932,83

39.318.926,09
87.898,32 39.231.027,77
360.000,00
1.290.139,49
100.660,77
500.000,00
75.363,79
2.110.826,09

11.321,80
47.590.472,35

19.798,11
43.687.816,02

5.531.680,00

27.719.871,68
4.050.166,00 23.669.705,68

5.214,87
826.431,08
831.645,95

5.792,07
962.832,23
968.624,30

58.739.301,27

76.343.740,01

18.316,80
150.508,27
0,00
168.825,07

7.730,88
8.227,54
48.831,14
64.789,56

74.491.824,82

77.810.448,07

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
( 650.000 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο
2. Οφειλόμενο
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
μείον: Ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών και
χρεογράφων προς συμψηφισμό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+ΑV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες - Λογαριασμοί βραχ/σμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

8.731.680,00
3.200.000,00

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρησεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοι λογ/μοι εγγυήσεων &
εμπράγματων ασφαλειών

4.108.206,62
4.108.206,62

5.093.801,82
5.093.801,82

ΠΑΘΗΤ ΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2011

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοι λογ/μοι εγγυήσεων &
εμπράγματων ασφαλειών

5.500.000,00
1.000.000,00
6.500.000,00

233.646,01
3.200.000,00

3.000.000,00
500.000,00
3.500.000,00

175.870,10
-2.966.353,99
9.335,25
13.977,22
-2.943.041,52

0,00

175.870,10
9.335,25
13.977,22
199.182,57

7.998.425,34
11.555.383,82

3.661.852,25
7.361.034,82

0,00
0,00

101.065,47
101.065,47

5.081.775,44
11.563.099,90
16.644.875,34

15.159.950,00
9.911.399,50
25.071.349,50

15.182.876,27
237.588,04
21.458.754,66
54.713,16
497.399,06
164.849,34

18.469.391,19
217.634,52
19.558.218,41
20.365,73
730.767,51
210.010,57

8.190.781,50
128.984,52
45.915.946,55
62.560.821,89

5.605.762,42
368.444,36
45.180.594,71
70.251.944,21

375.619,11
375.619,11

96.403,57
96.403,57

74.491.824,82

77.810.448,07

4.108.206,62
4.108.206,62

5.093.801,82
5.093.801,82

Σημειώσεις: 1. Με αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 26.4.2012 και 27.12.2012 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά ποσό ευρώ 2.000.000,00 και 1.000.000,00 αντίστοιχα. 2 . Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως
2012. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ( 1.1 - 31.12.2012 )
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Μείον: 1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών
και χρεογράφων
3.200.000,00
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
3.128.267,97
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες/κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
372,47
2. Έκτακτες ζημίες
1.157,69
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
2.250,13
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
24.642,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

30.467.053,38
17.648.886,86
12.818.166,52
12.122,46
12.830.288,98
3.053.849,86
5.927.168,90

39.963.537,39
23.738.649,51
16.224.887,88
32.753,60
16.257.641,48
2.963.294,97
7.006.952,74

8.981.018,76
3.849.270,22

179.012,91
29.615,29
208.628,20

6.328.267,97

69.507,39
0,00
69.507,39

-6.119.639,77
-2.270.369,55

2.000.000,00
3.381.519,74

8.825,84
32.850,61
145.640,82
4.050.166,00
4.237.483,27

28.422,96

5.381.519,74

-5.312.012,35
975.381,42

605,46
480,57
27.209,17
0,00
28.295,20

4.209.060,31
1.938.690,76

1.054.835,50
560.542,54

9.970.247,71
6.287.393,77

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2012
χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
1.444.397,80
915.005,81
ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσ 3.661.852,25
3.669.364,54
Ζημία αποτίμησης χρεογράφων
3.200.000,00
6.861.852,25
0,00
3.669.364,54
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
217.626,73
0,00
Σύνολο
8.306.250,05
4.366.743,62
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος
668.291,14
250.048,80
Κέρδη προς διάθεση
8.056.201,25
3.698.452,48

1.448,75
10.837,30
24.534,69
51.850,07

88.670,81

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1.Τακτικό αποθεματικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

57.775,91
7.998.425,34
8.056.201,25

36.600,23
3.661.852,25
3.698.452,48

-60.375,61
915.005,81

674.673,68
494.292,96
1.444.397,80

674.673,68
915.005,81

0,00
915.005,81

Μελίσσια, 27 Απριλίου 2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Δ/ντής & Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Σωτήριος Γ. Κωνσταντάκης
Α.Δ.Τ. Ξ 125768

Θεόδωρος Ε. Τρύφων
Α.Δ.Τ. ΑΗ 621121

Μιχαήλ Ε. Μακρυνιώτης
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 25306 Α' ΤΑΞΕΩΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το ΕΓΛΣ η εταιρεία καταχώρησε τη χρεωστική διαφορά που προέκυψε από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου ποσού ευρώ 14.830.271,68 στο λογαριασμό ενεργητικού B.4. "Λοιπά έξοδα
εγκαταστάσεως" προκειμένου αυτή να μεταφερθεί τμηματικά και ισόποσα στα έξοδα, κατά τη διάρκεια των ετών 2012-2041, που δύναται να εκπεστεί από τα φορολογητέα έσοδα. Επειδή το κονδύλι αυτό δεν πληρεί τα κριτήρια καταχωρίσεως ως περιουσιακού στοιχείου, το υπόλοιπο
του λογαριασμού ενεργητικού "Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως" ποσού ευρώ 14.335.978,72, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως εμφανίζονται αυξημένα κατά το προαναφερόμενο ποσό. 2. Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Δ.ΙΙΙ.2 “Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου”, ποσού ευρώ
5.531.680,00 εμφανίζεται η αξία ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία εκδόθηκαν για εξόφληση οφειλών νοσοκομείων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3867/2010 και όπως αυτά απομειώθηκαν μετά την ανταλλαγή τους στις 12.3.2012 με ομόλογα μειωμένης ονομαστικής αξίας,
συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Η τρέχουσα αξία των Ομολόγων αυτών κατά την 31.12.2012 ανέρχεται στο ποσό ευρώ 3.114.680,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης αυτών των ομολόγων, για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 2.417.000,00, µε συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3. Στους λογαριασμούς
απαιτήσεων περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, κυρίως απαιτήσεις από Νοσοκομεία και επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 9.450.000,00 περίπου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη µη
ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό µας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 64.320,14 υπολείπεται κατά ευρώ 730.000,00 περίπου, του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο µη σχηματισμός της απαιτούμενης
πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, µε συνέπεια, η αξία των ως άνω απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 730.000,00 περίπου και τα αποτελέσματα χρήσεως και της
προηγούμενης αυξημένα κατά ποσό ευρώ 300.000,00 και ευρώ 430.000,00 αντίστοιχα. 4. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν.2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της µη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 280.000,00 περίπου µε συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 280.000,00 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 280.000,00
και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 65.000,00 ευρώ. 5. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2011. 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.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων (1) έως και (4) και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (5) που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της Εταιρείας ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, 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.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις της παραγράφου 13 του προσαρτήματος, όπου αναφέρονται:
α) το θέμα της ζημίας από τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, για τα οποία η εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για την συμπερίληψή τους στην αναδιάταξη του Ελληνικού Χρέους και έχει εγείρει αγωγές κατά των Νοσοκομείων για την διεκδίκηση των αρχικών
απαιτήσεων πριν την υπαγωγή τους στο PSI και β) αν και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας (αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις του ελέγχου) καθίστανται αρνητικά, εκτιμάται ότι δεν τίθεται θέμα σχετικά με την δυνατότητα συνέχισης δραστηριότητας της εταιρείας. Στη γνώμη μας
δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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,
καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν.
Κ Ν 2190/1920.
2190/1920
Αθήνα, 24 Μαΐου 2013
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