SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2010
(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 "ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ", "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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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
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Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Eλένη Μετσοβίτη, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Άνθιμος Μισαηλίδης, Μέλος
Βασιλική Γκατζηγιάννη, Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα)

31.12.2010

31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

448.919,93

517.957,42

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

69.699,46
18.446,60
0,00

114.489,45
41.205,01
324.482,02

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους ( Β )
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά
από φόρους ( Α ) + ( Β )

1.690.756,38
622.404,65
2.850.227,02

3.380.751,90
1.501.235,45
5.880.121,25

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ( α )
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων ( β )
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( α ) + ( β )

1.014.000,00

1.014.000,00

(1.054.870,37)
(40.870,37)
554.590,00
31.702,32
627.260,00
1.677.545,07
2.891.097,39
2.850.227,02

182.726,66
1.196.726,66
681.850,00
24.134,00
127.260,00
3.850.150,59
4.683.394,59
5.880.121,25

Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν
κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα
λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2010.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Η Εταιρία δεν έχει προβεί στη διενέργεια σχετικής πρόβλεψης κατά την 31η Δεκεμβρίου
2010 για πιθανές μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές αρχές για τις διαχειριστικές

1.196.726,66

17.270.068,60
5.816.353,13

(1.209.771,80)
(1.265.655,34)
28.058,31
(1.237.597,03)

1.650.850,65
1.556.105,99
(461.397,93)
1.094.708,06

0,00

0,00

(1.237.597,03)

1.094.708,06

0,0000

0,0000

(1.099.840,78)

1.748.960,99

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ευρώ
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Προβλέψεις
Κέρδη από πώληση παγίων

(4.865,89)
99.610,55

277.631,33

621.417,22
(1.359.426,57)

(1.525.771,58)

1.444.498,96

(124.506,67)

(251.328,85)

Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

Μείον:

4.

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

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2010 για επισφαλείς & επίδικους

Καταβεβλημένοι φόροι

πελάτες ανήλθε σε 47.320,61 ευρώ (31/12/2009: 55.768,67 ευρώ).

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )

5.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2010 ανήλθε σε 6 άτομα (31/12/2009: 178 άτομα).

6.

Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010 ανήλθε στο ποσό των 1.280,48 ευρώ (χρήση
2009: 26.030,25 ευρώ).
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:

12.000,00

2.237.954,36

21.000,00

0,00

(1.280,48)

(26.030,25)

5.500

0

1.534,40
0,00

4.865,89
95.000,00

26.753,92

73.835,64

40.254,21

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης

0,00

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Είσπραξη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

8.

Στις 16/03/2010 η Εταιρία προχώρησε στην πώληση των μετοχών της εταιρίας «SAMBROOK PHARMA Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Το

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 21.000,00 ευρώ που αντιπροσωπεύει το κόστος απόκτησης της εν λόγω συμμετοχής από την Εταιρία.
9.

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

Εξοφλήσεις δανείων

10.

Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή αφορά το γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό

ολικής ενοποίησης.
και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη
για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρίας. Εντούτοις, η Διοίκηση της Εταιρίας έχει εκπονήσει κατάλληλο πρόγραμμα για
την άρση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού και την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας.

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

0,00

61.500,00

500.000,00

1.070.000,00

(127.260,00)

(2.547.260,00)

372.740,00

(1.415.760,00)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης ( α ) + ( β ) + ( γ )

(924.388,57)

896.030,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1.064.604,89
140.216,32

168.574,89
1.064.604,89

Άγιοι Ανάργυροι, 15 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(1.323.882,49)

Είσπραξη από πώληση θυγατρικών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )

0,00
1.529,37

(96.102,55)
(151.459,36)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα

(15.580,79)

(56.306,94)
(965.469,95)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

2010

ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης

(1.534,40)
57.417,94

2.005.032,53

3.

δ) Υποχρεώσεις

98.110,34
281.394,52
0,00

Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

γ) Απαιτήσεις

109.931,02
165.672,63
(323,06)

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
Πληρωμές για αποζημιώσεις προσωπικού

β) Αγορές - Έξοδα

01.01-31.12.2009
1.556.105,99

λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

χρήσεις για τις οποίες παραμένει ανέλεγκτη καθώς δεν αναμένεται η επιβολή πρόσθετων φόρων, λόγω των συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών

α) Πωλήσεις - Έσοδα

01.01-31.12.2010
(1.265.655,34)

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

της. Το εν λόγω γεγονός περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 13 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

Α.Δ.Τ.: Χ 232184/01

(40.870,37)

8.798.423,65
(823.536,66)

Έσοδα τόκων
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

40.518,60
1.094.708,06
61.500,00

01.01-31.12.2009

αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

7.

1.196.726,66
(1.237.597,03)
0,00

01.01-31.12.2010
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ( Α )

2.

31.12.2009
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Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης
www.elgeka.gr
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1.

31.12.2010

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΗ 641987/09

ΑΦΜ: 052709948 Δ.Ο.Υ.: Κ' ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.: 037352 ΤΑΞΗ: Α'

