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Ποσά Κλειομένης χρήσης 2014
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία

Έξοδα εγκαταστάσεως
1.Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης εγκατάστ.
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης

3.810,00
268.184,15
271.994,15

Πάγιο ενεργητικό
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης
2.Παραχωρήσεις & δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας
4.Προκαταβολές κτήσεως ασώματων ακινητοποιήσεων

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3α.Κτίρια & τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθ. χρημα/κές απαιτ.
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Mείον:Προβλέψεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

3.809,97
159.261,92
163.071,89

0,03
108.922,23
108.922,26

3.810,00
191.294,61
195.104,61

3.000,07
5.083,33
4.622,50
12.705,90

77.682,60
33.500,00
26.292,50
111.182,60

42.955,54
25.066,67
0,00
68.022,21

34.727,06
8.433,33
26.292,50
43.160,39

203.454,76
484.418,44
687.873,20
759.678,30

131.685,32
461.039,30
592.724,62
651.823,82

71.769,44
23.379,14
95.148,58
107.854,48

203.454,76
482.745,04
712.492,30
823.674,90

112.951,61
449.454,65
562.406,26
630.428,47

90.503,15
33.290,39
150.086,04
193.246,43

50.000,00
-49.500,00

ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον:Προβλέψεις για επισφάλειες
2.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Μείον:Προβλέψεις για επισφάλειες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον:Προβλέψεις για επισφάλειες
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
10.Eπισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
Μείον:Προβλέψεις για επισφάλειες
12.Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων

1.721.497,66
-737.234,67
0,00
0,00
1.061.485,31
-1.061.485,31

421.776,32
-170.294,68

IV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
3.Αγορές υπό παραλαβή
Γενικό Σύνολο Ενεργητικού (Β + Γ + Δ + Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λ/σμοί τάξεως

50.000,00
-49.500,00

500,00
73.583,49
74.083,49
181.937,97

2.872.703,24
-345.000,00

2.618.238,95
19.784,06
2.638.023,01

2.127.647,33
-394.415,17
37.616,18
-37.616,18

984.262,99
0,00
1.664.003,08

1.062.867,78
-1.062.867,78

0,00
5.530.289,35
569,33

287.026,34
-154.781,39

251.481,64
6.096,09
8.436.702,48

17.029.376,10

12.029.400,00

18.794,22
0,00
24,60
18.818,82

18.794,22
111.600,00
24,60
130.418,82

-1.770.026,09
-7.907.469,71
-9.677.495,80
7.370.699,12

-774.408,01
-7.244.661,70
-8.019.069,71
4.140.749,11

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)
Β.

148.413,16
24.468,55
172.881,71

114.851,34
34.862,65
149.713,99

Γ.

0,00

5.000.000,00

2.157.981,63
35.499,09
280.304,21
158.333,21
102.332,19
949.155,24
359.532,30
4.043.137,87
4.043.137,87

2.226.512,29
16.986,79
145.696,13
29.114,50
110.814,36
855.028,66
366.116,19
3.750.268,92
8.750.268,92

Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
1.Προβλεψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από
2.Λοιπές προβλέψεις
Υποχρεώσεις
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγες πληρωτέες
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

0,00
5.915.535,75
569,33
132.244,95
11.496,22
10.162.775,53

3.671.253,09

3.671.253,09

Δ.

Μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Γενικό Σύνολο Παθητικού
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λ/σμοί τάξεως

247.672,32

254.801,47

11.834.391,02

13.295.533,49

3.671.253,09

3.671.253,09

Ποσά κλειομ.
χρήσεως 2014
-1.770.026,09
-8.019.069,71
0,00
111.600,00
-9.677.495,80

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013
-774.408,01
-7.233.651,93
-11.009,77
0,00
-8.019.069,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Προηγούμενης χρήσης 2013
13.168.498,24
6.072.477,48
7.096.020,76
386.949,89
7.482.970,65
1.085.944,89
6.770.369,04

7.444.523,04
-770.889,80

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων
Πλέον: Διαφορές φόρων προγηγούμενης χρήσης
Μείον:Συμψηφισμός αποθεματικών (Ν.4172)
Σύνολο

7.856.313,93
-373.343,28

6.645,22
-51.252,20
-822.142,00

103.568,90

407.280,97

30.482,66
85,28
1.398,77
73.784,07

105.750,78

1.355.165,06

34.521,40
285.692,04
5.787,63
83.890,76

409.891,83

47.048,88
47.048,88

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως
Υπόλοιπο ζημιών προηγουμένων χρήσεων

0,00
2.369.697,12

87.087,65
0,00
87.087,65
13.295.533,49

68.238,21

64.227,93
746.309,87
16.168,43
528.458,83

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014
χρήσεως 2013

IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
3.Ειδικά αποθεματικά
4.Έκτακτο αποθεματικό

1.733.232,16

87.114,67
205.756,97
292.871,64
11.834.391,02

16.986,01

33.037,50
188,29
33,34
374.021,84

Ίδια κεφάλαια
Α.
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (1.160.830 μετοχές των 14,67 ευρώ)
1.Καταβεβλημένο

2.527.703,24
28.681,46
2.556.384,70

3.765,53
164.878,45
168.643,98
12.887.804,21

12.268.811,53
5.995.297,51
6.273.514,02
400.119,22
6.673.633,24
1.052.597,82
6.391.925,22

500,00
87.054,49
87.554,49
280.800,92

6.762,41
169.171,25
175.933,66
11.250.659,15

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά Κλειομένης χρήσης 2014

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

0,03
39.840,68
39.840,71

30.682,53
28.416,67
0,00
59.099,20

3.316.151,54
-697.912,59

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημία) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Έσοδα από προβλ.προηγ. χρήσεων
Μείον:
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζημιές
3.Έξοδα προηγ. Χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: οι από αυτές ενσωματ. στο λειτ. Κόστος

3.809,97
151.453,93
155.263,90

33.682,60
33.500,00
4.622,50
71.805,10

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
Δ
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
Μείον:Προβλέψεις υποτίμησης
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες,αναλώσιμα υλικά

Ε

Ποσά Προηγ. Χρήσ. 2013
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία

-947.884,09
-1.770.026,09
0,00
-1.770.026,09

48.352,30
48.352,30

-96.923,68
-470.266,96

-304.141,05
-774.408,01
0,00
-774.408,01

Νέα Ερυθραία, 29 Απριλίου 2015
Ο Πρόεδρος του Διοκητικού Συμβουλίου

Xαλακατεβάκης Λουκάς
Α.Δ.Τ Τ503132

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Cristoph Patrick Staeuble
ΑΡ.ΔΙΑΒ.Χ4928264

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δ. Μπαβαρέζος
Α.Δ.Τ. Ρ096330

Η Προισταμένη Λογιστηρίου

Αρετή Ν.Αγάθου
Α.Δ.Τ. AM047539

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ
"Προς τους κκ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ», οι οποίες απο τελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, 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 έ λεγχό 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 γνωστοποιή σεις 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 ε κτιμήσεων 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 γνώ μης 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 αξιολό γηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γ νώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 594 χιλιάδων περίπου για αναλογούσες επιστροφές επί των πωλήσεων της κλειόμενης χρήσης ενώ παράλληλα έχουν λογισθεί επιστροφές που
αφορούν πωλήσεις προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 1.143 χιλιάδων περίπου. Κατά συνέπεια οι προβλέψεις επιστροφών πωλήσεων εμφ ανίζονται μειωμένες κατά το ποσό των ευρώ 594 χιλιάδων περίπου, τα ίδια κεφάλαια της προηγουμένης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά το
ποσό των ευρώ 1.143 χιλιάδων περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης μειωμένα κατά το ποσό των ευρώ 549 χιλιάδων περίπου.
2)Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση του 2010. 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 πιθανές 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 «ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυ πα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως
και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σχετική σημείωση που παρατίθεται στο π ροσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, αναφορικά με αγωγή η οποία έχει κατατεθεί κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης κατά της Εταιρείας
από πρώην αντισυμβαλλόμενο. Η δικαστική διένεξη βρίσκεται σε εξέλιξη και η τελική έκβαση της υπόθεσης δεν μπορεί να προβλεφθε ί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικον ομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Β) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου της με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Όλγα Κοτζάμπαση
Αρ Μ ΣΟΕΛ 18231

