SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» "Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, "www.sambrook.gr", καθώς και της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» "www.elgeka.gr", όπου αναρτώνται οι Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

31.12.2013

31.12.2012
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669.140,74
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Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ( Α )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31.12.2012

834,81

1.107,36

50.042,04
1.016,30
6.179,15
512.231,97
570.304,27

53.023,47
4.068,25
34.866,79
622.263,92
715.329,79

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους ( Β )
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά
από φόρους ( Α ) + ( Β )
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων

01.01-31.12.2013

01.01-31.12.2012

0,00
0,00

0,00
0,00

(99.314,24)
(99.177,52)
(7.847,60)
(107.025,12)

38.407,72
38.183,58
(878,38)
37.305,20

0,00

0,00

(107.025,12)

37.305,20

0,0000

0,0000

(96.060,26)

41.698,22

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( α )

2.124.000,00
(1.561.884,38)
562.115,62

2.124.000,00
(1.454.859,26)
669.140,74

4.795,65
3.393,00
8.188,65
570.304,27

0,00
46.189,05
46.189,05
715.329,79

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων ( β )
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )

2.

01.01-31.12.2013
(99.177,52)

01.01-31.12.2012
38.183,58

3.253,98

3.290,50

(198,98)
62,26

(66,53)
290,67

Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

123.352,40

115.458,51

λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2013 ή όσα η Εταιρία υιοθέτησε πρόωρα.

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

(42.796,05)

(136.323,56)

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη, λόγω του

Μείον:

μεγάλου ύψους των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις εταιρίες που οι

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(62,26)

(290,67)

ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα εν λόγω γεγονότα

λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

(15.566,17)

20.542,50

198,98

66,53

198,98

66,53

0,00

0,00

0,00

0,00

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 11 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
3.

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

4.

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2013 για επισφαλείς & επίδικους
πελάτες ανήλθε σε 47.320,61 ευρώ (31/12/2012: 47.320,61 ευρώ). Τέλος, δεν έχουν διενεργηθεί “Λοιπές προβλέψεις” κατά την έννοια των
παραγράφων 10, 11 και 14 του Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”.

Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

5.

Κατά την 31/12/2013 και την 31/12/2012 η Εταιρία δεν απασχολούσε προσωπικό.

6.

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ

Εξοφλήσεις δανείων

24, έχουν ως εξής:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
2013

α) Πωλήσεις - Έσοδα
β) Αγορές - Έξοδα

7.

χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

0,00
5.940,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

γ) Απαιτήσεις

0,00

και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ )

(15.367,19)

20.609,03

δ) Υποχρεώσεις

0,00

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

64.973,12

44.364,09

0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

49.605,93

64.973,12

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

0,00

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο της

Άγιοι Ανάργυροι, 14 Μαρτίου 2014

ολικής ενοποίησης. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 95,87% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.
8.

Τo θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί
μικρότερο του 1/2 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και στην από τριετίας αδράνεια της Εταιρίας. Για την αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών στοιχείων η Διοίκηση της Εταιρίας
διερευνά το ενδεχόμενο επαναδραστηριοποίησής της στον κλάδο της Ιατρικής Ενημέρωσης. Εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, θα πρέπει η Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας να προχωρήσει στη λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών και αποφάσεων για την τόνωση της κεφαλαιακής
επάρκειας της Εταιρίας και τη συνέχιση της λειτουργίας της.
9.

ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Α.Δ.Τ.: Χ 232184/01

Α.Δ.Τ.: ΑΗ 641987/09

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρία, για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 052709948 Δ.Ο.Υ.: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Α.Μ.Α.: 037352 ΤΑΞΗ: Α'

