SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021

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") 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
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
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Αρμόδια Νομαρχία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
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Άρις Χατζατουριάν, Μέλος

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2021 και 01.01.2020 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα)

31.12.2021

31.12.2020

183.336,40
(10.706,76)
0,00

196.089,00
(12.752,60)
0,00

172.629,64

183.336,40

Βασιλική Γκατζηγιάννη, Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία)
Νόμιμος ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διευθύνσεις διαδικτύου :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
30 Μαρτίου 2022
Φαίδων Τζώρας (ΑΜ ΣΟΕΛ 14911)
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με Έμφαση θέματος
www.sambrook.gr
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01-31.12.2020

0,00
0,00

0,00
0,00

(10.030,75)
(10.041,89)
(664,87)
(10.706,76)

(12.754,35)
(12.762,39)
9,79
(12.752,60)

0,00

0,00

(10.706,76)

(12.752,60)

0,0000

0,0000

(10.030,75)

(12.395,40)

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

01.01-31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

0,13

0,13

0,06
8.330,48
5.311,34
166.296,51
179.938,52

0,06
8.995,35
5.311,34
173.362,40
187.669,28

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

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

2.133.000,00
(1.960.370,36)
172.629,64

2.133.000,00
(1.949.663,60)
183.336,40

0,00
7.308,88
7.308,88
179.938,52

0,00
4.332,88
4.332,88
187.669,28

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων ( β )
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Για την κατάρτιση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με εξαίρεση τα

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

0,00
9,25

60.055,22

61.986,04

2.976,00

(496,00)

(15,30)

(9,25)

52.989,33

49.086,60

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

0,00

(318,00)

Τόκοι εισπραχθέντες

0,00

0,00

0,00

(318,00)

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

3.

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική

Μείον:

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2021 για επισφαλείς & επίδικους

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

πελάτες ανήλθε σε 33.246,13 ευρώ (31/12/2020: 33.246,13 ευρώ). Τέλος, δεν έχουν διενεργηθεί “Λοιπές προβλέψεις” κατά την έννοια των

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

παραγράφων 10, 11 και 14 του Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”.

λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ
24, έχουν ως εξής:
2021
α) Πωλήσεις - Έσοδα

6.

7.

Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

0,00

β) Αγορές - Έξοδα

358,95
0,00

0,00

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 9 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

5.

0,00
0,00

15,30

νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2021.

Κατά την 31/12/2021 και την 31/12/2020 η Εταιρία δεν απασχολούσε προσωπικό.

01.01-31.12.2020
(12.762,39)

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

2.

4.

01.01-31.12.2021
(10.041,89)

επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

2.400,00

γ) Απαιτήσεις

0,00

δ) Υποχρεώσεις

0,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης

0,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00

0,00

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

0,00

0,00

48.768,60

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 95,88% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας.

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

Η έμφαση θέματος στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι η Εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια. Το γεγονός αυτό σε

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

52.989,33

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

57.989,58

9.220,98

110.978,91

57.989,58

συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των ιδίων κεφαλαίων της υποδηλώνει αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας. Για την
αντιμετώπιση των δυσμενών αυτών στοιχείων η Διοίκηση της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στη σημείωση Νο 22 των Ετησίων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων

της

Εταιρίας

(παράγραφος

“Διαχείριση

κεφαλαίου”),

βρίσκεται

στο

στάδιο

διερεύνησης

των

δυνατοτήτων

για

την

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

επαναδραστηριοποίησή της στον κλάδο της Ιατρικής Ενημέρωσης, μέσω της ενδεχόμενης επαναδραστηριοποίησης του Ομίλου στον κλάδο των
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
8.

Ασπρόπυργος Αττικής, 30 Μαρτίου 2022

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών 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 Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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