
L R-HEALTH & BEAUTY SYSTEMS  Ε.Π.Ε

                  20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1 - 31/12/2014)

                    ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Εταιρικό κεφάλαιο

4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως 45.014,63 33.304,65 11.709,98 48.252,58 30.333,40 17.919,18 1. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ 130.050,00 130.050,00

45.014,63 33.304,65 11.709,98 48.252,58 30.333,40 17.919,18

130.050,00 130.050,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ασώματες Ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Εξοδα ερευνων και αναπτυξεως 355.850,00 351.849,96 4.000,04 390.850,00 357.766,63 33.083,37 1. Τακτικό αποθεματικό 36.894,94 36.894,94

2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα ιδιοκτησίας 39.424,54 33.490,83 5.933,71 35.623,73 31.464,97 4.158,76 3. Ειδικα αποθεματικα 58,21 58,21

395.274,54 385.340,79 9.933,75 426.473,73 389.231,60 37.242,13 4. Αποθ.υπέρ το άρτιο εταιρ.μερ. 1.012.500,00 1.012.500,00

1.049.453,15 1.049.453,15

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

V. Αποτελέσματα εις νέον

3. Κτίρια & τεχνικά έργα 1.191.468,61 797.314,56 394.154,05 1.147.983,96 669.273,32 478.710,64 Υπόλοιπο κερδών  χρήσεως εις νέον 34.970,94 745.744,78

Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων -748.635,00 -1.494.379,78

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις 11.120,91 5.770,86 5.350,05 11.120,91 5.170,86 5.950,05 -713.664,06 -748.635,00

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 855.221,88 774.297,79 80.924,09 832.943,02 752.194,06 80.748,96 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AI+AIV+AV) 465.839,09 430.868,15

2.057.811,40 1.577.383,21 480.428,19 1.992.047,89 1.426.638,24 565.409,65

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για απoζημίωση προσωπικου

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 2.453.085,94 1.962.724,00 490.361,94 2.418.521,62 1.815.869,84 602.651,78 λόγω εξοδου  απο την  υπηρεσια 65.825,86 64.529,11

2. Λοιπές  Προβλέψεις 475.606,52

ΙΙΙ. Συμμετοχές και αλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 541.432,38 64.529,11

7. Λοιπες  μακροπροθεσμες  απαιτησεις 165.964,44 122.814,42

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 656.326,38 725.466,20

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 64.407,05 0,00

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα 2.302.520,51 1.744.551,40 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4. Πρωτες και βοηθητικες υλες-Αναλωσιμα υλικα-Ανταλλακτικα 62.589,50 53.650,55

και Ειδη συσκευασιας 1. Προμηθευτές 2.884.400,41 2.881.709,41

Μείον: Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα -75.479,00 -36.363,23 5. Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη 100.841,20 659.607,08

2.289.631,01 1.761.838,72 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 53.564,02 58.994,41

11. Πιστωτές διάφοροι 1.425.367,18 1.682.038,53

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 4.528.579,86 5.282.349,43

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 538.808,49 747.597,97

11. Χρεώστες διάφοροι 109.257,21 43.112,31

12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 2.421.912,78 3.004.061,37

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -365.000,00 -60.000,00

2.704.978,48 3.734.771,65

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 24.079,26 20.334,56

3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 352.071,28 197.012,85

376.150,54 217.347,41

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 5.370.760,03 5.713.957,78 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 19.964,64 0,00

2. Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 820.376,80 1.029.467,78

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 337.396,38 349.871,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  (Β+Γ+Δ+E) 6.376.192,77 6.807.214,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 6.376.192,77 6.807.214,47

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1. Δικαιούχοι αλλοτρίων περιουσ. στοιχείων 0,00 0,00

1. Αλλοτρια περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 2. Πιστωτικοί λο/μοι εγγ. & εμπρ/των ασφαλειών 23.028,02 23.028,02

2. Xρεωστικοί λο/μοι εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 23.030,00 23.028,02

23.030,00 23.028,02 23.028,02 23.028,02

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1/1 - 31/12/2014)

Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως 336.892,18 1.308.088,36

   Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων  - (ζημιών)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως προηγουμένων χρήσεων -748.635,00 -1.494.379,78

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 20.699.466,98 20.748.369,20 Φόρος εισοδήματος -301.921,24 -562.343,58

Μείον: κόστος πωλήσεων -9.673.633,68 -8.890.055,83 ΣΥΝΟΛΟ -713.664,06 -748.635,00

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 11.025.833,30 11.858.313,37

Πλέον : Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 732.270,89 937.767,61

Σύνολο 11.758.104,19 12.796.080,98  Ζημίες εις  νέον -713.664,06 -748.635,00

Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.676.324,12 4.884.694,87

3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.209.437,00 -10.885.761,12 6.390.025,51 -11.274.720,38

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 872.343,07 1.521.360,60

Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 355,83 20.973,88

Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 67.071,50 -66.715,67 43.126,77 -22.152,89

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 805.627,40 1.499.207,71

ΙΙ. Mειον έκτακτα αποτελέσματα

1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 17.470,68

2. Έκτακτα Κέρδη 0,00 941,57

3.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 524.185,90 524.185,90 145.132,65 163.544,90

Μείον : 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 11.276,69 66.819,89 ΑΘΗΝΑ      27 Αυγούστου 2015

2. Εκτακτες ζημίες 0,00 45.869,99

3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων 676.644,43 181.974,37

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 305.000,00 60.000,00       Ο Διαχειριστής                                              Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

992.921,12 -468.735,22 354.664,25 -191.119,35

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 336.892,18 1.308.088,36                              

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 162.094,24 59.437,75 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Μείον : Οι απο αυτές ενσωματομένες στο λειτουργικό κόστος 162.094,24 0,00 59.437,75 0,00       ΑΔΤ. AA 063451 ΑΔΤ.  Ι Ο69998

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Α. 8977

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 336.892,18 1.308.088,36

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας LR Health & Beauty Systems Ε.Π.Ε. 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας LR Health & Beauty Systems Ε.Π.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 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 έλεγχό 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 γνωστοποιήσεις 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 εκτιμήσεων 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 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 οικονομικών 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:  
1.Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων δεν επιβαρύνθηκαν με δουλευμένες αμοιβές συνεργατών ποσού ευρώ 370 χιλ., με συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ανωτέρω ποσό και τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων και οι υποχρεώσεις να εμφανίζονται ισόποσα 
μειωμένα.   
2.Ο λογαριασμός διαχειρίσεων προκαταβολών και πιστώσεων περιλαμβάνει χρεωστικό υπόλοιπο από την εταιρεία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ» ύψους ευρώ 2,3 εκ. περίπου, για το οποίο δεν λάβαμε απάντηση στην επιβεβαιωτική επιστολή που στείλαμε και του οποίου το υπόλοιπο δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσουμε μέσω της εφαρμογής εναλλακτικών ελεγκτικών διαδικασιών.  
3.Δεν μας δόθηκαν τεκμήρια αναφορικά με τον υπολογισμό και την επάρκεια της πρόβλεψης απομείωσης της αξίων των αποθεμάτων της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να εκφέρουμε γνώμη για την αξία του περιουσιακού αυτού στοιχείου.  
4.Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Επιπλέον, η χρήση 2011 η οποία υπεβλήθη σε φορολογικό έλεγχο από το Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και για την οποία η Εταιρεία έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης, βρίσκεται υπό επανέλεγχο από τις φορολογικές αρχές 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΠΟΛ 1159/2011, ο  οποίος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των ανωτέρω χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία 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 του θέματος 1 και τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 2 έως 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας LR Health & Beauty Systems Ε.Π.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της 
επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 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.  
Έμφαση Θέματος 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 14 (γ) του προσαρτήματος, όπου γίνεται αναφορά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στο οικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, περιλαμβανομένων και των ισχυόντων από 29 Ιουνίου 2015 περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, και των πιθανών επιπτώσεών τους στην οικονομική δραστηριότητα της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν 
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
Άλλο Θέμα 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας LR Health & Beauty Systems Ε.Π.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 13η Ιουνίου 2014 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως, σχετικά με αδυναμία επιβεβαίωσης απαιτήσεων, μη λογιστικοποίηση πρόβλεψης απαξίωσης 
αποθεμάτων και δεδουλευμένων δαπανών και φορολογικά ανέλεγκτη χρήση.  
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διαχειριστή με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

  
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2015 

  
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Βασίλειος Καμινάρης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 20411 

  
 
 
  

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Xειμάρρας 8Β, 
151 25, Μαρούσι, 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 107 


