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ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

 

   
Κφριοι Μζτοχοι,  
 
Ζχουµε τθν τιμι να ςασ υποβάλλουμε για ζγκριςθ, ςφμφωνα με το νόμο και το καταςτατικό 
τθσ Εταιρείασ, τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2017 που ζχουν ςυνταχκεί ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 4308/2014 και να 
ςασ εκκζςουμε τα ακόλουκα, ςχετικά µε τθ δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ κατά τθ διάρκεια 
τθσ χριςεωσ, τθν οικονομικι τθσ κζςθ και τθν προβλεπόμενθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο 
πορεία τθν επόμενθ χριςθ. Επίςθσ περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ 
που θ Εταιρεία ενδζχεται να αντιμετωπίςει ςτθν επόμενθ χριςθ και παρατίκενται οι 
ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων μερϊν. 
 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ 
 
1.1  ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΘ ΕΣΑΙΡΙΑ  
 
τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31.12.2017 θ Εταιρία, παρά τθ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ και 
τισ ςυνεχείσ μειϊςεισ των τιμϊν των φαρμάκων, αφξθςε ςθμαντικά τον κφκλο εργαςιϊν τθσ 
και διερεφνθςε τθ ςυμμετοχι των εξαγωγϊν ςε αυτόν.  
 
Ο κφκλοσ των εργαςιϊν τθσ κλειόμενθσ χριςθσ ανιλκε ςτο ποςό των 13.163.092,96, ζναντι 
14.737.567,48 ευρϊ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2016, παρουςιάηοντασ μείωςθ ςε ποςοςτό 
10,68%. 
 
Σα μικτά κζρδθ διαμορφϊκθκαν ςε 722.727,84 ευρϊ ζναντι 900.938,24 ςτθ χριςθ 2016 
παρουςιάηοντασ μείωςθ λόγω των ςυνεχιηόμενων μειϊςεων των τιμϊν και τθσ κάμψθσ των 
εξαγωγϊν και το περικϊριο μικτοφ κζρδουσ διαμορφϊκθκε ςτο 5,49% επί των πωλιςεων, 
ζναντι ποςοςτοφ 6,11% ςτθ χριςθ 2016.   
 
Οι ηθμίεσ προ φόρων τθσ χριςθσ ανιλκαν ςτο ποςό 24.212,54 ευρϊ, ζναντι κερδϊν προ 
φόρων 209.157,07 ευρϊ τθσ χριςθσ του 2016, που οφείλονται ςτθν πτϊςθ του μικτοφ 
περικωρίου κζρδουσ τθσ εταιρίασ ενϊ οι ηθμίεσ μετά φόρων τθσ χριςθσ ανιλκαν ςτο ποςό  
24.212,54 ευρϊ, ζναντι κερδϊν προ φόρων 145.777,06  ευρϊ τθσ χριςθσ του 2016.  
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 1.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΡΘΡΩΘ 31/12/2017 31/12/2016

1. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ

    ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ

2. MH ΚΤΚΛ. ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 20,13% 4,44%

    ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ

3. ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ                83,12% 123,13%

    ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

4. ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 53,12% 43,48%

    ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ

5. ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ           44,16% 53,53%

    ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΘΣΙΚΟΤ

6. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟ 185,13% 222,20%

    ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

ΑΠΟΔΟΘ 31/12/2017 31/12/2016

7. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -1,36% 11,39%

     ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ

ΔΕΙΚΣΘ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΤ ΜΙΚΣΟΤ ΚΕΡΔΟΤ 31/12/2017 31/12/2016

8. ΜΙΚΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ                      5,49% 6,11%

    ΠΩΛΘΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

ΔΕΙΚΣΘ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΤ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΕΡΔΟΤ 31/12/2017 31/12/2016

9. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΘ/ΗΘΜΙΕ                              -0,18% 0,99%

    ΠΩΛΘΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ

79,87% 95,56%
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1.3 ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΠΟΡΕΙΑ ΣΘ ΕΣΑΙΡΙΑ 
 
Θ εταιρία ςτθ χριςθ 2018 παρουςιάηει αυξθτικζσ τάςεισ ςτον κφκλο εργαςιϊν, ςε ςχζςθ με 
τθν προθγοφμενθ χριςθ και παρά τισ ςυνεχείσ μειϊςεισ ςτισ τιμζσ των φαρμάκων, αυτό 
οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν επζκταςθ του δικτφου εξαγωγϊν τθσ και του δικτφου 
πωλιςεων ςτθν επαρχία.  
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρίασ κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να επιτευχκοφν οι 
ςτόχοι που ζχουν τεκεί για τθν τρζχουςα διαχειριςτικι χριςθ. 
 
1.4 ΑΚΙΝΘΣΑ 
 
Θ εταιρία δεν είχε ακίνθτα. Για τουσ ςκοποφσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ θ Εταιρία 
ενοικίαηε εγκαταςτάςεισ ςε ιςόγειο και υπόγειο χϊρο ςυνολικοφ εμβαδοφ 313 τ.μ. και 251 
τ.μ. αντίςτοιχα, που βρίςκονται ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτο Διμο ταυροφπολθσ και επί τθσ οδοφ 
28θσ Οκτωβρίου αρ. 152. 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των νζων ιδιόκτθτων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ςτο 
Διμο Ωραιοκάςτρου επί τθσ οδοφ Θερμαϊκοφ 14 &, Πατριάρχου Ακθναγόρα 3 ςυνολικισ 
ζκταςθσ 4.537,70 επί αγροτεμαχίου τ.μ. 4.000, θ ζδρα τθσ Εταιρείασ μεταφζρκθκε ςτο 
κτίριο αυτό τον Οκτϊβριο του 2017.   
 
2. ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΤΜΒΕΙ ΜΕΑ ΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΘΜΑ ΑΠΟ ΣΘΝ 

ΛΘΞΘ ΣΘ ΧΡΘΕΩ ΜΕΧΡΙ ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΘ ΕΚΘΕΘ 
 
Δεν προζκυψαν γεγονότα που ζχουν επζλκει από τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ ζωσ και 
τον χρόνο υποβολισ αυτισ τθσ ζκκεςθσ τα οποία κα επθρεάηουν ουςιωδϊσ τισ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017. 
 
3. ΘΜΑΝΣΙΚΕ ΗΘΜΙΕ ΠΟΤ, ΚΑΣΑ ΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΣΘ ΕΚΘΕΕΩ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ 

ΤΝΕΛΕΤΘ, ΤΠΑΡΧΟΤΝ Θ ΑΝΑΜΕΝΕΣΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΤΨΟΤΝ 
 
Δεν προζκυψαν γεγονότα που ζχουν επζλκει, από τθν χρονολογία του ιςολογιςμοφ ζωσ και 
τον χρόνο υποβολισ τθσ ζκκεςθσ, που να είναι ηθμιογόνα και να δθλϊνουν τθν ανάγκθ 
προςαρμογϊν των ενεργθτικϊν και πακθτικϊν ςτοιχείων του δθμοςιευμζνου Ιςολογιςμοφ 
ι να απαιτοφν αποκάλυψθ τουσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κλειόμενθσ 
χριςθσ. Επίςθσ δεν πικανολογοφνται μελλοντικά γεγονότα που ενδζχεται να είναι 
ηθμιογόνα, ϊςτε να απαιτείται θ αποκάλυψθ τουσ ςτουσ μετόχουσ και ςτουσ τρίτουσ, 
προκειμζνου να εκτιμιςουν ςωςτά τα ςτοιχεία των δθμοςιευμζνων χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων. 
 
4. ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
 
Παράγοντεσ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου 
 
Θ Εταιρεία εκτίκεται ςε διάφορουσ χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ, όπωσ κινδφνουσ 
αγοράσ, πιςτωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευςτότθτασ.  Σο ςυνολικό πρόγραμμα διαχείριςθσ 
του κινδφνου τθσ Εταιρείασ ζχει ςτόχο να ελαχιςτοποιιςει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ που 
μπορεί να ζχουν οι κίνδυνοι αυτοί ςτθν χρθματοοικονομικι απόδοςθ τθσ Εταιρείασ. 
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Θ διαχείριςθ του κινδφνου παρακολουκείται από τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, θ οποία 
ςυντονίηει τθν πρόςβαςθ ςτισ χρθματαγορζσ και διαχειρίηεται τουσ χρθματοοικονομικοφσ 
κινδφνουσ ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ Εταιρεία. Θ Διοίκθςθ δεν εκτελεί ςυναλλαγζσ 
κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ι ςυναλλαγζσ που δεν ςχετίηονται με τισ εμπορικζσ, επενδυτικζσ 
ι δανειολθπτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Εταιρείασ. 
 
Σα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ του Ιςολογιςμοφ 
περιλαμβάνουν διακζςιμα, απαιτιςεισ και  βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ. 
 
υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

   
Θ Εταιρεία αν και δραςτθριοποιείται ςε διεκνζσ επίπεδο δε διενεργεί ςυναλλαγζσ ςε 
ςυνάλλαγμα και ωσ εκ τοφτου, δεν εκτίκεται ςτισ διακυμάνςεισ ςυναλλαγματικϊν 
ιςοτιμιϊν.  
 
Κίνδυνοσ επιτοκίου 

 
Σα λειτουργικά ζςοδα και οι ταμιακζσ ροζσ τθσ Εταιρείασ δεν επθρεάηονται από τισ 
διακυμάνςεισ των επιτοκίων, κακϊσ θ εταιρία δε χρθςιμοποιεί εξωτερικό τραπεηικό 
δανειςμό. 
 
Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

 
Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικι ςυγκζντρωςθ πιςτωτικοφ κινδφνου ζναντι των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν λόγω κυρίωσ τθσ μεγάλθσ διαςποράσ του πελατολογίου. Θ ζκκεςθ 
ςε πιςτωτικοφσ κινδφνουσ παρακολουκείται και αξιολογείται ςε ςυνεχι βάςθ.  Οι χονδρικζσ 
πωλιςεισ που καλφπτουν το 100% των ςυνολικϊν πωλιςεων, γίνονται κυρίωσ ςε πελάτεσ 
με μειωμζνο αρικμό απωλειϊν. 
 
Θ μθχανογραφικι εφαρμογι τθσ Εταιρίασ ελζγχει το μζγεκοσ τθσ παροχισ των πιςτϊςεων 
κακϊσ και τα πιςτωτικά όρια των λογαριαςμϊν. Για ειδικοφσ πιςτωτικοφσ κινδφνουσ 
γίνονται  προβλζψεισ για ηθμίεσ από απαξίωςθ. το τζλοσ του ζτουσ θ διοίκθςθ κεϊρθςε 
ότι δεν υπάρχει κανζνασ ουςιαςτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, που να μθν καλφπτεται ιδθ από 
ςχθματιςκείςα πρόβλεψθ. 

 
Επίςθσ όςον αφορά προϊόντα κατακζςεων, θ Εταιρεία ςυναλλάςςεται μόνο με 
αναγνωριςμζνα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα υψθλισ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ.  
 
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ  

 
Ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα, τόςο μζςω τθσ διακεςιμότθτασ 
επαρκϊν ιδίων κεφαλαίων και των πιςτωτικϊν ορίων από τα πιςτωτικά ιδρφματα, όςο και 
τθσ ικανοποιθτικισ απόδοςθσ τθσ ακολουκοφμενθσ από τθν εταιρία πιςτωτικισ πολιτικισ. 
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5. ΜΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ 

 

τρατθγικι 
 
Θ Εταιρία δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε κζματα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των 
εμπορευμάτων για τθ ςυνεχι ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ. 
 
Περιβάλλον 

Προτεραιότθτα τθσ Εταιρίασ αποτελεί θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ πρόλθψθ και ο 
περιοριςμόσ τθσ ρφπανςθσ και θ μείωςθ ςτον μικρότερο δυνατό βακμό των αρνθτικϊν 
επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον μζςα από προγράμματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Οι 
δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρίασ δθμιουργοφν χαμθλό επίπεδο περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ. 
Όλα τα μεταφορικά μζςα τθσ εταιρίασ είναι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ euro-5. Επίςθσ οι 
εγκαταςτάςεισ ψφξθσ – κζρμανςθσ τθσ εταιρίασ, είναι νζασ  προθγμζνθσ τεχνολογίασ και 
επιβαρφνουν ελάχιςτα το περιβάλλον με τθν λειτουργία τουσ.  

Θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ τθσ Εταιρίασ επιτυγχάνεται με τθ κζςπιςθ ςαφϊν και 
μετριςιμων ςτόχων, όπου είναι δυνατό, και προςφορά τθσ κατάλλθλθσ περιβαλλοντικισ 
εκπαίδευςθσ ςτο προςωπικό τθσ. 

 

Τγιεινι και αςφάλεια  

Θ υγεία και θ αςφάλεια ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ 
προτεραιότθτα για τθν Εταιρία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα 
αςφαλείασ για τουσ εργαηόμενουσ, τουσ ςυνεργάτεσ και τουσ επιςκζπτεσ ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ εργαςίασ. 
 
Οι εγκαταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ κζτουν ςτόχουσ για βελτίωςθ τθσ επίδοςισ τουσ ςτον τομζα 
τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειάσ τουσ. Αυτό κα μεγιςτοποιθκεί με τθν μετεγκατάςταςθ τθσ 
εταιρίασ ςε νζεσ ιδιόκτθτεσ  εγκαταςτάςεισ το τρζχον ζτοσ.  
 
Εργαςιακά κζματα 

Ο κλάδοσ ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ Εταιρία απαιτεί εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ, 
εκπαίδευςθ και εμπειρία. Κατά ςυνζπεια θ δυνατότθτα προςζλκυςθσ και διατιρθςθσ του 
κατάλλθλου ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν απρόςκοπτθ 
λειτουργία τθσ Εταιρίασ. 
 
Επιπλζον, θ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των εργαηομζνων αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 
πολιτικισ τθσ εταιρίασ.  
 
Θ εκπαίδευςθ των εργαηομζνων αποτελεί μια περιοχι ζμφαςθσ, ϊςτε ο κάκε εργαηόμενοσ 
να κατανοιςει τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ Εταιρίασ, να προςδιορίςει 
αποτελεςματικότερα το ρόλο του και να εξελίξει τισ δεξιότθτεσ του.  
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6. ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΘ 

Όλεσ οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρίασ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ  αφοροφν πωλιςεισ και αγορζσ 
αγακϊν και υπθρεςιϊν κατά τθν κανονικι λειτουργία των επιχειριςεων. θμειϊνεται ότι 
δεν υφίςτανται μεταξφ τθσ Εταιρίασ και των ςυνδεδεμζνων εταιριϊν ειδικζσ ςυμφωνίεσ ι 
ςυνεργαςίεσ και οι μεταξφ τουσ ςυναλλαγζσ διεξάγονται με τουσ εκάςτοτε ςυνικεισ όρουσ, 
εντόσ του πλαιςίου και των ιδιαιτεροτιτων κάκε αγοράσ. 
 
 

 
   

Αμοιβζσ Διοίκθςθσ 
Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 καταβλικθκαν ςτα μζλθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου μικτζσ αποδοχζσ ςυνολικοφ φψουσ ευρϊ 78.000,00 
(31.12.2016: ευρϊ 64.020,00).  

 

Θεςςαλονίκθ, 27 Αυγοφςτου 2018 
 

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο  
 

 

  

31θ Δεκεμβρίου 2017 Σχζςθ Πωλιςεισ προσ Αγορζσ/Έξοδα από Υποχρεϊςεισ προσ Απαιτιςεισ από 

ςυνδεόμενα μζρθ ςυνδεόμενα μζρθ  ςυνδεόμενα μζρθ  ςυνδεόμενα μζρθ 

υνδεμζνθ Εταιρεία

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΕΒΡΟΤ ΙΚΕ -ΕΒΡΟΦΑΡΜ ΙΚΕ υνδεδεμζνθ 197.876,93 391.010,25 4.214,92 57.489,09

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΙΡΙ ΙΚΕ υνδεδεμζνθ 590,00 0,00 3.723,53 943,60

ΒΑΙΛΑΚΟΤ Ι.ΓΕΩΡΓΙΑ Εταιρία Μετόχου 131.542,48 3.002,85 94,84 1.393,07

Σφνολο 330.009,41 394.013,10 8.033,29 59.825,76

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

Α.Γ.Σ.   ΑΝ718655 Α.Γ.Σ. Υ 253951 Α.Γ.Σ. ΑΒ 152645 

ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ Γ.. 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΚΑΡΠΟΤΕΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 
ΒΑΗΛΑΚΟ 

ΣΟ ΜΔΛΟ 

ΒΑΗΛΑΚΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΑ 
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EΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) 
Οξθσηνί Διεγθηέο–Λνγηζηέο Α.Δ. 
Υεηκάξξαο 8Β 15125 

  Αζήλα `` 
 
 
 

 Σει.: 210 2886 000 
Φαμ: 210 2886 905 

   ey.com 
 
 
 

 
Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκυηού Δλεγκηή Λογιζηή  
 
Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο  ΒΑΗΛΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ   
 
Έκθεζη Δλέγσος επί ηυν Υπημαηοοικονομικών Καηαζηάζευν 
 
Γνώμη με επιθύλαξη 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΒΑΗΛΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηζνινγηζκό 
ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο ηεο 
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη ην ζρεηηθό πξνζάξηεκα. 

 
Καηά ηε γλώκε καο, εθηόο από ηηο πηζαλέο επηπηώζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ 
παξάγξαθν ηεο έθζεζεο καο “Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε”, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο 
ΒΑΗΛΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 θαη 
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014 όπσο ηζρύεη.  

 

Βάζη για Γνώμη με Δπιθύλαξη 

Από ηνλ έιεγρό καο πξνέθπςε όηη νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζζεί από 
ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2012-2013. Ωο εθ ηνύηνπ ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ 
ρξήζεσλ απηώλ δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθά. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε εθηίκεζε ησλ πξόζζεησλ 
θόξσλ θαη ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ πηζαλόλ θαηαινγηζηνύλ ζε κειινληηθό θνξνινγηθό έιεγρν θαη δελ 
έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή πξόβιεςε γηα απηή ηελ ελδερόκελε ππνρξέσζε. Από ηνλ έιεγρό καο, δελ 
έρνπκε απνθηήζεη εύινγε δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ύςνπο ηεο πξόβιεςεο πνπ ηπρόλ 
απαηηείηαη. 
 
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ 
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη 
πεξαηηέξσ ζηελ παξάγξαθν ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα 
Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη 
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν 
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο 
ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα 
Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα 
παξέρνπλ βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε. 
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Άλλερ πληποθοπίερ 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη άιιεο πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 
Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ “Έθζεζε 
επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ”, αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ επί απηώλ. 
 

 
Ζ γλώκε καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δελ θαιύπηεη ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη δελ 
εθθξάδνπκε κε ηε γλώκε απηή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπκπέξαζκα δηαζθάιηζεο επί απηώλ. 
 
ε ζρέζε κε ηνλ έιεγρό καο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε επζύλε καο είλαη λα 
αλαγλώζνπκε ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο θαη, κε ηνλ ηξόπν απηό, λα εμεηάζνπκε εάλ νη άιιεο πιεξνθνξίεο 
είλαη νπζησδώο αζπλεπείο κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηηο γλώζεηο πνπ απνθηήζακε θαηά 
ηνλ έιεγρν ή αιιηώο θαίλεηαη λα είλαη νπζησδώο εζθαικέλεο. Δάλ, κε βάζε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπκε 
εθηειέζεη, θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη ππάξρεη νπζηώδεο ζθάικα ζε απηέο ηηο άιιεο πιεξνθνξίεο, 
είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα αλαθέξνπκε ην γεγνλόο απηό. Γελ έρνπκε ηίπνηα λα αλαθέξνπκε ζρεηηθά κε ην  
ζέκα απηό. 

 

Δςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ επί ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν  

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4308/2014 όπσο ηζρύεη, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο 
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 
είηε ζε ιάζνο. 

 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ 
ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε 
ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα 
ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή 
επηινγή από ην λα πξνρσξήζεη ζ’ απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 

Δςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηυν σπημαηοοικονομικών καηαζηάζευν 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιό ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε 
είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Ζ εύινγε 
δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη 
ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα 
νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη 
ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα 
επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, 
αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
ειέγρνπ. Δπίζεο:  
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• Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο ειεγθηηθέο 
δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 
είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηελ γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ  
 
 
 
νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, 
θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο 
δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 
• Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό 

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ δηαηύπσζε γλώκεο επί 
ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.  

• Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην 
εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε. 

• Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο βάζεο ηεο 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη 
νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ νπζηώδε 
αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο. Δάλ 
ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε ειεγθηή λα 
επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ 
απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο 
βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, 
κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί 
σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

• Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη  
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν 
πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 

 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 
ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ 
ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 
 
Έκθεζη επί Άλλυν Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζευν 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β) ηνπ Ν. 
4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 

α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο αληηζηνηρεί κε 
ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017. 

 

β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία ΒΑΗΛΑΚΟ ΗΩΑΝΝΖ 
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο 
αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 
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Θεζζαινλίθε, 30 Απγνύζηνπ 2018 
 

Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΣΑΓΑΝΝΖ 

ΑΜ ΟΔΛ 25921 

ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) 

ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ. 

ΥΔΗΜΑΡΡΑ 8Β, 151 25 ΜΑΡΟΤΗ 



 
 
 
 

  
 
 
 

ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΘ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ   
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017 
(Σα ποςά ςε όλουσ τουσ πίνακεσ και τισ ςθμειϊςεισ είναι ςε Ευρϊ) 
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Γ. ΙΟΛΟΓΙΜΟ 
 

 
 
 
Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 16 ζωσ 39 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταςτάςεων 

Δνεπγηηικό Σημείωση 31.12.2017 31.12.2016 Καθαπή θέζη, πποβλέτειρ και ςποσπεώζειρ Σημείωση 31.12.2017 31.12.2016

Μη κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία Καθαπή θέζη

Δνζώμαηα Πάγια Καηαβλημένα κεθάλαια

Αθίλεηα 4 638.484,00 11.987,59 Κεθάιαην 13 1.100.000,00 1.100.000,00

Μεηαθνξηθά κέζα 4 65.571,62 67.256,37

Λνηπόο εμνπιηζκόο 4 48.530,49 16.084,08 Αποθεμαηικά και αποηελέζμαηα ειρ νέο

ύνολο 752.586,11 95.328,04 Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαη ηθνύ 14 121.509,78 121.509,78

Αθνξόινγεηα θαη ινηπά απνζεκαηηθά 14 316.379,33 316.379,33

Άςλα πάγια ζηοισεία Απνηειέζκαηα εηο λέν 243.645,59 297.858,13

Λνηπά άπια 5 9.488,35 11.314,88 ύνολο 681.534,70 735.747,24

Υπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία ύνολο καθαπήρ θέζηρ 1.781.534,70 1.835.747,24

πκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο 6 50.000,00 40.000,00

Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 7 177,06 5.780,06 Πποβλέτειρ

ύνολο 50.177,06 45.780,06 Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 15 109.729,87 102.513,28

ύνολο μη κςκλοθοπούνηυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν 812.251,52 152.422,98 Τποσπεώζειρ

Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Γάλεηα 17 389.850,79 0,00

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 16 12.869,12 16.211,83

Κςκλοθοπούνηα πεπιοςζιακά ζηοισεία ύνολο 402.719,91 16.211,83

Αποθέμαηα

Δκπνξεύκαηα 8 1.008.798,60 981.861,65 Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα 8 16.581,31 25.734,31 Σξαπεδηθά δάλεηα 17 1.813,40 364,18

ύνολο 1.025.379,91 1.007.595,96 Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 17 73.383,04 0,00

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 18 1.611.125,23 1.436.562,66

Υπημαηοοικονομικά ζηοισεία και πποκαηαβολέρ Φόξνο εηζνδήκαηνο 19 0,00 0,00

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 9 1.555.648,85 1.661.901,79 Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 20 12.121,14 8.915,08

Λνηπέο απαηηήζεηο 10 335.762,44 244.600,50 Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 21 19.784,96 19.639,36

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ 11 3.408,70 0,00 Λνηπέο ππνρξεώζεηο 22 14.991,37 8.314,57

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 11 1.029,47 1.186,54 Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 23 7.351,74 928,68

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 12 301.074,47 361.489,11 ύνολο 1.740.570,88 1.474.724,53

ύνολο 2.196.923,93 2.269.177,94

ύνολο ςποσπεώζευν 2.143.290,79 1.490.936,36

ύνολο κςκλοθοπούνηυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν 3.222.303,84 3.276.773,90

ύνολο Δνεπγηηικού 4.034.555,36 3.429.196,88 ύνολο καθαπήρ θέζηρ, πποβλέτευν και ςποσπεώζευν 4.034.555,36 3.429.196,88

Ιζολογιζμόρ  ηηρ 31ηρ Γεκεμβπίος 2017

ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

Ποσά σε ευρώ



ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΘ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ     
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017 
(Σα ποςά ςε όλουσ τουσ πίνακεσ και τισ ςθμειϊςεισ είναι ςε Ευρϊ) 
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Δ. ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 15 ζωσ 38 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταςτάςεων 

Σημείωση 2017 2016

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 24 13.163.092,96 14.737.567,48

Κόζηνο Πσιήζεσλ 25 -12.440.365,12 -13.836.629,24

Μηθηό απνηέιεζκα 722.727,84 900.938,24

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 26 6.422,03 5.660,69

729.149,87 906.598,93

Έμνδα δηνίθεζεο 27 -317.374,59 -276.436,77

Έμνδα δηάζεζεο 28 -430.905,01 -426.279,78

Λνηπά έμνδα θαη δεκίεο 29 -4.528,59 -7.642,44

Καζαξά θέξδε/ (δεκίεο) από δηάζεζε κε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ 4 2.314,77 -1.220,71

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 30 6.450,31 9.498,52

Αποηελέζμαηα ππο ηόκυν και θόπυν -14.893,24 204.517,75

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 31 5.323,01 6.850,65

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 31 -14.642,31 -2.211,33

Αποηέλεζμα ππο θόπυν -24.212,54 209.157,07

Φόξνη εηζνδήκαηνο 19 0,00 -63.380,01

Αποηέλεζμα σπήζευρ μεηά από θόποςρ -24.212,54 145.777,06

Καηάζηαζη αποηελεζμάηυν καηά λειηοςπγία

ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

Ποσά σε ευρώ



ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΘ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ     
Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017 
(Σα ποςά ςε όλουσ τουσ πίνακεσ και τισ ςθμειϊςεισ είναι ςε Ευρϊ) 
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Δ. ΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΘ ΘΕΘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ςημειώςεισ ςτισ ςελίδεσ 15 ζωσ 38 αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταςτάςεων 

Κεθάλαιο
Αποθεμαηικά νόμυν 

& καη/ κού

Αθοπολόγηηα 

και λοιπά 

αποθεμαηικά

Αποηελέζμαηα ειρ 

νέο
ύνολο

Τπόλοιπο 01.01.2016 1.100.000,00 114.220,93 316.379,33 409.369,92 1.939.970,18

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 0,00 0,00 0,00 145.777,06 145.777,06

Γηαλνκή θεξδώλ ζε απνζεκαηηθά 0,00 7.288,85 0,00 -7.288,85 0,00

Γηαλνκέο κεξηζκάησλ (ζεκ. 33) 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 -250.000,00

Τπόλοιπο 31.12.2016 1.100.000,00 121.509,78 316.379,33 297.858,13 1.835.747,24

Απνηειέζκαηα ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 0,00 0,00 0,00 -24.212,54 -24.212,54

Γηαλνκέο κεξηζκάησλ (ζεκ. 33) 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -30.000,00

Τπόλοιπο 31.12.2017 1.100.000,00 121.509,78 316.379,33 243.645,59 1.781.534,70

Καηάζηαζη μεηαβολών Καθαπήρ Θέζηρ

ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ

Ποσά σε ευρώ



ΒΑΙΛΑΚΟ Ι. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ Α.Ε. 
θμειϊςεισ επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017 
(Σα ποςά ςε όλουσ τουσ πίνακεσ και τισ ςθμειϊςεισ είναι ςε Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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Ε. ΘΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 
 
Θ εταιρία είχε ςυςτακεί αρχικά με τθν επωνυμία «ΙΩΑΝΝΘ ΒΑΙΛΑΚΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. 
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ» το ζτοσ 1980 μεταξφ του Ιωάννθ Βαςιλάκου του Κων/νου και του 
Αλζξανδρου Καρποφηθ του Δθμθτρίου με το με αρικμό 7100/15-10-1980 ςυμβόλαιο 
ςυςτάςεωσ ομόρρυκμου εταιρίασ φαρμακαποκικθσ. 
 
Σο 2011 αποφαςίςτθκε θ μετατροπι τθσ ωσ άνω Ομόρρυκμθσ Εταιρίασ ςε Ανϊνυμθ Εταιρία 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. 
 
Θ Βαςιλάκοσ Ιωάννθσ Φαρμακαποκικθ Α.Ε. (εφεξισ θ «Εταιρεία») είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία 
αποτελεί μια 2θσ γενιάσ φαρμακαποκικθ θ οποία ιδρφκθκε το 2011 με ζδρα ςτθ 
Θεςςαλονίκθ επί τθσ Θερμαϊκοφ 14 & Πατριάρχου Ακθναγόρα 3, TΘ 102, ΣΚ 57013, 
Ωραιόκαςτρο, Θεςςαλονίκθ και είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο με ΑΡ. 
Γ.Ε.ΜΘ. 057400704000. Θ διάρκεια τθσ εταιρίασ ορίηεται ςε πενιντα (50) ζτθ.  
 
Θ εταιρεία ζχει ωσ ςκοπό: 
α) Σθν εμπορία και χονδρικι πϊλθςθ φαρμάκων, παραφαρμάκων, ςυμπλθρωμάτων 
διατροφισ, κακετιρων, αντιδραςτθρίων, καλλυντικϊν, αρωμάτων και αικζριων ελαίων και 
ςυναφϊν προσ αυτά προϊόντων και εμπορευμάτων κακϊσ και τθν διανομι αυτϊν για 
λογαριαςμό τρίτων.  
β) Σθν πϊλθςθ ειδϊν ιατρικισ γενικισ χριςεωσ, διαιτθτικϊν προϊόντων, γαλάτων και 
τροφϊν βρεφικισ θλικίασ, ειδϊν υγιεινισ βρεφϊν, εγκφων και λεχωϊδϊν. Ακριβζςτερα δε θ 
(χονδρικϊσ) προμικεια, κατοχι, εμπορία, διανομι, ειςαγωγι και εξαγωγι φαρμάκων και 
λοιπϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και χθμικϊν ουςιϊν (ανκρϊπινων και κτθνιατρικϊν) 
ιατρικϊν εργαλείων, βοθκθμάτων και μθχανθμάτων, ορκοπεδικϊν ειδϊν, καλλυντικϊν κλπ. 
και γενικϊσ όλων των προϊόντων αρμοδιότθτοσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων  (ΕΟΦ) 
που αναφζρονται ςτο άρκρο 2 παρ, 2 του ν. 1316/83 όπωσ ιςχφει κάκε φορά και με τουσ 
περιοριςμοφσ τθσ εκάςτοτε ιςχυοφςθσ νομοκεςίασ . 
γ) Όλεσ οι παραγωγικζσ ειςαγωγικζσ και εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςχετίηονται 
με τα παραπάνω προϊόντα. 
 
Θ ςφνκεςι του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κατά τθν 31.12.2016, όπωσ ζχει προκφψει με βάςθ 
τθν από 10.11.2016 Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων με πενταετι κθτεία, ζχει ωσ 
εξισ: 
 

Βαςιλάκοσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ  Πρόεδροσ   

Καρποφηθσ Δθμιτριοσ του Αλζξανδρου Αντιπρόεδροσ 

Βαςιλάκου Γεωργία του Ιωάννθ Μζλοσ 

Οι παροφςεσ  χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν εγκρικεί από το Δ.. τθσ Εταιρείασ τθν 
27/08/2018, και τελοφν υπό τθν ζγκριςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων. 
 



ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΘ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ   
θμειϊςεισ επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017 
(Σα ποςά ςε όλουσ τουσ πίνακεσ και τισ ςθμειϊςεισ είναι ςε Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 
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2. ΒΑΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΩΝ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  

 
2.1 Πλαίςιο Κατάρτιςθσ των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων 

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςφμφωνα με το Ν. 4308/2014 “Νζα 
Ελλθνικά Λογιςτικά Πρότυπα, ςυναφείσ ρυκμίςεισ και άλλεσ διατάξεισ”. Θ Εταιρεία 
ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 4308/2014 κατθγοριοποιείται ςτισ μεςαίεσ οντότθτεσ. 

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ 
κόςτουσ και με τθν αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ («going concern»). 

Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ που είναι και το νόμιςμα ςτο 
οποίο δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία. 
 
Θ ςφνταξθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων απαιτεί όπωσ θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ 
προβαίνει ςε ςθμαντικζσ λογιςτικζσ εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ που επθρεάηουν τα 
υπόλοιπα των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ, τθ 
γνωςτοποίθςθ ενδεχόμενων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων κακϊσ και τα παρουςιαηόμενα 
ζςοδα και ζξοδα. Οι εκτιμιςεισ και οι κρίςεισ αξιολογοφνται ςυνεχϊσ και βαςίηονται ςε 
εμπειρικά δεδομζνα και άλλουσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςδοκιϊν για 
μελλοντικά γεγονότα που κεωροφνται αναμενόμενα υπό εφλογεσ ςυνκικεσ. Σα πραγματικά 
αποτελζςματα ενδζχεται να διαφζρουν από τισ εκτιμιςεισ αυτζσ. 
 

3. ΒΑΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΧΕ 
 
3.1 Λογιςτικζσ αρχζσ 
 
Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν από τθν Εταιρεία κατά τθν προετοιμαςία και 
ςφνταξθ των ςυνθμμζνων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων παρουςιάηονται κατωτζρω.  

 
(α)    Ενςϊματα πάγια:  
 
Αρχικι αναγνϊριςθ 
Κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα πάγια ςτοιχεία επιμετροφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ. το 
κόςτοσ κτιςθσ των παγίων περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ βελτίωςθσ τουσ. Οι δαπάνεσ 
επιςκευϊν και ςυντθριςεων κεφαλαιοποιοφνται όταν εμπίπτουν ςτον οριςμό του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο εντόσ τθσ χριςθσ ςτθν 
οποία πραγματοποιοφνται. 
 
Μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ 
Μεταγενζςτερα επιμετροφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ κτιςεωσ (κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ 
ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τυχόν απομειϊςεισ τθσ αξίασ τουσ). 
 
Σα πάγια ςτοιχεία που ζχουν περιοριςμζνθ ωφζλιμθ οικονομικι ηωι υπόκεινται ςε ετιςια 
απόςβεςθ τθσ αξίασ τουσ θ οποία υπολογίηεται με τθν μζκοδο τθσ ςτακερισ απόςβεςθσ και 
με ςυντελεςτι που αντανακλά τισ ωφζλιμεσ ηωζσ των παγίων, ωσ εξισ: 
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Πάγιο Ωφζλιμθ Ηωι 

 
 
Θ απόςβεςθ αρχίηει όταν το περιουςιακό ςτοιχείο είναι ζτοιμο για τθ χριςθ για τθν οποία 
προορίηεται. Θ γθ δεν υπόκειται ςε απόςβεςθ. 
 
Οι ωφζλιμεσ ηωζσ, οι υπολειμματικζσ αξίεσ και μζκοδοι απόςβεςθσ των ενςϊματων παγίων 
υπόκεινται ετθςίωσ ςε επανεξζταςθ κατά τθν κατάρτιςθ των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων και αναπροςαρμόηονται ςε μελλοντικζσ χριςεισ, εάν κρικεί απαραίτθτο. 
 
Οι προκαταβολζσ και τα υπό καταςκευι μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία  περιλαμβάνονται ςτα 
πάγια υπό εκτζλεςθ και απεικονίηονται ςτο κόςτοσ τουσ. Οι ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ 
δεν αποςβζνονται μζχρι να ολοκλθρωκεί το πάγιο και να είναι διακζςιμο για τθν 
προοριηόμενθ παραγωγικι του λειτουργία. 
 
Παφςθ αναγνϊριςθσ παγίων 
Σα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου διατζκθκαν ι δεν 
αναμζνονται πλζον μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από τθ χριςθ ι τθ διάκεςι τουσ ζπαυςαν 
να αναγνωρίηονται ςτον ιςολογιςμό και το κζρδοσ ι ηθμία που προζκυψε από τθν ανωτζρω 
παφςθ προςδιορίςκθκε ωσ θ διαφορά μεταξφ του κακαροφ προϊόντοσ τθσ διάκεςθσ και τθσ 
λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων ςτο χρόνο που το ςτοιχείο ζπαυςε να αναγνωρίηεται.  

  
Απομείωςθ 
Θ διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εξετάηει ςε ετιςια βάςθ τα ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει, εάν υφίςτανται ενδείξεισ για απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ. Εάν 
υπάρχουν ενδείξεισ υπολογίηεται θ ανακτιςιμθ αξία τουσ και όπου θ λογιςτικι αξία ενόσ 
ενςϊματου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει τθν ανακτιςιμθ αξία του, ςχθματίηεται 
πρόβλεψθ για ηθμιά από απομείωςθ προκειμζνου θ λογιςτικι αξία του παγίου να 
απεικονίηει τθν ανακτιςιμθ αξία του. Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι 
το μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ μείον ζξοδα πϊλθςθσ ενόσ περιουςιακοφ 
ςτοιχείου και τθσ αξίασ χριςεωσ. Τποχρζωςθ αναγνϊριςθσ ηθμίασ απομείωςθσ υπάρχει 
μόνο όταν εκτιμάται ότι θ απομείωςθ είμαι μόνιμου χαρακτιρα και είναι ςθμαντικοφ 
ποςοφ. Εάν κρίνεται ότι θ απομείωςθ είναι παροδικοφ χαρακτιρα δεν λογίηεται. Συχόν 
ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ ωσ ζξοδο. Οι ηθμίεσ 
απομείωςθσ αναςτρζφονται ςτα αποτελζςματα, όταν οι ςυνκικεσ που τισ προκάλεςαν 
παφουν να υφίςτανται. Θ λογιςτικι αξία ενόσ παγίου μετά τθν αναςτροφι τθσ ηθμίασ 
απομείωςθσ δεν μπορεί να υπερβεί τθ λογιςτικι αξία που κα είχε το πάγιο εάν δεν είχε 
αναγνωριςτεί θ ηθμία απομείωςθσ. 

 

 (β) Άυλα πάγια ςτοιχεία:  

Κτίρια - Εγκαταςτάςεισ κτιρίων 25 - 50 ζτθ

Μεταφορικά Μζςα 10 - 12 ζτθ

Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ  5 - 10 ζτθ
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Άυλο είναι ζνα εξατομικεφςιμο και μθ νομιςματικό περιουςιακό ςτοιχείο, χωρίσ υλικι 
υπόςταςθ. Ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο είναι εξατομικεφςιμο ςε κάκε μία από τισ δφο 
παρακάτω περιπτϊςεισ: 
 
α) είναι διαχωρίςιμο, δθλαδι δφναται να διαχωρίηεται ι αποχωρίηεται από τθν οντότθτα και 
να πωλείται, μεταβιβάηεται, εκμιςκϊνεται, ι ανταλλάςςεται, είτε από μόνο του ι μαηί με 
ςχετικι ςφμβαςθ, περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ. 
β) προκφπτει από ςυμβατικά ι άλλα νόμιμα δικαιϊματα, ανεξάρτθτα του εάν τα 
δικαιϊματα είναι μεταβιβάςιμα, ι διαχωρίςιμα από τθν οντότθτα, ι από άλλα δικαιϊματα 
και δεςμεφςεισ. 
 
Αρχικι αναγνϊριςθ 
Κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα άυλα πάγια ςτοιχεία επιμετροφνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ. 
 
Μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ 
Μεταγενζςτερα επιμετροφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ κτιςεωσ (κόςτοσ κτιςθσ μείον τισ 
ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τυχόν απομειϊςεισ τθσ αξίασ τουσ). 
 
Δεν αναγνωρίηονται εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα άυλα ςτοιχεία.  
 
Οι αποςβζςεισ των άυλων παγίων διενεργικθκαν με τθ ςτακερι μζκοδο ςε 10 ζτθ. 
 
Σα ςτοιχεία που δεν πλθροφν τα κριτιρια αναγνϊριςθσ τουσ από το Ν. 4308/2014 (ζξοδα 
ιδρφςεωσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ, ζξοδα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου), παρζμειναν ςτα 
άυλα πάγια ςτοιχεία μζχρι τθν ολοςχερι απόςβεςθ τουσ.  
 
(γ)  Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία:  
 
Αρχικι αναγνϊριςθ 
Σα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ που απαιτικθκε για τθν 
απόκτθςι τουσ. Σο κόςτοσ κτιςθσ περιλαμβάνει το ςφνολο των ταμειακϊν διακεςίμων (ι 
ταμειακϊν ιςοδφναμων) ι τθν εφλογθ αξία άλλου ανταλλάγματοσ που διατζκθκε για τθν 
απόκτθςθ, πλζον δαπάνεσ αγοράσ. 

 
Μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ 
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία επιμετροφνται ςτο 
κόςτοσ κτιςεωσ μείον τυχόν ηθμιϊν απομείωςθσ. 
 

Ειδικά και αποκλειςτικά τα ζντοκα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία μεταγενζςτερα 
τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ επιμετροφνται ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ, είτε με τθ χριςθ τθσ 
μεκόδου του πραγματικοφ επιτοκίου είτε με τθ ςτακερι μζκοδο. Θ επιμζτρθςθ ςτο 
αποςβζςιμο κόςτοσ, αντί τθσ επιμζτρθςθσ ςτο κόςτοσ κτιςθσ, εφαρμόηεται όταν θ μζκοδοσ 
του αποςβζςιμου κόςτουσ ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτα ποςά των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων. 
 
Απομείωςθ 
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Κάκε χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο (ζντοκο ι μθ) υπόκεινται ςε ζλεγχο 
απομείωςθσ, όταν υπάρχουν οι ςχετικζσ ενδείξεισ που αναφζρονται παρακάτω (άρκρο 19 
παρ. 5 του νόμου 4308/2014): 
 
α) υπάρχουν προφανείσ, ςοβαρζσ χρθματοοικονομικζσ δυςκολίεσ του εκδότθ ι του υπόχρεου 
των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ι 
β) θ λογιςτικι αξία είναι ςθμαντικι υψθλότερθ από τθν εφλογθ αξία αυτϊν των ςτοιχείων 
(όταν υπάρχει) ι  
γ) δυςμενείσ τοπικζσ, εκνικζσ ι διεκνείσ ςυνκικεσ αυξάνουν τθν πικανότθτα ακζτθςθσ 
βαςικϊν δεςμεφςεων που απορρζουν από τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία.  
  
Ηθμία απομείωςθσ αναγνωρίηεται όταν θ ανακτιςιμθ αξία του ςτοιχείου υπολείπεται τθσ 
λογιςτικισ του αξίασ. Ειδικά για τα μακροπρόκεςμα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία (μθ 
κυκλοφοροφν ενεργθτικό), οι ηθμίεσ απομείωςθσ αναγνωρίηονται όταν εκτιμάται ότι θ 
απομείωςθ είναι μόνιμου χαρακτιρα.  
 
Οι ηθμίεσ απομείωςθσ των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα 
και αναςτρζφονται ωσ κζρδθ ςε αυτά, όταν οι ςυνκικεσ που τισ προκάλεςαν πάψουν να 
υφίςτανται. Θ αναςτροφι γίνεται μζχρι τθσ αξίασ που κα είχε το ςτοιχείο, εάν δεν είχε 
αναγνωριςτεί ηθμιά απομείωςθσ. 
 
Θ ζκκεςθ τθσ Εταιρείασ ςτον πιςτωτικό κίνδυνο επθρεάηεται κυρίωσ από τα εξατομικευμζνα 
χαρακτθριςτικά κάκε πελάτθ. Τπάρχει μικρι ςυγκζντρωςθ πιςτωτικοφ κινδφνου ςχετικά με 
τουσ πελάτεσ. 
 
Παφςθ αναγνϊριςθσ 
Θ οντότθτα παφει να αναγνωρίηει ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο όταν και 
μόνον όταν: 

 Εκπνεφςουν τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμιακϊν ροϊν του ςτοιχείου ι 
 

 μεταβιβάςει όλουσ ουςιαςτικά τουσ κινδφνουσ και τα οφζλθ που προκφπτουν από τθν 
κυριότθτα του ςτοιχείου αυτοφ. 
 

(δ)  Αποκζματα:  
 
Αρχικι αναγνϊριςθ 
 
Σα αποκζματα αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ. Σο κόςτοσ κτιςθσ των αποκεμάτων 
περιλαμβάνει το ςφνολο των δαπανϊν που απαιτοφνται για να φκάςουν αυτά ςτθν παροφςα 
κζςθ και κατάςταςι τουσ.  
Σα ιδιοπαραγϊμενα αποκζματα αναγνωρίηονται αρχικά ςτο κόςτοσ παραγωγισ.    

Σο κόςτοσ παραγωγισ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ προςδιορίηεται με μία από τισ γενικά αποδεκτζσ 
μεκόδουσ κοςτολόγθςθσ και περιλαμβάνει:   

-  το κόςτοσ πρϊτων υλϊν, αναλϊςιμων υλικϊν, εργαςίασ και άλλο κόςτοσ που ςχετίηεται 
άμεςα με το εν λόγω ςτοιχείο, και 
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-  μία εφλογθ αναλογία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν εξόδων που ςχετίηονται ζμμεςα με το εν 
λόγω ςτοιχείο, ςτο βακμό που τα ζξοδα αυτά αναφζρονται ςτθν περίοδο παραγωγισ. 
 
 
 
Μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ 
Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα αποκζματα επιμετροφνται ςτθν κατ’ είδοσ χαμθλότερθ αξία 
μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Ωσ κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία 
ορίηεται θ εκτιμϊμενθ τιμι διάκεςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου κατά τθν κανονικι πορεία 
τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, μειωμζνθ κατά το τυχόν κόςτοσ που απαιτείται για τθν 
ολοκλιρωςι του και για τθν πραγματοποίθςθ τθσ διάκεςθσ. 
 
Θ πρόβλεψθ για υποτίμθςθ εμπορευμάτων ςχθματίηεται ςτθν βάςθ παρουςίαςθσ των 
αποκεμάτων ςτθν κατ’ είδοσ χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςθσ και κακαρισ 
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. 
 
Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί για τθν αποτίμθςθ των αποκεμάτων τθσ, τθν μζκοδο του  μζςου 
ςτακμικοφ κόςτουσ θ οποία ακολουκείται πάγια. 
 
(ε)   Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα:  
Σα ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά, τισ κατακζςεισ 
όψεωσ και τισ βραχυπρόκεςμεσ μζχρι 3 μινεσ επενδφςεισ, υψθλισ ρευςτοποιθςιμότθτασ 
και χαμθλοφ ρίςκου. Σραπεηικζσ υπεραναλιψεισ απεικονίηονται ςτο Πακθτικό ςτισ 
βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ. Σα ςτοιχεία των ταμειακϊν διακεςίμων και 
ιςοδυνάμων ζχουν αμελθτζο κίνδυνο μεταβολισ ςτθν αξία. 
 
(ςτ) Μετοχικό κεφάλαιο:  
Σο μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν αξία των κοινϊν μετοχϊν τθσ Εταιρείασ που ζχουν 
εκδοκεί και είναι ςε κυκλοφορία. Σα ζξοδα που αφοροφν άμεςα τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν 
παρουςιάηονται ςτα Κδια Κεφάλαια αφαιρετικά από το μετοχικό κεφάλαιο.  
 
(η)     Προβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ: 
Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται αρχικά και επιμετροφνται μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό 
ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό τουσ. Σο ποςό αυτό προςδιορίηεται 
ωσ θ βζλτιςτθ εκτίμθςθ, όροσ ο οποίοσ υποδθλϊνει ότι απαιτείται ςτάκμιςθ όλων των 
ςθμαντικϊν ενδεχόμενων βάςει πικανότθτα επζλευςθσ. θμειϊνεται ότι οι προβλζψεισ κα 
αναγνωρίηονται αρχικά και επιμετρϊνται μεταγενζςτερα ςτθν παροφςα αξία των ποςϊν που 
αναμζνεται να απαιτθκοφν για τον διακανονιςμό τουσ, εάν θ επιμζτρθςθ με βάςθ τθν 
παροφςα αξία αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτα ποςά των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων, ζναντι τθσ επιμζτρθςθσ με βάςθ το ονομαςτικό ποςό. 
 
Οι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςε κάκε θμερομθνία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων 
και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να απεικονίηουν τθ παροφςα αξία του εξόδου που αναμζνεται 
να χρειαςτεί για τθν τακτοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ. Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν 
καταχωροφνται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ και αν 
θ πικανότθτα για εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Οι 
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ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν καταχωροφνται ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά 
γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν ωφελειϊν είναι πικανι. 
 
(θ)  Προβλζψεισ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ - Παροχζσ ςτο προςωπικό:  
φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ θ Εταιρεία καταβάλλει αποηθμιϊςεισ 
ςτουσ ςυνταξιοδοτθμζνουσ, το δε φψοσ των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων εξαρτάται από τα ζτθ 
προχπθρεςίασ και το φψοσ των αποδοχϊν. Σο πρόγραμμα κεωρείται πρόγραμμα 
κακοριςμζνων παροχϊν. Οι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ υπολογίηονται ςτθν 
προεξοφλθμζνθ αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που ζχουν ςωρευκεί κατά τθ λιξθ του 
ζτουσ, με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παροχϊν των εργαηομζνων κατά τθ διάρκεια 
τθσ αναμενόμενθσ εργαςιακισ ηωισ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τισ 
οικονομικζσ και αναλογιςτικζσ παραδοχζσ και κακορίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθν 
αναλογιςτικι μζκοδο αποτίμθςθσ των εκτιμϊμενων μονάδων υποχρζωςθσ (Projected Unit 
Method). Σα κακαρά κόςτθ ςυνταξιοδότθςθσ τθσ περιόδου ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 
Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ και αποτελοφνται από τθν παροφςα αξία των παροχϊν 
που ζγιναν δεδουλευμζνεσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, τουσ τόκουσ επί τθσ υποχρζωςθσ 
παροχϊν, και τα αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ τα οποία καταχωροφνται άμεςα απευκείασ 
ςτα λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα και δε μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ςε μεταγενζςτερθ 
περίοδο. Για τθν προεξόφλθςθ χρθςιμοποιείται θ μζκοδοσ Full Yield curve (καμπφλθσ 
επιτοκίου). 
 
Οι βραχυπρόκεςμεσ παροχζσ προσ το προςωπικό ςε χριμα και ςε είδοσ καταχωροφνται ωσ 
ζξοδο όταν κακίςτανται δεδουλευμζνεσ. 
 
 (κ) Κρατικά Αςφαλιςτικά προγράμματα:  
Σο προςωπικό τθσ Εταιρείασ καλφπτεται κυρίωσ από τον κφριο Κρατικό Αςφαλιςτικό Φορζα 
που αφορά ςτον ιδιωτικό τομζα (ΙΚΑ) που χορθγεί ςυνταξιοδοτικζσ και ιατροφαρμακευτικζσ 
παροχζσ. Κάκε εργαηόμενοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνειςφζρει μζροσ του μθνιαίου 
μιςκοφ του ςτο ταμείο, ενϊ τμιμα τθσ ςυνολικισ ειςφοράσ καλφπτεται από τθν Εταιρεία. 
Κατά τθν ςυνταξιοδότθςθ το ςυνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεφκυνο για τθν καταβολι των 
ςυνταξιοδοτικϊν παροχϊν ςτουσ ςυνταξιοφχουσ. Κατά ςυνζπεια θ Εταιρεία δεν ζχει καμία 
νομικι ι τεκμαρτι  υποχρζωςθ για τθν πλθρωμι μελλοντικϊν παροχϊν με βάςθ αυτό το 
πρόγραμμα. 
 
(ι)  Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ: 
 

Αρχικι αναγνϊριςθ 
Οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά ςτο οφειλόμενο ποςό τουσ. 
 
Μεταγενζςτερθ επιμζτρθςθ 
Μεταγενζςτερα τθσ αρχικισ αναγνϊριςθσ, οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ 
επιμετροφνται ςτα οφειλόμενα ποςά. 
 
Αντί τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω οι χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται 
αρχικά και επιμετροφνται μεταγενζςτερα ςτο αποςβζςιμο κόςτοσ με τθ μζκοδο του 
πραγματικοφ επιτοκίου ι τθ ςτακερι μζκοδο, εάν θ επιμζτρθςθ με τον κανόνα τθσ 
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παροφςασ παραγράφου ζχει ςθμαντικι επίπτωςθ ςτα ποςά των χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων. 
 
Οι προκφπτοντεσ τόκοι από τισ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται ωσ ζξοδα 
ςτα αποτελζςματα. 
Παφςθ αναγνϊριςθσ 
Θ οντότθτα παφει να αναγνωρίηει μια χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ όταν, και μόνον όταν, 
θ ςυμβατικι δζςμευςθ εκπλθρϊνεται, ακυρϊνεται ι εκπνζει. 
(κ)   Μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ: 
Οι μθ χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται αρχικά και επιμετροφνται 
μεταγενζςτερα ςτο ονομαςτικό ποςό που αναμζνεται να απαιτθκεί για το διακανονιςμό 
τουσ. 
 
(λ)    Επιχορθγιςεισ Παγίων Επενδφςεων: 
Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν επιδότθςθ ενςϊματων παγίων 
ςτοιχείων αναγνωρίηονται ςτθν περίοδο που ειςπράττονται ι ςτθν περίοδο που κακίςταται 
οριςτικι θ ζγκριςι τουσ και υπάρχει βεβαιότθτα ότι κα ειςπραχκοφν και ότι αναγνωρίηονται 
με τα ποςά που ειςπράττονται ι εγκρίνονται οριςτικά. 
 Όταν οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ ςχετίηονται με ζνα περιουςιακό ςτοιχείο, θ εφλογθ αξία 
πιςτϊνεται ςτισ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςαν αναβαλλόμενα ζςοδα και μεταφζρεται 
ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων με ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ με βάςθ τθν αναμενόμενθ 
ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ του περιουςιακοφ ςτοιχείου που επιχορθγικθκε. Όταν θ επιχοριγθςθ 
ςχετίηεται με δαπάνθ, αναγνωρίηεται ςαν ζςοδο ςτθν διάρκεια τθσ χριςεωσ που απαιτείται 
για τθν αντιςτοίχθςθ τθσ επιχοριγθςθσ ςε ςυςτθματικι βάςθ ςτισ δαπάνεσ τισ οποίεσ 
προορίηεται να αποηθμιϊςει. Οι αποςβζςεισ των επιχορθγιςεων εμφανίηονται ςτα «Λοιπά 
υνικθ Ζςοδα» ςτθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων. 
 
(μ)         Τρζχουςα και αναβαλλόμενθ φορολογία:  
 
Τρζχουςα φορολογία 
Ο τρζχων φόροσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που ιςχφουν ςτθν 
Ελλάδα. Θ δαπάνθ για τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ περιλαμβάνει τον φόρο ειςοδιματοσ που 
προκφπτει βάςει των κερδϊν τθσ κάκε Εταιρείασ όπωσ αναμορφϊνονται ςτισ φορολογικζσ τθσ 
δθλϊςεισ, πρόςκετουσ φόρουσ ειςοδιματοσ που προκφπτουν από τουσ φορολογικοφσ 
ελζγχουσ των φορολογικϊν αρχϊν και προβλζψεισ  για πρόςκετουσ φόρουσ και προςαυξιςεισ 
για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ και υπολογίηεται ςφμφωνα με φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ 

που ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων. Ωσ εκ τοφτου, θ 
τελικι εκκακάριςθ των φόρων ειςοδιματοσ πικανόν να αποκλίνει από τα ςχετικά 
ποςά τα οποία ζχουν καταχωρθκεί  ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ. 
  

Αναβαλλόμενθ φορολογία  
Θ λογιςτικι τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ ειςάγεται από το νόμο ςε κακαρά προαιρετικι 
βάςθ. Θ Εταιρεία επζλεξε να μθν εφαρμόςει τθ λογιςτικι τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ. 
 
(ν)     Αναγνϊριςθ Εςόδων:  
Σα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν αξία πϊλθςθσ των αγακϊν και υπθρεςιϊν, απαλλαγμζνθ από 
τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Π.Α.), τισ επιςτροφζσ και τισ εκπτϊςεισ. 
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Ζςοδα από τθν πϊλθςθ αγακϊν, λογίηονται όταν θ επιχείρθςθ ζχει μεταβιβάςει ςτον 
αγοραςτι όλουσ τουσ ουςιαςτικοφσ κινδφνουσ και ωφζλειεσ που απορρζουν από τθν 
κυριότθτα των αγακϊν, τα αγακά ζχουν γίνει αποδεκτά από τον αγοραςτι και θ είςπραξθ 
των αντίςτοιχων ποςϊν είναι ςφοδρά πικανι.  
Ζςοδα από τόκουσ λογίηονται βάςθ μιασ χρονικισ αναλογίασ, που προςδιορίηεται από τθν 
πραγματικι απόδοςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 
 
 
(ξ)    Έξοδα:  
Σα ζξοδα αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα ςε δεδουλευμζνθ βάςθ. Οι πλθρωμζσ που 
πραγματοποιοφνται για λειτουργικζσ μιςκϊςεισ μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα ωσ ζξοδα, 
κατά το χρόνο χριςθσ του μιςκίου. 
 
(ο)     Μερίςματα:  
Σα μερίςματα που διανζμονται ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ αναγνωρίηονται ωσ 
υποχρζωςθ ςτισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ όταν θ διανομι εγκρίνεται από τθν Γενικι 
υνζλευςθ των Μετόχων. 
 
(π)     Μιςκϊςεισ (ωσ μιςκωτισ):  
Ο κακοριςμόσ του κατά πόςο μία ςυναλλαγι εμπεριζχει μίςκωςθ ι όχι βαςίηεται ςτθν 
ουςία τθσ ςυναλλαγισ κατά τθν θμερομθνία ςφναψθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, δθλαδι ςτο 
κατά πόςο υπάρχει μια ςυμφωνία ςτθν οποία ο εκμιςκωτισ μεταβιβάηει ςτο μιςκωτι, 
ζναντι ανταλλάγματοσ, το δικαίωμα χριςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου για μια 
ςυμφωνθμζνθ περίοδο. 
 
Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ που μεταφζρουν ςτθν Εταιρεία ουςιωδϊσ όλουσ τουσ 
κινδφνουσ και τα οφζλθ που ςχετίηονται με το μιςκωμζνο πάγιο, κεφαλαιοποιοφνται κατά 
τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθν εφλογθ αξία του μιςκωμζνου παγίου ι, αν αυτι είναι 
χαμθλότερθ, ςτθ παροφςα αξία των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Οι πλθρωμζσ για 
χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ επιμερίηονται μεταξφ των χρθματοοικονομικϊν εξόδων και τθσ 
μείωςθσ τθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί ζνα ςτακερό επιτόκιο ςτο 
εναπομείναν υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ. Σα χρθματοοικονομικά ζξοδα χρεϊνονται ςτα 
αποτελζςματα. Σα κεφαλαιοποιθκζντα μιςκωμζνα πάγια αποςβζνονται με βάςθ τθ 
μικρότερθ περίοδο από τθν εκτιμϊμενθ ωφζλιμθ ηωι του παγίου ι τθν διάρκεια τθσ 
μίςκωςθσ. 
Μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί ουςιαςτικά όλα τα οφζλθ και τουσ κινδφνουσ που 
απορρζουν από τθν κυριότθτα του περιουςιακοφ ςτοιχείου ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ 
μιςκϊςεισ. Σα καταβαλλόμενα μιςκϊματα για λειτουργικζσ μιςκϊςεισ καταχωροφνται ωσ 
ζξοδα ςτα αποτελζςματα ςε ςυςτθματικι βάςθ κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. ε 
περίπτωςθ που ςφμβαςθ λειτουργικισ μίςκωςθσ διακοπεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ, το ποςό που καταβάλλεται ςτον εκμιςκωτι με τθ μορφι αποηθμίωςθσ, αναγνωρίηεται 
ωσ ζξοδο τθν περίοδο ςτθν οποία γίνεται θ διακοπι τθσ μίςκωςθσ. 

 
Κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 και 2016 θ Εταιρία δεν είχε χρθματοδοτικζσ παρά μόνο 
λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ακινιτων. 
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4. Ενςϊματα Πάγια 
 

Θ κίνθςθ των ενςϊματων  πάγιων ςτοιχείων  αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

                

ΑΞΙΑ ΚΣΘΕΩ

01.01.2016 0,00 57.489,59 165.519,33 129.239,65 352.248,57

Προςκικεσ 0,00 925,00 14.901,45 14.224,95 30.051,40

Μειϊςεισ 0,00 0,00 -80.198,00 -734,82 -80.932,82

31.12.2016 0,00 58.414,59 100.222,78 142.729,78 301.367,15

Προςκικεσ 28.373,75 612.150,75 11.169,35 48.779,96 700.473,81

Μειϊςεισ 0,00 0,00 0,00 -26.479,84 -26.479,84

31.12.2017 28.373,75 670.565,34 111.392,13 165.029,90 975.361,12

ΤΩΡΕΤΜΕΝΕ 

ΑΠΟΒΕΕΙ

01.01.2016 0,00 39.158,40 47.268,08 108.690,86 195.117,34

Αποςβζςεισ 0,00 7.268,60 18.259,50 18.524,83 44.052,93

Μειϊςεισ 0,00 0,00 -32.561,17 -569,99 -33.131,16

31.12.2016 0,00 46.427,00 32.966,41 126.645,70 206.039,11

Αποςβζςεισ 0,00 14.028,09 12.854,10 12.958,32 39.840,51

Μειϊςεισ 0,00 0,00 0,00 -23.104,61 -23.104,61

31.12.2017 0,00 60.455,09 45.820,51 116.499,41 222.775,01

ΑΝΑΠΟΒΕΣΘ ΑΞΙΑ

31 Δεκεμβρίου 2016 0,00 11.987,59 67.256,37 16.084,08 95.328,04

31 Δεκεμβρίου 2017 28.373,75 610.110,25 65.571,62 48.530,49 752.586,11

Μεταφορικά 

μζςα
Οικόπεδα Κτίρια φνολο

Ζπιπλα & 

λοιπόσ 

εξοπλιςμόσ
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Επί των ενςϊματων παγίων δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ ι άλλου είδουσ δεςμεφςεισ.            
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 δεν υφίςτανται 
ενδείξεισ απομείωςθσ μόνιμου χαρακτιρα τθσ αξίασ των ενςϊματων  παγίων τθσ. 
 
 
 
 
 
Οι αποςβζςεισ των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων αναλφονται ανά λειτουργία ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
Σο κζρδοσ/ηθμία από διάκεςθ μθ κυκλοφοροφντων ςτοιχείων αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
5. Άυλα πάγια ςτοιχεία  
 

Σα άυλα πάγια ςτοιχεία αποτελοφνται κυρίωσ από το αναπόςβεςτο υπόλοιπο λογιςμικϊν 
προγραμμάτων, των εξόδων ίδρυςθσ και πρϊτθσ εγκατάςταςθσ και εξόδων αφξθςθσ τα 
οποία θ Εταιρεία κάνοντασ χριςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 37 «Πρϊτθ εφαρμογι», ςυνεχίηει 
να τα εμφανίηει ωσ άυλα ςτοιχεία ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ μζχρι τθν ολοςχερι 
απόςβεςι τουσ.  
 
Θ κίνθςθ των άυλων πάγιων ςτοιχείων  αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

31.12.2017 31.12.2016

Ζξοδα διοίκθςθσ (ςθμ. 27) 13.246,45 19.623,70

Ζξοδα διάκεςθσ (ςθμ. 28) 26.594,06 24.429,23

φνολο 39.840,51 44.052,93

31.12.2017 31.12.2016

Αναπόςβεςτθ αξία παγίων 3.375,23 47.801,66

Είςπραξθ από πωλιςεισ παγίων 5.690,00 46.580,95

Κακαρό (κζρδοσ)/ηθμία από πωλιςεισ παγίων -2.314,77 1.220,71
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Οι αποςβζςεισ των άυλων πάγιων ςτοιχείων αναλφονται ανά λειτουργία ωσ ακολοφκωσ: 
 
 

 
 
 

6. υμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ  
 
Οι ςυμμετοχζσ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:  
 

 
 
Οι ςυμμετοχζσ ζχουν αποτιμθκεί ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ και δεν ςυντρζχει περίπτωςθ απομείωςθσ τθσ αξίασ 
τουσ. 

 
7. Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ 

Αξία κτιςεωσ 
Άυλα πάγια 

ςτοιχεία

Τπόλοιπο 01.01.2016 19.365,32

Τπόλοιπο 31.12.2016 19.365,32

Τπόλοιπο 31.12.2017 19.365,32

υςςωρεμζνεσ αποςβζςεισ

Τπόλοιπο 01.01.2016 6.223,91

Αποςβζςεισ 1.826,53

Τπόλοιπο 31.12.2016 8.050,44

Αποςβζςεισ 1.826,53

Τπόλοιπο 31.12.2017 9.876,97

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016 11.314,88

Αναπόςβεςτθ αξία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2017 9.488,35

31.12.2017 31.12.2016

Ζξοδα διοίκθςθσ (ςθμ. 27) 913,26 913,26

Ζξοδα διάκεςθσ (ςθμ. 28) 913,27 913,27

φνολο 1.826,53 1.826,53

Επωνυμία Ζδρα Ποςοςτό ςυμμετοχισ  Αξία υμμετοχισ

 "ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΕΒΡΟΤ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία" Αλεξανδροφπολθ 20% 40.000,00

"ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΙΡΙ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία"

Διμοσ ερρϊν και το επί τθσ Ε.Ο. 

ερρϊν - Θεςςαλονίκθσ 2ο χλμ, 

κατάςτθμα

20% 10.000,00

φνολο 50.000,00
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Οι Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
8. Αποκζματα 
 
Σα αποκζματα αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
Κάκε μεταβολι ςτθν πρόβλεψθ απομείωςθσ από τθν αποτίμθςθ των αποκεμάτων τζλουσ 
χριςθσ ςτθν ρευςτοποιιςιμθ αξία τουσ περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ των αποκεμάτων που 
καταχωρικθκε ωσ ζξοδο ςτο κόςτοσ πωλιςεων. Δεν ςχθματίςτθκε ςχετικι πρόβλεψθ κατά 
τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 και 2016.  
Επί των αποκεμάτων τθσ Εταιρείασ δεν υφίςτανται εμπράγματα βάρθ. 
 

9. Εμπορικζσ απαιτιςεισ 
  
Οι εμπορικζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 

10. Λοιπζσ Απαιτιςεισ 
 
Οι λοιπζσ απαιτιςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Εγγυιςεισ ΔΕΘ και λοιπϊν παροχϊν τρίτων 177,06 780,06

Εγγυιςεισ ενοικίων ακινιτων 0,00 5.000,00

φνολο 177,06 5.780,06

31.12.2017 31.12.2016

Εμπορεφματα 1.008.798,60 981.861,65

Προκαταβολζσ για αγορά αποκεμάτων 16.581,31 25.734,31

φνολο 1.025.379,91 1.007.595,96

31.12.2017 31.12.2016

Πελάτεσ (εκτόσ από ςυνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ) 962.880,95 1.154.219,79

Απαιτιςεισ από ςυνδεδεμζνεσ Εταιρίεσ (ςθμ. 34) 59.825,76 58.497,88

Επιταγζσ ειςπρακτζεσ μεταχρονολογθμζνεσ 383.024,55 373.729,64

Γραμμάτια ειςπρακτζα 149.917,59 75.454,48

φνολο 1.555.648,85 1.661.901,79
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11. Προπλθρωμζνα Ζξοδα - Δουλευμζνα Ζςοδα - 
 
Σα προπλθρωμζνα ζξοδα αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
Σα δουλευμζνα ζςοδα ανζρχονται κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 ςε Ευρϊ 3.408,70 και αφορά 
δεδουλευμζνο χρθματοοικονομικό ζςοδο από τθν παροχι εταιρικισ εγγφθςθσ ςτθ ςυνδεδεμζνθ Εταιρία. 

12. Σαμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα  
 
Σα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
13. Κεφάλαιο  
 
Σο εγκεκριμζνο και πλιρεσ καταβλθμζνο Μετοχικό Κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ζχει ωσ 
ακολοφκωσ: 

 
  31.12.2017  31.12.2016 

Καταβλθμζνο Μετοχικό Κεφάλαιο    
1.100.000 μετοχζσ ονομ. αξίασ 1,00 Ευρϊ 
ζκαςτθ  

 
1.100.000,00 1.100.000,00 

 

14. Αποκεματικά  
 

31.12.2017 31.12.2016

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 65.604,99 14.104,23

Απαίτθςθ από ΦΠΑ 191.605,94 155.434,84

Απαίτθςθ από ΠΦ 33.012,23 34.431,56

Προκαταβολζσ ςε πιςτωτζσ 20.307,04 5.629,87

Λοιποί χρεϊςτεσ 25.232,24 35.000,00

φνολο 335.762,44 244.600,50

31.12.2017 31.12.2016

Σζλθ κυκλοφορίασ 674,00 674,00

Αςφάλιςτρα 40,30 512,54

Λοιπά ζξοδα 315,17 0,00

φνολο 1.029,47 1.186,54

31.12.2017 31.12.2016

Σαμείο 48.494,37 1.869,67

Κατακζςεισ όψεωσ 252.580,10 359.619,44

φνολο 301.074,47 361.489,11
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Σα αποκεματικά νόμων ι καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

   

 
Σα αφορολόγθτα και λοιπά αποκεματικά τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
Τακτικό αποκεματικό: φμφωνα με τθν Ελλθνικι εμπορικι νομοκεςία, οι εταιρείεσ 
υποχρεοφνται, από τα κζρδθ τθσ χριςθσ, να ςχθματίςουν το 5% ςαν τακτικό αποκεματικό 
μζχρισ ότου αυτό φτάςει το ζνα τρίτο του καταβλθμζνου μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου. Κατά 
τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ Εταιρείασ απαγορεφεται θ διανομι του τακτικοφ αποκεματικοφ. 
 
Έκτακτα αποκεματικά: Σα ζκτακτα αποκεματικά αφοροφν ςε αποκεματικά που 
ςχθματίςτθκαν ςε προθγοφμενεσ χριςεισ από φορολογθμζνα κζρδθ και μποροφν να 
διανεμθκοφν κατόπιν ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων.  

15. Προβλζψεισ για παροχζσ ςε εργαηόμενουσ 
 
φμφωνα με το ελλθνικό εργατικό δίκαιο κάκε εργαηόμενοσ δικαιοφται εφάπαξ αποηθμίωςθ 
ςε περίπτωςθ απόλυςθσ ι ςυνταξιοδότθςθσ. Σο ποςό τθσ αποηθμίωςθσ εξαρτάται από το 
χρόνο προχπθρεςίασ και τισ αποδοχζσ του εργαηόμενου τθν θμζρα τθσ απόλυςθσ ι 
ςυνταξιοδότθςθσ του. Αν ο εργαηόμενοσ παραμείνει ςτθν Εταιρεία μζχρι να 
ςυνταξιοδοτθκεί κανονικά, δικαιοφται ποςό εφάπαξ ίςο με το 40% τθσ αποηθμίωςθσ που κα 
ζπαιρνε αν απολυόταν τθν ίδια μζρα. Ο ελλθνικόσ εμπορικόσ νόμοσ, προβλζπει ότι οι 
εταιρείεσ κα πρζπει να ςχθματίηουν πρόβλεψθ που αφορά το ςφνολο του προςωπικοφ και 
τουλάχιςτον για τθν υποχρζωςθ που δθμιουργείται επί αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 
(40% τθσ ςυνολικισ υποχρζωςθσ). 
Οι πίνακεσ που ακολουκοφν εμφανίηουν τθν κίνθςθ των ςχετικϊν λογαριαςμϊν 
προβλζψεων για παροχζσ ςε εργαηομζνουσ που παρουςιάηονται ςτον ςυνθμμζνο 
Ιςολογιςμό τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 και τθν ςφνκεςθ τθσ 
κακαρισ δαπάνθσ για τθ ςχετικι πρόβλεψθ που καταχωρικθκε ςτα αποτελζςματα. 

 

 
  

16. Επιχορθγιςεισ πάγιων επενδφςεων  

31.12.2017 31.12.2016

Σακτικό Αποκεματικό 121.509,78 121.509,78

31.12.2017 31.12.2016

Αφορόλογθτο αποκεματικό Ν. 3220/04 53.092,14 53.092,14

Ζκτακτα αποκεματικά 263.287,19 263.287,19

φνολο 316.379,33 316.379,33

31.12.2017 31.12.2016

Κακαρι υποχρζωςθ ζναρξθσ χριςεωσ 102.513,28 94.295,65

υνολικι χρζωςθ ςτα αποτελζςματα (ςθμ. 32) 7.908,05 8.217,63

Ζςοδο από μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ (ςθμ. 30) -691,46 0,00

Κακαρι υποχρζωςθ λιξθσ χριςεωσ 109.729,87 102.513,28
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Θ Εταιρεία ζχει λάβει επιχορθγιςεισ για τθν απόκτθςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων. Οι 
επιχορθγιςεισ που ςχετίηονται με τθν αγορά ενςϊματων παγίων, περιλαμβάνονται ςτισ 
μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςαν αναβαλλόμενα ζςοδα και μεταφζρονται ωσ ζςοδα ςτθν 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων με τθν ςτακερι μζκοδο και με ετιςιουσ ςυντελεςτζσ, 
ανάλογουσ με τουσ ςυντελεςτζσ απόςβεςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων για τα οποία 
λιφκθκαν.  
 
Θ κίνθςθ των επιχορθγιςεων ζχει ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
 
 
17.  Σραπεηικά δάνεια 

 

Σα βραχυπρόκεςμα τραπεηικά δάνεια τθσ Εταιρείασ ανζρχονται ςε Ευρϊ 1.813,40 
(31.12.2015: Ευρϊ 364,18) και αφοροφν οφειλζσ από πιςτωτικζσ κάρτεσ.  

       
Θ Εταιρία ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016 δεν ζχει αχρθςιμοποίθτα διακζςιμα πιςτωτικά 
όρια. 
 
Σο μακροπρόκεςμο δάνειο τθσ Εταιρίασ χορθγικθκε τον Απρίλιο 2017 από ελλθνικι τράπεηα 
με αρχικό κεφάλαιο Ευρϊ 500 χιλ., με επιτόκιο ετιςιο EURIBOR + 4,50% και καταβολι ςε 
τριμθνιαίεσ δόςεισ με λιξθ το ζτοσ 2023. Σο ανοικτό υπόλοιπο κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 
αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

Οφειλόμενα Δάνεια 
 

31.12.2017 31.12.2016 

Μζςα ςε ζνα ζτοσ 
 

73.383,04 0,00 

Από 1-5 ζτθ 
 

389.850,79 0,00 

φνολο 
 

463.233,83 0,00 

    Για τθ λιψθ του μακροπροκζςμου δανείου δεν υφίςτανται εμπράγματεσ ι άλλεσ 
εξαςφαλίςεισ. 
 
 

18.  Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ  
 

Τπόλοιπο ςτισ 1 Ιανουαρίου 2016 13.151,03

Είςπραξθ επιχοριγθςθσ 6.403,51

Ζςοδο που αναγνωρίςτθκε ςτα αποτελζςματα (ςθμ. 26) -3.342,71

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2016 16.211,83

Ζςοδο που αναγνωρίςτθκε ςτα αποτελζςματα (ςθμ. 26) -3.342,71

Τπόλοιπο ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2017 12.869,12
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Οι Εμπορικζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 

19.  Φόροσ Ειςοδιματοσ  
 
φμφωνα με το φορολογικό νόμο Ν. 4334/2015, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ τθσ χριςθσ 
2017 είναι 29% (2016: 29%). Λόγω ηθμιϊν δεν υφίςτατο τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ ςτθ 
χριςθ 2017 (31.12.2016 Ευρϊ 63.380,01).  
 
Οι φορολογικζσ δθλϊςεισ υποβάλλονται κάκε χρόνο, αναπροςαρμόηοντασ τα λογιςτικά 
αποτελζςματα με τισ φορολογικζσ διαφορζσ διλωςθσ, αλλά τα κζρδθ ι οι ηθμιζσ που 
αναφζρονται ς’ αυτζσ κεωροφνται προςωρινζσ μζχρι τθ διενζργεια φορολογικοφ ελζγχου 
από τισ φορολογικζσ αρχζσ και τθν ζκδοςθ  τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ με τθν οποία οι 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ οριςτικοποιοφνται. Φορολογικζσ ηθμιζσ που μεταφζρονται από 
προθγοφμενεσ χριςεισ, ςτο βακμό που είναι αποδεκτζσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ, 
μποροφν να ςυμψθφιςκοφν με τα κζρδθ των πζντε επόμενων χριςεων που ακολουκοφν. 
Ο Φόροσ Ειςοδιματοσ πλθρωτζοσ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 
 
20.  Λοιποί φόροι τζλθ  
 
Οι Λοιποί φόροι τζλθ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 

21.  Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ  
 
Οι Οργανιςμοί κοινωνικισ αςφάλιςθσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

31.12.2017 31.12.2016

Προμθκευτζσ (εκτόσ από ςυνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ) 444.334,20 365.191,40

Τποχρεϊςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ Εταιρείεσ (ςθμ. 34) 8.033,29 18.011,37

Επιταγζσ πλθρωτζεσ μεταχρονολογθμζνεσ 1.158.757,74 1.053.359,89

φνολο 1.611.125,23 1.436.562,66

31.12.2017 31.12.2016

Φόροσ ειςοδιματοσ 0,00 63.380,01

Προκαταβολι φόρου 0,00 -63.380,01

φνολο 0,00 0,00

31.12.2017 31.12.2016

Φόροι τζλθ αμοιβϊν προςωπικοφ 4.370,79 5.189,81

Λοιπά 7.750,35 3.725,27

φνολο 12.121,14 6.720,76
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22.  Λοιπζσ υποχρεϊςεισ  
 
Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 

23.  Ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα  
 
Σα ζξοδα χριςεωσ δουλευμζνα αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 
24. Κφκλοσ εργαςιϊν (κακαρόσ) 

 
Ο κφκλοσ εργαςιϊν αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 
 

25. Κόςτοσ Πωλιςεων 
 

Σο κόςτοσ πωλιςεων αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 

26. Λοιπά ςυνικθ ζςοδα 
 

Σα λοιπά ςυνικθ ζςοδα αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

31.12.2017 31.12.2016

ΙΚΑ 15.886,15 14.403,63

Επικουρικά ταμεία 3.898,81 5.235,73

φνολο 19.784,96 19.639,36

31.12.2017 31.12.2016

Προκαταβολζσ πελατϊν 14.991,37 7.360,13

Λοιποί πιςτωτζσ 0,00 954,44

φνολο 14.991,37 8.314,57

31.12.2017 31.12.2016

Παροχζσ τρίτων 7.351,74 928,68

31.12.2017 31.12.2016

Εμπορεφματα 13.098.200,10 14.693.450,85

Πωλιςεισ υπθρεςιϊν 64.892,86 44.116,63

φνολο 13.163.092,96 14.737.567,48

31.12.2017 31.12.2016

Κόςτοσ αποκεμάτων αναγνωριςμζνο ωσ ζξοδο 12.440.365,12 13.836.629,24
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27. Ζξοδα διοίκθςθσ 
 

Σα ζξοδα διοίκθςθσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 
 

28. Ζξοδα διάκεςθσ  
 

Σα ζξοδα διάκεςθσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
29. Λοιπά ζξοδα και ηθμίεσ 

 
Σα λοιπά ζξοδα και ηθμίεσ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 
 

31.12.2017 31.12.2016

Επιχορθγιςεισ-επιδοτιςεισ 0,00 1.963,08

Διάφορα πρόςκετα ζςοδα πωλιςεων 3.079,32 354,90

Αποςβζςεισ επιχορθγοφμενων παγίων (ςθμ. 16) 3.342,71 3.342,71

φνολο 6.422,03 5.660,69

31.12.2017 31.12.2016

Αποςβζςεισ (ςθμ. 4, 5) 14.159,71 20.536,95

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (ςθμ. 32) 124.865,93 121.941,52

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 149.804,15 98.797,32

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων (ςθμ. 35γ) 4.355,60 5.880,00

Παροχζσ τρίτων 7.877,88 8.322,69

Φόροι – τζλθ 6.303,60 6.040,86

Διάφορα ζξοδα 10.007,72 14.917,43

φνολο 317.374,59 276.436,77

31.12.2017 31.12.2016

Αποςβζςεισ (ςθμ. 4, 5) 27.507,33 25.342,51

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (ςθμ. 32) 291.353,82 281.791,00

Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 0,00 1.365,60

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων (ςθμ. 35γ) 17.422,39 23.520,00

Παροχζσ τρίτων 13.850,70 14.777,52

Φόροι – Σζλθ 1.160,32 1.196,70

Διάφορα ζξοδα 79.610,45 78.286,45

φνολο 430.905,01 426.279,78

31.12.2017 31.12.2016

Διάφορα ζξοδα 4.528,59 7.642,44
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30. Λοιπά ζςοδα και κζρδθ 
 
Σα λοιπά ζςοδα και κζρδθ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Χρεωςτικοί και πιςτωτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα και ζςοδα 
 

Σα κονδφλια ςτισ ςυνθμμζνεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 

32. Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ 
 
Σο Κόςτοσ μιςκοδοςίασ αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

31.12.2017 31.12.2016

Ζςοδο από μθ χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ για 

αποη. προςωπικοφ (ςθμ. 15)
691,46 0,00

Διάφορα ζςοδα 5.759,85 9.498,52

6.451,31 9.498,52

31.12.2017 31.12.2016

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα

Σόκοι μακροπρόκεςμων δανείων 12.437,81 0,00

Διάφορα ζξοδα τραπεηϊν 2.204,50 2.211,33

14.642,31 2.211,33

Πιςτωτικοί Σόκοι και ςυναφι ζςοδα

Λοιποί πιςτωτικοί τόκοι 5.323,01 6.850,65

Κακαρά χρθματοοικονομικά ζςοδα/ζξοδα 9.319,30 -4.639,32



ΒΑΙΛΑΚΟ ΙΩΑΝΝΘ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΙΑ   
θμειϊςεισ επί των Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017 
(Σα ποςά ςε όλουσ τουσ πίνακεσ και τισ ςθμειϊςεισ είναι ςε Ευρϊ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά) 

 

  36 

 

 
 
 
Ο μζςοσ αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθν Εταιρεία ςτθ χριςθ 2017 και 2016 ζχει ωσ 
ακολοφκωσ: 

 
Άτομα 

 2017 2016 

Μιςκωτοί  21 20 

    

33. Μερίςματα  
 

Με βάςθ τθν Ελλθνικι νομοκεςία, οι εταιρίεσ υποχρεοφνται κάκε χριςθ να διανζμουν 
ςτουσ μετόχουσ τουσ, το 35% των κερδϊν μετά από φόρουσ και μετά τθν κράτθςθ για 
τακτικό αποκεματικό.  

         
Θ Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων ςτισ 15.01.2016 και ςτισ 20.04.2016 
αποφάςιςε τθ διανομι μερίςματοσ ςυνολικοφ ποςοφ ευρϊ 250.000,00 ιτοι ευρϊ 0,227 
ανά μετοχι που καταβλικθκε ςτθ χριςθ 2016. 
 
Θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των Μετόχων ςτισ 10.09.2018 αποφάςιςε τθ διανομι 
μερίςματοσ ποςοφ ευρϊ 30.000,00 ιτοι ευρϊ 0,0273 ανά μετοχι που καταβλικθκε ςτθ 
χριςθ 2017. 
 
Σθν 27.08.2018, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ πρότεινε τθ μθ διανομι 
μερίςματοσ λόγω ηθμιϊν ςτθ χριςθ 2017. Θ πρόταςθ τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ετιςιασ 
Σακτικισ Γενικισ  υνζλευςθσ των Μετόχων. 

 

34. υναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 
 

τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων εμφανίηονται ζςοδα και κόςτθ, που προκφπτουν από 
ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων Εταιριϊν τθσ. Αυτζσ οι 

31.12.2017 31.12.2016

Μιςκοί – Θμερομίςκια 302.728,28 309.570,39

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 75.833,42 76.269,50

Παρεπόμενεσ παροχζσ & ζξοδα  προςωπικοφ 29.750,00 9.675,00

Πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ (ςθμ. 15) 7.908,05 8.217,63

φνολο 416.219,75 403.732,52

Σο κόςτοσ μιςκοδοςίασ αναλφεται ανά λειτουργία ωσ ακολοφκωσ:

31.12.2017 31.12.2016

Ζξοδα διοίκθςθσ (ςθμ. 27) 124.865,93 121.941,52

Ζξοδα διάκεςθσ (ςθμ. 28) 291.353,82 281.791,00

φνολο 416.219,75 403.732,52
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ςυναλλαγζσ αφοροφν πωλιςεισ και αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν κατά τθν κανονικι 
λειτουργία των επιχειριςεων. Οι ςυνολικζσ αγορζσ και πωλιςεισ μεταξφ τθσ Εταιρείασ 
και των ςυνδεμζνων εταιριϊν τθσ και τα εκκρεμι υπόλοιπα κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 
2017 και 2016 αναλφονται ανά Εταιρεία ωσ ακολοφκωσ: 
 

 
 
Σα ανοιχτά υπόλοιπα τζλουσ χριςεωσ είναι χωρίσ εξαςφαλίςεισ και θ τακτοποίθςθ 
γίνεται ςε μετρθτά.  
θμειϊνεται ότι δεν υφίςτανται μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων εταιριϊν 
ειδικζσ ςυμφωνίεσ ι ςυνεργαςίεσ και οι τυχόν μεταξφ τουσ ςυναλλαγζσ διεξάγονται με 
τουσ εκάςτοτε ςυνικεισ όρουσ, εντόσ του πλαιςίου και των ιδιαιτεροτιτων κάκε 
αγοράσ.  
Αμοιβζσ μελϊν διοίκθςθσ 
Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 καταβλικθκαν ςτα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μικτζσ αποδοχζσ ςυνολικοφ φψουσ ευρϊ 78.000,00 
(31.12.2016: ευρϊ 64.020,00). 
 

35. Δεςμεφςεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ 
  

α. Εκκρεμοδικίεσ – Δικαςτικζσ Τποκζςεισ 
 
Θ Διοίκθςθ κακϊσ και οι νομικοί ςφμβουλοι τθσ Εταιρείασ εκτιμοφν ότι δεν υπάρχουν 
ςθμαντικζσ επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ δικαςτικϊν ι διοικθτικϊν οργάνων 
που να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτθν 
χρθματοοικονομικι κζςθ ι ςτα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ. 
 

β.  Εγγυθτικζσ επιςτολζσ – Λοιπζσ εξαςφαλίςεισ 
 
Θ Εταιρεία δεν ζχει εκδϊςει εγγυθτικζσ επιςτολζσ υπζρ τρίτων για καλι εκτζλεςθ 
ςυμβάςεων κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 και 2016. 

31θ Δεκεμβρίου 2017 Σχζςθ Πωλιςεισ προσ Αγορζσ/Έξοδα από Υποχρεϊςεισ προσ Απαιτιςεισ από 

ςυνδεόμενα μζρθ ςυνδεόμενα μζρθ  ςυνδεόμενα μζρθ  ςυνδεόμενα μζρθ 

(ςθμ.18) (ςθμ.9)

υνδεμζνθ Εταιρεία

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΕΒΡΟΤ ΙΚΕ -ΕΒΡΟΦΑΡΜ ΙΚΕ υνδεδεμζνθ 197.876,93 391.010,25 4.214,92 57.489,09

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΘΚΘ ΙΡΙ ΙΚΕ υνδεδεμζνθ 590,00 0,00 3.723,53 943,60

ΒΑΙΛΑΚΟΤ Ι.ΓΕΩΡΓΙΑ Εταιρία Μετόχου 131.542,48 3.002,85 94,84 1.393,07

Σφνολο 330.009,41 394.013,10 8.033,29 59.825,76

31θ Δεκεμβρίου 2016 Σχζςθ Πωλιςεισ προσ Αγορζσ/Έξοδα από Υποχρεϊςεισ προσ Απαιτιςεισ από 

ςυνδεόμενα μζρθ ςυνδεόμενα μζρθ  ςυνδεόμενα μζρθ  ςυνδεόμενα μζρθ 

(ςθμ.18) (ςθμ.9)

υνδεμζνθ Εταιρεία

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ ΕΒΡΟΤ ΙΚΕ -ΕΒΡΟΦΑΡΜ ΙΚΕ υνδεδεμζνθ 179.415,13 569.510,99 18.011,37 46.565,76

ΒΑΙΛΑΚΟΤ Ι.ΓΕΩΡΓΙΑ Εταιρία Μετόχου 149.082,87 0,00 0,00 11.932,12

Σφνολο 328.498,00 569.510,99 18.011,37 58.497,88
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Θ Εταιρία, με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων, ζχει παράςχει 
εγγφθςθ ποςοφ Ευρϊ 200 χιλ. υπζρ τθσ ςυνδεδεμζνθσ Εταιρίασ “ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΘ 
ΕΒΡΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΘ ΕΣΑΙΡΙΑ” για λιψθ δανείου για κεφάλαιο κίνθςθσ. 
 

γ. Τποχρεϊςεισ από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ – Ωσ μιςκωτισ 
 
Σθν 31θ Δεκεμβρίου 2016 θ Εταιρεία είχε ςυμφωνία λειτουργικισ μίςκωςθσ που 
αφοροφςε τθν ενοικίαςθ δφο ακινιτων με λιξθ ςτθ χριςθ 2017. 
 

Σα μιςκϊματα περιλαμβάνονται ςτθν επιςυναπτόμενθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων 
τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 και ανζρχονται ςε Ευρϊ 21.777,99 
(31.12.2016: Ευρϊ 29.400). 
 

 Σο κόςτοσ των λειτουργικϊν μιςκϊςεων αναλφεται ανά λειτουργία ωσ ακολοφκωσ: 

  
 
 
 
δ. Δεςμεφςεισ για κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 
 

Κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2017 θ Εταιρεία δεν είχε δζςμευςθ για κεφαλαιουχικζσ 
δαπάνεσ. 

 
ε. Ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 

 
Θ Εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί από τισ Φορολογικζσ Αρχζσ για τισ χριςεισ 2012-2013 
και κατά ςυνζπεια οι φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ, για τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ, δεν 
είχαν καταςτεί οριςτικζσ. Θ Εταιρία δεν ζχει λάβει Εντολι Ελζγχου από τισ 
φορολογικζσ αρχζσ για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ τθσ. Θ Διοίκθςθ τθσ 
Εταιρείασ κεωρεί ότι για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ 2010-2011 ζχει 
παραγραφεί το δικαίωμα ελζγχου τουσ από τισ φορολογικζσ αρχζσ. 
 
Ο ζλεγχοσ για τθν ζκδοςθ τθσ ζκκεςθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ για τισ χριςεισ 
2014 ζωσ 2015 διενεργικθκε από τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ τθσ Εταιρείασ 
«ΤΝΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΣΟΙ ΛΟΓΙΣΕ α.ε.ο.ε.», ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 65α του Ν. 4174/2013 ενϊ ο ζλεγχοσ για τθ χριςθ 2016 διενεργικθκε από 
τθν ελεγκτικι Εταιρεία «ΕΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ 

Α.Δ. Από τον ζλεγχο των χριςεων 2014 ζωσ 2016 δεν προζκυψαν πρόςκετεσ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν ςτισ 
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ με εξαίρεςθ τθν αναφορά ςτθν ζκκεςθ 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ τθσ χριςθσ 2015 ότι δεν είχε προςκομιςτεί ςτο νόμιμο 

31.12.2017 31.12.2016

Ζξοδα διοίκθςθσ (ςθμ. 27) 4.355,60 5.880,00

Ζξοδα διάκεςθσ (ςθμ. 28) 17.422,39 23.520,00

21.777,99 29.400,00
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ελεγκτι φάκελοσ τεκμθρίωςθσ για τθν τιρθςθ ίςων αποςτάςεων για τισ 
ενδοομιλικζσ ςυναλλαγζσ, ο οποίοσ ολοκλθρϊκθκε μετά τθν υποβολι τθσ ζκκεςθσ 
φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ τθσ χριςθσ 2015. 
 
Για τθ χριςθ 2017 θ Εταιρία ζχει υπαχκεί ςτο φορολογικό ζλεγχο των Ορκωτϊν 
Ελεγκτϊν Λογιςτϊν που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 65α του Ν. 
4174/2013. Ο ζλεγχοσ αυτόσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό 
πιςτοποιθτικό προβλζπεται να χορθγθκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων τθσ χριςεωσ 2017. Αν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του φορολογικοφ 
ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ εκτιμοφμε ότι αυτζσ δεν 
κα ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.  Γεγονότα μετά τθν περίοδο αναφοράσ   
 

Δεν υπιρξαν γεγονότα μεταγενζςτερα των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 
31θσ Δεκεμβρίου 2017, που να επθρεάηουν ςθμαντικά τθν κατανόθςθ αυτϊν των 
χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και κα ζπρεπε ι να κοινοποιθκοφν ι να 
διαφοροποιιςουν τα κονδφλια των δθμοςιευμζνων χρθματοοικονομικϊν 
καταςτάςεων. 
 

 
Θεςςαλονίκθ, 27 Αυγοφςτου 2018 
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