
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  

«ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , οι οποίες 
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31

ης
 Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και 

μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό 
προσάρτημα.  
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 
βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 
1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
δεν έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις χρήσεως καθώς και προηγούμενων χρήσεων επί των ενσώματων 
πάγιων στοιχείων συνολικού ποσού ευρώ 623.000 περίπου, με αποτέλεσμα η αξία του λογαριασμού 
αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και 
της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 306.000 και 63.000  περίπου αντίστοιχα. 
2. Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία» , απεικονίζεται και η αξία κτήσης μετοχών 
ανωνύμων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, ποσού ευρώ 67.088,53. Η εύλογη αξία αυτών των 
μετοχών ανέρχεται συνολικά στο ποσό ευρώ 111 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, 
που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί  απομείωση των μετοχών 
αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 66.977,53 με συνέπεια η αξία του λογαριασμού 
αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και 
της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 36 και 1.941 αντίστοιχα. 
3. Στο λογαριασμό «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία», απεικονίζεται και η αξία κτήσης μεριδίων σε 
συνεταιριστική τράπεζα, ποσού ευρώ 67.045, η όποια εντός της χρήσης 2015 τέθηκε σε καθεστώς 
ειδικής εκκαθάρισης και δεν αναμένεται η ικανοποίηση των μεριδιούχων από το προϊόν εκκαθάρισης. 
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν 
έχει διενεργηθεί  απομείωση αυτών των μεριδίων ποσού ευρώ 67.045 με συνέπεια η αξία του 
λογαριασμού αυτού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται 
αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 
4. Στους λογαριασμούς «Εμπορικές Απαιτήσεις» και «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και 
απαιτήσεις σε καθυστέρηση-επισφαλείς-επίδικες ποσού ευρώ 4.000.000 περίπου και 110.000 περίπου 
αντίστοιχα. Για τις απαιτήσεις αυτές, κατά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί  απομείωση, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 
3.600.000. Λόγω του γεγονότος αυτού τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, η αξία των 



εμπορικών απαιτήσεων αυξημένη κατά  ευρώ 3.500.000, η αξία των λοιπών απαιτήσεων αυξημένη κατά  
ευρώ 100.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 
300.000 και 3.300.000 ευρώ αντίστοιχα. 
5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
δεν έχουν λογιστικοποιηθεί δουλευμένοι τόκοι  τραπεζικών δανείων ποσού ευρώ 44.080,79, με 
συνέπεια ο λογαριασμός τραπεζικά δάνεια των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων να εμφανίζεται 
μειωμένος κατά το ποσό αυτό ενώ τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης 
ισόποσα  αυξημένα. 
6. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 118.000 
με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το ποσό αυτό, τα ίδια κεφάλαια ισόποσα  
αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 9.000. 
7. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις 2008 έως 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 επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 6 και τις πιθανές επιπτώσεις του 
θέματος 7 που μνημονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση της Εταιρείας «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31

η
 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2  του 
προσαρτήματος, όπου περιγράφονται τα αρνητικά αποτελέσματα της εταιρείας τα τελευταία έτη, οι 
αναλογικά μεγάλες παλαιές επισφάλειες, οι δυσκολίες στην εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων καθώς και οι ενέργειες που έχουν υιοθετηθεί από τη Διοίκηση, η αποτελεσματικότητα των 
οποίων είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Επιπλέον 
αναφέρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 
2190/1920 λαμβανομένου υπόψη και των παρατηρήσεων του ελέγχου. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 
2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31/12/2016 β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την 
Εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. γ) Στο λογαριασμό «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και 
Απαιτήσεις κατά Οργάνων Διοίκησης ποσού ευρώ 1.147.246,76 οι οποίες εμπίπτουν  στις 
απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2017 
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