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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο “ PHARMA PLUS A.E.” 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο “ PHARMA PLUS A.E.” πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηηο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο , κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη  πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ  θαη  ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ 

έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά 

απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε 

ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο ,αιιά  φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ 

απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

 

Γλώκε 

 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Θέκα Έκθαζεο 

 

Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζην εμήο: 

Δπεηδή ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο είλαη αξλεηηθή ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο  εθαξκνγήο ησλ 

άξζξσλ 47 θαη 48 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 . Γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο βιέπε ζεκείσζε  17. 

 

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ ζεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ 

ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Αζήλα , 30  Μαξηίνπ 2011 

 

 

 

Ο ΟΡΚΩΣΟ  ΔΛΔΓΚΣΖ -  ΛΟΓΗΣΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ  ΔΤΣ. ΚΑΚΟΤΡΑ 

ΑΜ ΟΔΛ 13291 

 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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ΔΚΘΔΖ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 

 
Σν Γ.. ππνβάιιεη ηελ έθζεζή ηνπ καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 
Γεθεκβξίνπ 2010. 
 
Γξαζηεξηόηεηεο  
 
Ζ θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηα θαξκαθεία γηα ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. ηφρνο ηεο ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ δηθηχνπ 
θαξκαθείσλ. 
 
Απνηειέζκαηα 

1. Δμέιημε ησλ εξγαζηώλ 
 
Ζ εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο εκθάληζε δεκίεο € 58 ρηι. έλαληη θεξδψλ € 281 ρηι ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
H εηαηξεία, παξνπζίαζε αχμεζε πσιήζεσλ θαηά 14%, πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηελ είζνδν 35 λέσλ 
θαξκαθείσλ, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θέληξνπ παξαθαξκάθνπ 
θαηά 25%. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ Pharma PLUS έθζαζε ηα 141 θαξκαθεία. Καηά 
ην 2010, ηα θαξκαθεία απηά παξνπζίαζαλ αχμεζε 14,4% ζηηο πσιήζεηο ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο 
θαη 4,5% ζηηο πσιήζεηο παξαθαξκάθνπ, ελψ είραλ αηζζεηά θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ 
θαξκάθνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε αγνξά, πνπ παξνπζίαζε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 12,6%, 
νθεηιφκελε θαηά θχξην ιφγν ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ.  
 
Παξάιιεια, ζπλερίζηεθαλ νη πξσηνπνξηαθέο θηλήζεηο ζην ρψξν ησλ θαξκαθείσλ πνπ αθνξνχζαλ 
ηνπο θαηφρνπο ηεο θάξηαο θαηαλαισηή (loyalty card) ηεο Pharma PLUS, ηεο πξψηεο ειεθηξνληθήο 
θάξηαο πγείαο θαη νκνξθηάο ζηελ Διιάδα πνπ δηαηίζεηαη ζην ρψξν ηνπ θαξκαθείνπ. Οη θάηνρνη ηεο 
θάξηαο μεπέξαζαλ ηνπο 105.000 παλειιαδηθά, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 30%  
 

2. Οηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο 
 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε  θαζψο θαη γηα ηελ 
πξνεγνχκελε έρνπλ σο εμήο: 
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Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο

2010 2009

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

χλνιν ελεξγεηηθνχ

Πάγην ελεξγεηηθφ

χλνιν ελεξγεηηθνχ

Ίδηα θεθάιαηα

χλνιν ππνρξεψζεσλ

Ο παξαπάλσ δείθηεο δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα ηεο εηαηξείαο.

χλνιν ππνρξεψζεσλ

χλνιν παζεηηθνχ

Ίδηα θεθάιαηα

χλνιν παζεηηθνχ

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηεο εηαηξείαο.

Ίδηα θεθάιαηα -2,52 -1,92

Πάγην ελεξγεηηθφ

Κπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

2010 2009

Μηθηά απνηειέζκαηα

Πσιήζεηο απνζεκ. & ππεξεζηψλ

0,73 0,86

0,12 0,14

Οη παξαπάλσ δείθηεο δείρλνπλ ηελ αλαινγία θεθαιαίσλ πνπ έρεη δηαηεζεί ζε θπθινθνξηαθφ θαη 

πάγην ελεξγεηηθφ.

-0,23 -0,21

1,29 1,27

-0,29 -0,27

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηνλ βαζκφ ρξεκαηνδνηήζεσο ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ ηα 

ίδηα θεθάιαηα.   

0,57 0,68

Ο δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο εηαηξείαο λα θαιχςεη ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηεο κε ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ.   

Αξηζκνδείθηεο απνδόζεσο θαη απνδνηηθόηεηαο

0,39 0,42

Ο  αξηζκνδείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ην πνζνζηηαίν κέγεζνο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο επί ησλ πσιήζεσλ 

ηεο εηαηξείαο.  
 

 
 

3  .Κίλδπλνη 
 

Γεληθά 
 

H Eηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 
 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 Κίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 
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Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε 
ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη 
θαηά θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 

 
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηεο Δηαηξείαο  λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
ηεο ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο γίλνπλ απαηηεηέο.  Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε 
ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδεη, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα 
λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη δχζθνιεο ζπλζήθεο, 
ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηαη ε θήκε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα 
πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ελφο 
κήλα έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο 
ηεο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Ζ 
πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα 
πξνβιεθζνχλ. 
 
Κίλδπλνο ζπλζεθώλ αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αιιαγψλ  ηηκψλ, φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο 
ηζνηηκίεο θαη ηα επηηφθηα, πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε  ηεο Δηαηξείαο ή ηελ αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο κέζσλ.  Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη 
λα ειέγρεηαη ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε 
παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ.  
 
Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 
ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.   
 
Ζ Δηαηξεία ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ 
δαλεηζκνχ απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηα ζπλνιηθά ηεο έζνδα κε 
ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επίδνζε θαζψο ε Δηαηξεία ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.  Ζ Δηαηξεία δε 
ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα 
δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ.  
 
Λεηηνπξγηθόο  θίλδπλνο 
 
 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ αηηίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ππνδνκέο, θαζψο 
θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πιελ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη 
ξεπζηφηεηαο) φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα γεληθψο 
απνδεθηά πξφηππα εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο. Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ 
εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε 
λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο  νηθνλνκηθψλ δεκηψλ θαη πξνζβνιήο ηεο θήκεο ηεο Δηαηξείαο. 
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γεληθά πξφηππα φπσο  θαηάιιεινο 
δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ζπκθσλία θαη παξαθνινχζεζε ζπλαιιαγψλ,  ζπκκφξθσζε κε 
ξπζκηζηηθέο θαη άιιεο λνκηθέο απαηηήζεηο θιπ. 
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4. Πξνβιεπόκελε πνξεία,  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνβιέπεη γηα ηα επφκελα ρξφληα: 

 Πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαξκαθείσλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 
αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θαξκαθείσλ. 

 Αλάπηπμε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θέληξνπ παξαθαξκάθνπ κε λέεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, κε ζηφρν 
ηηο θεληξηθέο αγνξέο κε αθφκα θαιχηεξεο ηηκέο. 

 Πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ εζφδσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο Δηαηξείαο. 

 Γεκηνπξγία πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζηα κέιε ηνπ δηθηχνπ, ζε 
πξνλνκηαθέο ηηκέο, θαη κε ζεκαληηθφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ εηαηξεία. 

 
εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από ηε ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηεο παξνύζαο έθζεζεο 
 
Μέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο έθζεζεο απηήο δελ έρεη ζπκβεί θαλέλα άιιν γεγνλφο, πνπ ζα 
κπνξνχζε λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο . 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνηείλεη ην θαζαξφ απνηέιεζκα, γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 
2010, λα  κεηαθεξζεί ζην ππφινηπν εηο λένλ 

 
Παηαλία, 28 Μαξηίνπ 2011 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΒΙΓΑΣ 



PHARMA PLUS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Α.Δ. 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ   
 (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΖΜ.
01/01/2010-

31/12/2010

01/01/2009-

31/12/2009

Κχθινο εξγαζηψλ 24 1.354            1.187         

Κφζηνο πσιήζεσλ (827)             (688)           

Μηθηά απνηειέζκαηα 527               499            

Άιια έζνδα 7, 24 65                 541            

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 6 (179)             (176)           

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 6 (320)             (449)           

Άιια έμνδα 7, 24 (1)                 (6)               

Λεηηνπξγηθά θέξδε (δεκηέο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη θόξσλ
92                 409            

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9 16                 20              

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 (148)             (148)           

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (132)             (128)

Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ (40)               281

Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 (18)               -             

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (58)               281            

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -               -             

πγθεληξσηηθά  πλνιηθά Έζνδα (Α+Β) (58) 281

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή βαζηθά (ζε Δπξψ) 21α (0,26)            1,28            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ 
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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ΖΜ. 31/12/2010 31/12/2009

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 11 53               96              

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 182             182            

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 20 3                 3                

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 14α 306             -             

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 544             281            

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 13 52               54              

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 14 1.397          1.618         

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 15 26               61              

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 1.475          1.733         

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 2.019          2.014         

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 16 220             220            

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 16 2.070          2.070         

Απνηέιεζκα εηο λένλ (2.883)         (2.825)        

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο 17 (593)            (535)           

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξφβιεςε γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 21 15               13              

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 15               13              

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 18 504             469            

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 15               -             

Γάλεηα 19 2.078          2.067         

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 2.597          2.536         

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 2.612          2.549         

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 2.019          2.014         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ 
ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Μεηνρηθό

Κεθάιαην

Γηαθνξά ππέξ 

ην άξηην 

Απνηέιεζκα 

εηο λένλ
ύλνιν

Τπόινηπν 01/01/2009 220               2.070                   (3.106)               (816)            

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ -                -                       281                   281              

Τπόινηπν 31/12/2009 220               2.070                   (2.825)               (535)            

Τπόινηπν 01/01/2010 220               2.070                   (2.825)               (535)            

Απνηέιεζκα πεξηφδνπ -                -                       (58)                    (58)              

Τπόινηπν 31/12/2010 220               2.070                   (2.883)               (593)             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Τακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 31/12/2010 31/12/2009

Καζαξά Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (40)                 281                

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:

     Απνζβέζεηο & δηαγξαθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 51                  52                  

     Πξνβιέςεηο 6                    2                    

     Απνηειέζκαηα (θέξδε θαη δεκίεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) -                 -                 

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 148                148                

165                483                

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 2                    (54)                 

     Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (85)                 (590)               

     (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ 35                  95                  

     Μείνλ:

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα (148)               (148)               

Καηαβεβιεζείζεηο απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ (3)                   -                 

     Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (4)                   -                 

Καζαξέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (38)                 (214)               

Τακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (8)                   (5)                   

Καζαξέο ξνέο  από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (8)                   (5)                   

Τακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αληιεζέληα δάλεηα 11                  263                

Καζαξέο ξνέο  από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 11                  263                

Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλακα (35)              44               

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 61                  17                  

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 26                  61                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο απφ 12 έσο 38 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ εηαηξεία PHARMA PLUS Α.Δ. είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία, έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη είλαη κηα 
εηαηξεία παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ην θαξκαθείν. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζε 11 άηνκα. Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 28ε  Μαξηίνπ 2011. 

Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηνλ φκηιν ηεο LAVIPHARM  A.E., ε νπνία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζπκκεηείρε ζην 
κεηνρηθφ ηεο θεθάιαην άκεζα κε πνζνζηφ 94,12%. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. 

 
2. Βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 Σεκείσζε ζπκκόξθσζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ  πηνζεηεζεί  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 

2.2 Βάζε παξνπζίαζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα. Έρνπλ 
εηνηκαζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο . 
 

2.3 Φξήζε εθηηκήζεσλ 

 
Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α αλαγθάδεη ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη απνθάζεηο, 
λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαζψο, θαη ηα ινγηζηηθά 
ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο 
θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά 
απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαληαη λα 
έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο 
ππνζέζεηο  αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε.  Οη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη 
ζηε πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηήλ ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν 
ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο 
κειινληηθέο πεξηφδνπο. 

Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο πεξηνρέο αβεβαηφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ππνθεηκεληθψλ θξίζεσλ 
θαηά ηελ εθαξκνγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμήο ζεκεηψζεηο: 

 εκείσζε 10 - Φφξνο  εηζνδήκαηνο  

 εκείσζε 20- Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / (ππνρξεψζεηο) 

 εκείσζε 21 -Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

 εκείσζε 22 - Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

 εκείσζε 25- Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
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3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία , γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο 31.12.2010, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2009. 
 

 

3.1 Σπκκεηνρέο 

α) Θσγαηρικές 

Θπγαηξηθέο είλαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ Δηαηξεία. Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη 
φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία, άκεζα ή έκκεζα λα θαηεπζχλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφ απηέο.  Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
χπαξμεο ειέγρνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία πξνο ην παξφλ κπνξνχλ λα 
αζθνχληαη ή δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ.  Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο 
θηήζεσο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ.  
 
β) Σσγγενείς 

πγγελείο εηαηξείεο είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή εηαηξεία αζθεί νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, 
επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. Οπζηψδεο επηξξνή, θαηά θχξην ιφγν, 
ηεθκαίξεηαη φηη πθίζηαηαη, φηαλ ε Δηαηξεία θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ , πνζνζηφ 20% 
έσο 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο 
απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 
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3.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ωο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ λα 
παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ 
εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Ωο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ 
νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο 
απφ άιιεο πεξηνρέο. Με δεδνκέλε ηελ πθηζηάκελε δηάξζξσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ην γεγνλφο φηη 
ην ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ εζφδσλ ηεο πξνέξρεηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ε Δηαηξεία 
απνθάζηζε ηελ επηινγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ, σο πξσηεχνληνο ηχπνπ παξνπζίαζεο ησλ 
πιεξνθνξηψλ.  

 

3.3 Σπλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα  

Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα 
λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ίζρπε ηελ εκέξα ηεο 
ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία  θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ 
λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία απηή.  Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  Με λνκηζκαηηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθή αμία 
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  Με 
λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ  εχινγε 
αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 
θαζνξίζζεθε ε αμία. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο 
ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ ή απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ.  

 

3.4 Φξεκαηννηθνλνκηθά  κέζα 

3.4.1 Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχλ νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο, νη πειάηεο θαη 
ινηπέο απαηηήζεηο, ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, ηα δάλεηα, νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
θαη νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. 

Σα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο απμεκέλε θαηά ηα άκεζα θφζηε ζπλαιιαγήο γηα ηα κέζα πνπ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα κε 
παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε Δηαηξεία γίλεηαη 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε ζπλαιιαγή κε αληηθείκελν ηα κέζα απηά. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ηεο 
Δηαηξείαο επί ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ ιήμνπλ ή φηαλ ε Δηαηξεία κεηαβηβάζεη ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε ηξίην ρσξίο λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ή φια ηα νπζηψδε νθέιε ή  
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο επί απηψλ ιήμνπλ ή 
αθπξσζνχλ. 
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3.4.1.α Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο, νπφηε ππνινγίδεηαη 
πξφβιεςε γη’ απηή ηε κείσζε. Ζ απαίηεζε απεηθνλίδεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο σο ε παξνχζα αμία ησλ 
κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ κε ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ 
ηζνινγηζκνχ θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη απαηηήζεηο 
βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο (ελφο έηνπο) δελ πξνεμνθινχληαη. 

3.4.1.β  Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο, θαζψο θαη 
βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο, φπσο νη κέρξη ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ζπληάμεσο  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 

3.4.1.γ Γάλεηα 

Σα ιεθζέληα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη κε ηα θφζηε πνπ 
αθνξνχλ άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο.  Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε 
ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην.  Σα 
θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα ηελ έθδνζε θπξίσο 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ απηψλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
δαλείνπ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

3.4.1.δ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο.   

3.4.2 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. 

3.4.3 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα Ίδηα θεθάιαηα. Σα θφζηε πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε 
θνηλψλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο κείσζε ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) 
εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή 
αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή 
ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα 
θεθάιαηα. 
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3.5 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 
ηηο ηπρφλ ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα 
επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. ηηο ελ ιφγσ δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 
ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα δαλείσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ, κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλνλ 
αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί 
λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ φηαλ γίλνληαη. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ 
πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο 
απφζπξζεο θαη, νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ. 
 
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, βάζεη ηεο 
ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο (ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε 
πεξηνδηθή βάζε). Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Ζ αμία ησλ βειηηψζεσλ, ζε αθίλεηα ηξίησλ, απνζβέλεηαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ (ζην κηθξφηεξν απφ ηα δχν). Σα 
κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη 
κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, 
νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ ελαπνκέλνπζα αμία, εάλ δελ 
είλαη αζήκαληε, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε.  
 
Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Έπηπια 10-15 ρξφληα 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5-7 ρξφληα 

Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 10-15 ρξφληα 

Λνηπφο εμνπιηζκφο  10-15 ρξφληα 

 
Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο γηα απφζπξζε παγίσλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη, ζηελ 
πεξίνδν πνπ απηέο δεκηνπξγνχληαη θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα ινγηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο 
ηνπο. Σα ζρεηηθά θφζηε ηεο απφζπξζεο θεθαιαηνπνηνχληαη, σο κέξνο ηεο αμίαο ησλ απνθηνχκελσλ 
ελζψκαησλ παγίσλ.  

 
3.6   Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Λοιπά άσλα περιοσζιακά ζηοιτεία και παρατωρήζεις & δικαιώμαηα βιομητανικής ιδιοκηηζίας 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. 
Μεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ 
ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί 
λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε πεξηνξηζκέλε 
σθέιηκε δσή απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή κέζνδν 
απφζβεζεο. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλεηαη. 
Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη 
ζε εηήζηα βάζε θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο εθαξκφδνληαη κειινληηθά. Σα άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, απνζβέλνληαη απφ ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκα 
πξνο ρξήζε. 
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επί θεθαιαηνπνηεζέλησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν 
φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν πνπ αλαθέξνληαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
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Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε  ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν 
ή ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
 

3.7 Δπελδπηηθά αθίλεηα 

Ζ εηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί επελδπηηθά αθίλεηα. 
 

3.8  Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 
αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο δαλεηζκνχ δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο 
ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη 
ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

3.9 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

3.9.1 Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Σα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνκεησζεί φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 
θάπνην γεγνλφο επέδξαζε αξλεηηθά ζηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ.  
 
Ζ δεκία απνκείσζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 
ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 
κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  Ζ δεκία 
απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  
 
Ζ δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη, αλ ν αληηινγηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά κε γεγνλφο 
πνπ ζπλέβεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, θαη θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα γηα φια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ πνπ θαηαρσξείηαη 
απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.     
 

3.9.2 Με-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σα κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο ησλ απνζεκάησλ , εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε 
απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Δάλ ππάξμεη ηέηνηα έλδεημε, ηφηε ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία απηψλ ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  Ζ δεκία απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη 
άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο κεησκέλεο 
θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπο. Γηα ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο 
κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κε έλα πξν-θφξνπ ζπληειεζηή, ν νπνίνο 
αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ε αλαθηήζηκε αμία 
θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. 

Εεκία απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο επαλεθηηκάηαη ζε θάζε ρξήζε 
γηα ηπρφλ ελδείμεηο κείσζεο ηεο θαη αληηινγίδεηαη εάλ ππήξμε αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Εεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε θαηά ηελ 
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νπνία ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα 
πξνζδηνξηδφηαλ, θαζαξή απφ απνζβέζεηο, εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο. Εεκηά 
απνκείσζεο πνπ αθνξά ππεξαμία δελ αληηινγίδεηαη.  

 

3.10  Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  πξννξηδόκελα πξνο πώιεζε 

Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη 
θαηαρσξνχληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην απαηηνχκελν 
γηα ηελ πψιεζε θφζηνο, αλ ε ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηε ζπλερή 
ρξήζε ηνπο. 
 
 

3.11  Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο µε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνλ θφξν θαη ηνπο 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα 
απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε ή δεκηέο, αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο 
ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, 
πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή 
θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.   
 
Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 
ρξήζεο, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 
 
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο,  πξνβιέπνληαη κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη ηζνινγηζκνχ, 
ππνινγηδφκελνη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο.  Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη 
βαζίδνληαη ζηνλ αλακελφκελν ηξφπν πινπνίεζεο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Οη αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε: ππεξαμία κε 
εθπηπηφκελε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε αξρηθή θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ε 
νπνία δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο θαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ζπκκεηνρέο 
ζε ζπγαηξηθέο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Οη αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο 
αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή 
θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ, έλαληη ησλ νπνίσλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαη νη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ 
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ 
αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε, πνπ ζα θαιχςνπλ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε. 
 
Πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν 
κε απηφλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ κεξίζκαηνο. 
 

3.12  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Προγράμμαηα καθοριζμένων ειζθορών  

Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αλεμάξηεηα απφ ηελ Δηαηξεία αζθαιηζηηθά 
ηακεία γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δελ έρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή 
ππνρξέσζε γηα επηπιένλ κειινληηθέο παξνρέο. Οη εηζθνξέο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο δαπάλεο 
πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ.  

 



PHARMA PLUS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 19 

 

(β) Προγράμμαηα καθοριζμένων παροτών 

Ζ θαζαξή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ 
ππνινγίδεηαη (ρσξηζηά γηα θάζε πξφγξακκα) κε ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ νη εξγαδφκελνη 
δηθαηνχληαη έλαληη ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηε παξνχζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Οη κειινληηθέο 
παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ε απφδνζε θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελίεο ιήμεο πνπ 
πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε 
βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 
ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. 
 
Όηαλ νη παξνρέο ελφο πξνγξάκκαηνο βειηηψλνληαη, ε αλαινγία ησλ απμεκέλσλ παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
παξειζνχζα ππεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαλέκεηαη σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε 
ρξήζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ ζην κέζν φξν ησλ πεξηφδσλ κέρξη ηελ θαηνρχξσζε ησλ παξνρψλ.  ηελ έθηαζε 
θαηά ηελ νπνία νη παξνρέο θαηνρπξψλνληαη ακέζσο, ε δαπάλε θαηαρσξείηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ.   
 
Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη απνηειείηαη απφ ηελ 
παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο 
κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο.  
 
Όζνλ αθνξά ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο ηεο 
Δηαηξείαο απφ έλα πξφγξακκα, ζηελ έθηαζε πνπ ηα ζσξεπκέλα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή 
δεκίεο ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνχ κεηαμχ ηεο παξνχζαο  αμίαο ηεο δέζκεπζεο 
θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο  ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκεξίδνληαη 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηνλ αλακελφκελν κέζν φξν ηεο απνκέλνπζαο εξγαζηαθήο  δσήο ησλ 
ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.  Γηαθνξεηηθά, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο δελ 
αλαγλσξίδνληαη. 
 
Όηαλ ν ππνινγηζκφο θαηαιήγεη ζε φθεινο γηα ηελ Δηαηξεία, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηνξίδεηαη ζην 
θαζαξφ άζξνηζκα ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ θαη ησλ δαπαλψλ παξειζνχζεο 
ππεξεζίαο  θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ηπρψλ κειινληηθψλ επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή ησλ κεηψζεσλ 
ησλ κειινληηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζην πξφγξακκα. 
 
 (γ) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ   
 
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θαηαρσξνχληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δελ πξνεμνθινχληαη.   
 

3.13  Πξνβιέςεηο  

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο 
απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην 
δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο 
επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη, αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή 
πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 
κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ. Αλ ε επίπησζε είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο 
θαηαρσξνχληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, κε ηε ρξήζε ελφο 
πξν θφξνπ επηηνθίνπ, πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ 
ρξήκαηνο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ 
πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαηαρσξείηαη ζαλ θφζηνο 
δαλεηζκνχ.  
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3.14  Έζνδα 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 
ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(α) Πωλήζεις αγαθών 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη 
ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο, κεηαβηβάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηφηεηα απηψλ θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

 
 (β) Παροτή σπηρεζιών 
 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρνληαη κε βάζε ην ζηάδην 
νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

(γ) Έζοδα από ηόκοσς 
Έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν ηφθνο θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλνο (κε βάζε ηε κέζνδν 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ). 
 

 

3.15  Μηζζώζεηο 

Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο επί ελζσκάησλ παγίσλ σο κηζζσηήο. Όηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα 
νθέιε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ εθκηζζψλνληαη, κεηαθέξνληαη ζην κηζζσηή, ηφηε νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο 
ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Όιεο νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ραξαθηεξίδνληαη 
σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ν 
ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο, έρεη σο εμήο: 
 

α) Χρημαηοδοηικές μιζθώζεις 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ν κηζζσκέλνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
αλάινγε θαηεγνξία παγίσλ, φπσο θαη ηα ηδηφθηεηα πάγηα, ελψ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κηζζσκέλα, κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πάγηα θαη ε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη ηεο 
παξνχζαο αμίαο ησλ ειαρίζησλ ππνρξεσηηθψλ κηζζσκάησλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ εθκηζζσηή. Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ππνινγίδεηαη  κε επηηφθην 
πξνεμφθιεζεο εθείλν πνπ αλαθέξεηαη κε βάζε ην επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ ζα επηβαξπλφηαλ ε Δηαηξεία γηα 
αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα πάγηα απνζβέλνληαη κε 
βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη 
λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 
βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εθκηζζσηή, θαηαλέκνληαη ζε κείσζε 
ηεο ππνρξέσζεο θαη επηβάξπλζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο έμνδα εθ ηφθσλ, κε βάζε ηελ ηνθνρξενιπηηθή 
πεξίνδν. 

 
β) Λειηοσργικές μιζθώζεις 
 
ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, ε Δηαηξεία δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν 
ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ζηηο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα δηαζέζεσο, ην πνζφ ησλ 
κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 
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3.16 Κέξδε αλά κεηνρή 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαζηθψλ απνηειεζκάησλ αλά κεηνρή ιακβάλνληαη ππφςε ηα θέξδε ή δεκίεο ηεο 
ρξήζεο πξνο ηνλ ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ ππάξρεη αλεηιεκκέλε ππνρξέσζε πξνο έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζην κέιινλ θαη 
ζπλεπψο, δε ζπληξέρνπλ πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ παξάζεζε άιινπ δείθηε θεξδψλ αλά 
κεηνρή. 
 

3.17  Μεξίζκαηα 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  Οη αλψλπκεο εηαηξείεο 
ππνρξενχληαη, εθηφο εάλ ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, λα δηαλέκνπλ ζε 
κεηξεηά, θάζε έηνο, ζηνπο κεηφρνπο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ, 35% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ.   

 

3.18 Σπκςεθηζκόο απαηηήζεσλ-ππνρξεώζεσλ 

Ο ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππάξρεη 
πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν 
δηαθαλνληζκφ. 
 
 

3.19  Φξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα 

Οη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο απνηεινχληαη απφ ηνπο ρξεσζηηθνχο  ηφθνπο επί δαλεηζκψλ πνπ 
ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο απφ επελδπζέληα 
δηαζέζηκα, ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα, ηα ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκηέο . 
Οη δεδνπιεπκέλνη πηζησηηθνί ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα έζνδα απφ κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ηελ 
εκεξνκελία έγθξηζεο δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ. 
 

4. Νέα πξόηππα, λέεο δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 
Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

 
Έρνπλ εθδνζεί λέα Πξφηππα θαη έρνπλ γίλεη ηξνπνπνηήζεηο ζε ππάξρνληα Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ζηα 
νπνία ε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 θαη δελ έρνπλ 
ιεθζεί ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καλέλα απφ απηά δελ αλακέλεηαη λα 
έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.     

 

 

5.   Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα αλάιπζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο,  θαζφηη ε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν 
ζηνλ ηνκέα παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ην θαξκαθείν. 
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6. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο 

Έμνδα δηνίθεζεο 31/12/2010 31/12/2009

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 33 26

Ακνηβέο ηξίησλ 117 112

Παξνρέο ηξίησλ 11 11

Φφξνη θαη ηέιε 0 15

Γηάθνξα έμνδα 17               11 

Απνζβέζεηο 1                 1 
ύλνιν 179 176  

 

  

Έμνδα δηάζεζεο 31/12/2010 31/12/2009

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 201 237

Ακνηβέο ηξίησλ 3 1

Παξνρέο ηξίησλ 27 31

Φφξνη θαη ηέιε 0 2

Γηάθνξα έμνδα 88 178

Απνζβέζεηο 1 1

ύλνιν 320 449  

7. Λνηπά έζνδα - (έμνδα)  

Άιια έζνδα 31/12/2010 31/12/2009

Έζνδα απν παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ                      65              500 

Έζνδα απν πψιεζε πξνσζεηηθνχ πιηθνχ                       -                  35 

Έζνδα απν αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο                       -                    6 

                     65 541              

 

Άιια έμνδα 31/12/2010 31/12/2009

Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ                       -                   (5)

Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο                       (1)                 -   

Πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ αζθαιηζη. ηακείσλ                       -                   (1)

                      (1)                 (6)  

 

 
8. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

31/12/2010 31/12/2009

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα             332             350 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο               84               91 

Πξφβιεςεο απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ (ζεκ.21)                 6                 3 

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο               11               13 

            433             457  
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9. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα-(έμνδα) 

31/12/2010 31/12/2009

Σφθνη έμνδα             (148)            (148)

Σφθνη έζνδα                16               20 

            (132)            (128)  
 

10. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

31/12/2010 31/12/2009

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ                 18                  -   

                18                  -    
 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ 24% ελψ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ήηαλ 25%.  
 
Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε 
ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη 
θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη κε βάζε ηνπο 
ειέγρνπο απηνχο, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην 
βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην 
ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.  
 
Ζ Δηαηξεία κε βάζεη ην Ν. 3888/2010  απνδέρζεθε   ηελ πεξαίσζε θνξνινγηθψλ ρξήζεσλ θαη  πεξαίσζε ηηο 
ρξήζεηο 2007 έσο  2009, πξνέθπςαλ  δηαθνξέο  θνξνινγηθνχ ειέγρνπ χςνπο Δπξψ  18.  Ζ Δηαηξεία δελ έρεη 
ειεγρζεί γηα ηελ ρξήζε 2010 θαηά ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο αλέιεγθηε  
απηή ρξήζε δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. 
 
 
Ο θφξνο, επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ, επί ησλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο. Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο: 

 
31/12/2010 31/12/2009

Κέξδε-(Εεκίεο) πξν θφξσλ (40)              281              

Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 18                -              

χλνιν Φφξσλ Δηζνδήκαηνο 18                -               
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11. Δλζώκαηα πάγηα  

Έπηπια θαη 

Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

ύλνιν

1/1/2009

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/09                144            144 

Πξνζζήθεο                    5                5 

Πσιήζεηο                   (1)               (1)

Γηαγξαθέο – Πσιήζεηο (απνζβέζεηο)                   -                 -   

Απνζβέζεηο                 (52)             (52)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2009                  96              96 

31/12/2009

Αμία θηήζεο                515            515 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο               (419)           (419)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2009                  96              96 

1/1/2010

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/10                  96              96 

Πξνζζήθεο                    8                8 

Πσιήζεηο               -   

Γηαγξαθέο – Πσιήζεηο (απνζβέζεηο)                   -                 -   

Απνζβέζεηο                 (51)             (51)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2010                  53              53 

31/12/2010

Αμία θηήζεο                523            523 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο               (470)           (470)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2010                  53              53  
 

 

Οη απνζβέζεηο αχμεζαλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ θαηά Δπξψ 49 ηα έμνδα δηάζεζεο θαηά Δπξψ 
1 θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα θαηά Δπξψ 1 . 



PHARMA PLUS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 25 

 
12. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 
Παξαρσξήζεηο & 

Γηθαηώκαηα βηνκ. 

ηδηνθηεζίαο

ύλνιν

1/1/2009

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/09                           182                  182 

Πξνζζήθεο                     -   

Πσιήζεηο                              -                       -   

Γηαγξαθέο – Πσιήζεηο (απνζβέζεηο)                     -   

Απνζβέζεηο                              -                       -   

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2009                           182                  182 

31/12/2009

Αμία θηήζεο                           182                  182 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                              -                       -   

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2009                           182                  182 

1/1/2010

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/09                           182                  182 

Πξνζζήθεο                     -   

Πσιήζεηο                              -                       -   

Γηαγξαθέο – Πσιήζεηο (απνζβέζεηο)                     -   

Απνζβέζεηο                              -                       -   

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2010                           182                  182 

31/12/2010

Αμία θηήζεο                           182                  182 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                              -                       -   

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/2010                           182                  182  
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13. Απνζέκαηα 

31/12/2010 31/12/2009

Δκπνξεχκαηα                  52                  54 

                 52                  54  

 

14. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

31/12/2010 31/12/2009

Πειάηεο                      934             708 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. 25)                      410             571 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. )                        -   

ύλνιν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ  (ζεκ. 25)                   1.344          1.279 

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. )

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. )

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο                        19               25 

Υξεψζηεο δηάθνξνη                          7             300 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο                          4                 2 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην Πξνθ/ιψλ θαη

Παξαθξαηνχκελσλ Φφξσλ                        23               12 

Μείνλ: Απνκείσζε απαηηήζεσλ (ζεκ. 25)                        -                  -   

                  1.397          1.618  
 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε 
δεκία απνκείσζεο ησλ Πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 25. 

 

 

14α. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 

 

31/12/2010 31/12/2009

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο                 306                    -   
χλνιν                 306                    -   
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15. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

31/12/2010 31/12/2009

Γηαζέζηκα ζην ηακείν               15               23 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο               11               38 

              26               61  
 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε 
δεκία απνκείσζεο ησλ Πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 25. 

 
16. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη δηαθνξά ππέξ ην άξηην 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ζε Δπξψ 
220.000, δηαηξνχκελν ζε 220.000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1,00 (ζε απφιπην πνζφ) ε 
θάζε κία. Όιεο νη εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο. Ο θπξηφηεξνο κέηνρνο είλαη ε Lavipharm AE 
κε πνζνζηφ 94,12 % επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 
 

Σν Τπέξ ην Άξηην απνζεκαηηθφ δεκηνπξγήζεθε ζηε ρξήζε 2003 θαη  2006 θαη αλήξρεην ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2010 ζε Δπξψ  2.070 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ζε Δπξψ 2.070. 
 

17. Καζαξή ζέζε 

Ζ ζσξεπκέλε αξλεηηθή θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξείαο ηελ 31.12.2010  Δπξψ 593, δε δεκηνπξγεί αλεζπρίεο γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο  γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο : 
 

I. Ζ κεηξηθή εηαηξεία  LAVIPHARM AE πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο  ζπγαηξηθήο ηεο 
εηαηξείαο  έιαβε απφθαζε, κε ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, λα πξνβεί ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά Δπξψ 800. 

 
II. ην business plan ηνπ 2011-2015, πξνβιέπεηαη  αλάπηπμε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θέληξνπ 

παξαθαξκάθνπ επεηδή έρεη ήδε ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο απνθιεηζηηθήο δηάζεζεο πξντφλησλ  κεγάισλ 
πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. 

 
III. Ζ εηαηξεία έρεη εμαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία Lavipharm AE θαη 

επνκέλσο δηαζέηεη ηνπο πφξνπο γηα λα ζπλερίζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. 
 

 
18. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31/12/2010 31/12/2009

Πξνκεζεπηέο                166                188 

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεκέλα κέξε (ζεκ. 25)                  24                  14 

Δπηηαγέο πιεξσηέεο ζε πξνκεζεπηέο                  84                  83 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί                  20                  21 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ                    9                    1 

Φφξνη ηέιε  πιεξσηένη                117                  80 

Γνπιεπκέλα έμνδα                    4                  -   

Με θαηαβιεζείζεο ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζεκ. 26)                  75                  75 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο                    5                    7 

               504                469 
 

 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε 25. 
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19. Γάλεηα 

31/12/2010 31/12/2009

Βξαρππξόζεζκα

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα απν ζπλδεδεκέλα κέξε                 2.074                2.067 

Λνηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα (γηα θεθ. θίλεζεο)                        4                      -   

ύλνιν δαλείσλ                 2.078                2.067  

 
Σα κέζα ζηαζκηθά επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ είραλ σο εμήο: 

31/12/2010 31/12/2009

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα απν ζπλδεδεκέλα κέξε 8,00% 8,00%  
 

20. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο / (ππνρξεώζεηο) 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ηζρχεη (ζεκ. 10) θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα κεγέζε: 
 

 
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 31/12/2010 31/12/2009

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία                    3                    3 

χλνιν αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο                    3                    3 
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21. Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο 
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα 
ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή 
απνιχνληαη κε αηηία, δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε 
ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο άλεπ αηηίαο.  
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ 
έγηλε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010.   

Σν ππφινηπν ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

             

31/12/2010 31/12/2009

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία                     24                     15 

Με θαηαρσξεκέλα άλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκίεο)                      (9)                      (2)

Καηαρσξεκέλε ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ                     15                     13 
 

 
Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ έρνπλ σο εμήο: 

31/12/2010 31/12/2009

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο                     2                 2 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο                     1                 1 

Κφζηνο δηαθαλνληζκνχ                     2                -   

Απφζβεζε κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ                    -                  -   

Καζαξφ έμνδν ρξήζεσο                     5                 3  
 
Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο έρεη σο εμήο: 

31/12/2010 31/12/2009

Τπφινηπν έλαξμεο                   13               10 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο                     2              2,0 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο                     1              1,0 

Δπίδξαζε δηαθαλνληζκνχ                     2                -   

Καηαβιεζείζεο απνδεκεηψζεηο                    (3)                -   

Τπφινηπν ηέινο                   15               13  
 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο νηθνλνκηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

31/12/2010 31/12/2009

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,50% 5,90%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 4,00% 4,00%  

 

Ζ κέζε αλακελφκελε ππνιεηπφκελε εξγαζηαθή δσή θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ήηαλ  8,13 έηε  ( 2009:  5,39 
έηε ) θαη έρεη πξνζδηνξηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε  ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ 
ζλεζηκφηεηα ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ. Γηα ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε, ρξεζηκνπνηήζεθε ν Διιεληθφο Πίλαθαο  
Θλεζηκφηεηαο 1990 (Τπ. Απ. Κ3-3974/99) . 
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Κηλεηηθφηεηα Πξνζσπηθνχ 

  

Οκάδα Ζιηθηψλ
Οηθηνζειήο  

Απνρψξεζε
Απφιπζε

Έσο 45 εηψλ 5% 5%

46-55 2% 2%

56 θαη άλσ 0% 0%  

 

21α.  Εεκία/Κέξδε αλά κεηνρή 

31/12/2010 31/12/2009

Κέξδε / (Εεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο                    (58)                   281 

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ ( ζε ρηιηάδεο)                   220                   220 

Βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα θέξδε/(δεκίεο) θαηά κεηνρή ( ζε απφιπηα πνζά)                 (0,26)                  1,28  

 

22. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Α.  Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε 2010. Καηά ζπλέπεηα, νη 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αλέιεγθηε  ρξήζε δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ζ Δηαηξεία 
δε δχλαηαη λα εθηηκήζεη ηπρφλ επηβαιιφκελε θνξνινγία ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ησλ αλνηθηψλ θνξνινγηθψλ 
ρξήζεσλ. 

Β.  Ζ Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια 
ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 
νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

Γ.  χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνζέζεηο νη 

νπνίεο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

23. Δλδερόκελεο Γεζκεύζεηο 

 Κεθαλαιοστικές δεζμεύζεις 

Γελ έρνπλ αλαιεθζεί θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ. 

24. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδόκελα  κέξε 

Σα ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδφκελα κέξε αθνξνχλ βαζηθά ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο,  ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κε ηε Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ή ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, ηα νηθνλνκηθά εμαξηψκελα κέιε θαη 
ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ (ζχδπγνη, ηέθλα θ.α.) ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο. 
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Σα ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 
Απαηηήζεηο από: 31/12/2010 31/12/2009

Lavipharm Hellas Α.Δ. 15                  -                

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ. 82                  1                    

Lavipharm Active Service A.E. 60                  64                  

Νενθάξκ Α.Δ. -                1                    

Καβάια Φαξκαθεπηηθή  Α.Δ. 3                    2                    

L.A.S. Πάηξα Α.Δ. -                3                    

Laboratoires Lavipharm S.A. 250                500                

410                571                 
 

Υπνρξεώζεηο πξνο: 31/12/2010 31/12/2009

Lavipharm Α.Δ. 2.058             2.051             

Lavipharm Hellas Α.Δ. 23                  11                  

Pharma Logistics Α.Δ. 18                  19                  

2.099             2.081              
 

Οη ζπλαιιαγέο, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, γηα ηε δσδεθάκελε πεξίνδν πνπ έιεμε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
θαη 2009 αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2009

Lavipharm Hellas Α.Δ.                    0,2                        4                       8                      -                        -                        -   

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ.                      -                        10                     56                      -                         1                      -   

Lavipharm Active Service A.E.                  25,8                      48                      -                       29                     78                      -   

Νενθάξκ Α.Δ.                    1,2                        2                      -                        -                         1                      -   

Καβάια Φαξκαθεπηηθή  Α.Δ.                      -                          1                      -                        -                         1                      -   

L.A.S. Πάηξα Α.Δ.                      -                          1                      -                        -                         1                      -   

Lavipharm Laboratories                      -                        -                        -                        -                     500                      -   

                    27                      66                     64                     29                   582                      -   

31/12/2010

Έζνδα
Πσιήζεηο

Αγαζώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Πσιήζεηο

Αγαζώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα

Λνηπά 

Έζνδα

 

 
31/12/2010 31/12/2009

Aγνξέο Aγνξέο

Lavipharm Α.Δ.                    104                        6             147                       -                      104                       -                      127                       -                         -   

Lavipharm Hellas Α.Δ.                      36                       -                  -                          9                      38                       -                         -                        11                       -   

Pharma Logistics Α.Δ.                       -                         -                  -                         -                         -                          5                      21                       -                         -   

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ.                       -                         -                  -                         -                         -                         -                         -                          5                       -   

Lavipharm Active Service A.E.                       -                         -                  -                        72                       -                         -                         -                        45                       -   

140                   6                       147            81                     142                   5                       148                   61                     -                   

Υξεκ/ηθά

Έμνδα
Λνηπά έμνδα

Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο
Έμνδα

Γηνηθεηηθέο 

Τπεξεζίεο

Τπεξεζίεο 

Γηαλνκήο

Τπεξεζίεο 

Γηαλνκήο

Υξεκ/ηθά

Έμνδα

 

 
Σα ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζρεηηδφκελα κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 

Υπνρξεώζεηο πξνο: 31/12/2010 31/12/2009

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε 75                      75                 

75                      75                  
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31/12/2010

Έμνδα Πάγηα Πάγηα

Lavisoft                        8                        5 

8                       5                       

31/12/2009

 
 

Σν θφζηνο ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ αλαιχεηαη 
παξαθάησ: 

31/12/2010 31/12/2009

Δηεπζπληηθά Σηειέρε              121              121 
Σύλνιν              121              121  

25. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 

Γεληθά 
 

H Eηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 
 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 Κίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 
 
Ζ ζεκείσζε απηή παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ 
θηλδχλνπο, γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηκέηξεζε 
θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.  Πεξηζζφηεξα πνζνηηθά 
ζηνηρεία γηα απηέο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θέξεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ πιαηζίνπ 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο θαη βάζεη εγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ ηνπ, έρεη αλαζέζεη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο 
Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε 
Δηαηξεία θαη λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη σο πξνο απηά.  Οη πνιηηηθέο 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 
 

 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε 
ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη θαηά 
θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο . 
 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε.  Με 
βάζε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δηαηξεία, θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη  γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ . Οξηζκέλεο  θαηεγνξίεο πειαηψλ 
ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δηαηξεία κφλν ζηε βάζε πξνπιεξσκέλσλ αγνξψλ. Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε 
πειάηε, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγηζην αλνηρηφ πνζφ πνπ κπνξεί λα έρεη ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε 
απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.  Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί 
πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο γηα δεκίεο θπξίσο  ζε ζρέζε κε ηνπ πειάηεο θαη 
ηηο ινηπέο απαηηήζεηο.   
 
Έθζεζε ζηνλ πηζησηηθό θίλδπλν 
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Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ 
πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο                       306                          -   

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο                    1.397                    1.618 

Χξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα                         11                         38 

Σύνολο                    1.714                    1.656 

Λογιστική αξία

 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο επηηαγέο εηζπξαθηέεο  
(βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο)  θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ήηαλ: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Εγρώξηεο                    1.363                    1.304 

Σύνολο                    1.363                    1.304 

Λογιστική αξία

 

 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο επηηαγέο εηζπξαθηέεο  θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά ηχπν πειάηε ήηαλ: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Πειάηεο Φαξκαθεία                       639                       480 

Πειάηεο Λνηπνί                       295                       228 

Πειάηεο Σπλδεδεκέλα κέξε                       410                       571 

Πειάηεο Σρεηηδόκελα κέξε                          -                            -   

Σύλνιν Εκπνξηθώλ Απαηηήζεωλ                    1.344                    1.279 

Επηηαγέο εηζπξαθηέεο                         19                         25 

Γξακκάηηα                          -                            -   

Σύλνιν                    1.363                    1.304 

Λογιστική αξία

 

Εεκίεο απνκείσζεο 
 
Ζ ελειηθίσζε ππνινίπσλ πειαηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Με ιήμαληα                       502                       797 

Λήμαληα 0-30 εκέξεο                         33                         42 

Λήμαληα 31-180 εκέξεο                       219                       167 

Λήμαληα 181-360 εκέξεο                       327                       118 

Λήμαληα άλω ηνπ έηνπο                       282                       180 

Σύνολο                    1.363                    1.304 

Λογιστική αξία

 

 
Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο αθνξά πειάηεο, νη νπνίνη δελ πξνρψξεζαλ ζε ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο ηελ 
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Δηαηξεία θαη  κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαθνπεί νη ζπλαιιαγέο.  Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη δε ρξεηάδεηαη λα 
θαηαρσξεζεί πξφβιεςε απνκείσζεο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ιήμεη ή έρνπλ ιήμεη κέρξη έλα έηνο δηφηη 
αθνξνχλ  πειάηεο πνπ έρνπλ θαιφ ηζηνξηθφ πιεξσκψλ.  Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ, αθνξά θπξίσο ηα 
ιήμαληα άλσ ηνπ έηνπο θαη ε θίλεζή ηεο θαηά ηε ρξήζε ήηαλ: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Υπόινηπν ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ                       -                           39 

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο (Γηαγξαθή απαίηεζεο )                       -                          (39)

Υπόινηπν ηελ 31 Δεθεκβξίνπ                          -                            -   

Λογιστική αξία

 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε δεκηψλ 
απνκείσζεο εθηφο αλ ε Δηαηξεία εθηηκήζεη φηη δελ αλακέλεηαη αλάθηεζε ηνπ πνζνχ πνπ ηεο νθείιεηαη, νπφηε 
ηα κε αλαθηήζηκα πνζά δηαγξάθνληαη απ’ επζείαο έλαληη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. 

 
Δγγπήζεηο 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη σο πνιηηηθή λα παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο κφλν ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. 

 
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηεο Δηαηξεία λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 
ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ.  Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο 
είλαη λα δηαζθαιίδεη, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο δχζθνιεο ζπλζήθεο, 
ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηαη  ε θήκε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν 
έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ελφο κήλα έηζη ψζηε  
λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Ζ πνιηηηθή απηή δε 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. 
Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ζπληαρζεί κε 
δεδνκέλε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο.  Σπρφλ επηπινθέο ζηελ εθαξκνγή ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ ή πεξαηηέξσ θαζπζηεξήζεηο ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ηεο ιφγσ 
ηεο πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελδερνκέλσο λα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο θαη  ελδέρεηαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 
επίηεπμε ησλ επξχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο. 
Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ δελ αληαλαθιά ηηο πξνζαξκνγέο πνπ ζα 
ρξεηάδνληαλ αλ ε παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ήηαλ θαηάιιειε. 
 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ εθηηκήζεσλ γηα πιεξσκέο ηφθσλ θαη εμαηξψληαο πηζαλέο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ: 
 
31/12/2010 Λογιστικέρ 

αξίερ

Σςμβατικέρ 

ταμειακέρ 

ποέρ

6 μήνερ ή 

λιγότεπο

6-12             

μήνερ

Χπηματοοικονομικέρ ςποσπεώσειρ

Με εγγπεκέλα  δάλεηα 2078               2.223               1.112               1.111 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 504                 (504)                 (504)                     -   

 
 
 



PHARMA PLUS ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Α.Δ. 
ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 35 

 

31/12/2009 Λογιστικέρ 

αξίερ

Σςμβατικέρ 

ταμειακέρ 

ποέρ

6 μήνερ ή 

λιγότεπο

6-12            

μήνερ

Χπηματοοικονομικέρ ςποσπεώσειρ

Με εγγπεκέλα  δάλεηα 2067               2.212               1.106               1.106 

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 469                 (469)                 (469)                     -   

 

Κίλδπλνο ζπλζεθώλ αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αιιαγψλ ηηκψλ, φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη 
ηα επηηφθηα, πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ή ηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο κέζσλ.  Ο 
ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεηαη ε έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο 
θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ.  
 
Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα 
δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.   
 

Σπλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 

Ζ  Δηαηξεία δελ έρεη ζπλαιιαγκαηηθφ  θίλδπλν, δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε ρψξεο εθηφο 
Διιάδαο δηελεξγείηαη κε βάζε ην Δπξψ. Δπηπξφζζεηα νη δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη ζε 
Δπξψ. 

 
 
Κίλδπλνο επηηνθίσλ 
 

Ζ Δηαηξεία ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ  
δαλεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηά ηεο κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα 
επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ε Δηαηξεία ζα επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ 
θφζηνο δαλεηζκνχ.  Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα 
αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ.  
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ: 
 

31/12/2010 31/12/2009

Χπηματοοικονομικά μέσα κςμαινόμενος επιτοκίος

Χξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο                         2.078                         2.067 

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα                              11                              38 

χλνιν                         2.089                         2.105 

Λογιστικέρ αξίερ

 
 
 
Αλάιπζε επαηζζεζίαο ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ 
 

Μία κεηαβνιή θαηά 1% ησλ επηηνθίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζα αχμαλε (κείσλε) ηα 
απνηειέζκαηα θαηά ηα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.  
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Επίδξαζε ζε ρηιηάδεο επξώ 1 % αύμεζε 1% κείσζε

31-Δεκ-10

Μέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ                              21                            (21)

Επαηζζεζία ηακεηαθώλ ξνώλ (θαζαξή)                              21                            (21)

31-Δεκ-09

Μέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ                              21                            (21)

Επαηζζεζία ηακεηαθώλ ξνώλ (θαζαξή)                              21                            (21)

 
 

 
Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 
 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα 

κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο 
αγνξάο ζηελ Δηαηξεία θαη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, 
ζηνρεχνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζή ηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο κεξίζκαηνο ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ,θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ 
δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.  Δπίζεο, ε ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή θξάηεζε 
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ εηεζίσο, ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο (ζεκ. 3.17) θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ χςνπο ηεο 
θαζαξήο ζέζεο ηεο ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
 
Ζ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε κφριεπζεο, Καζαξφο Γαλεηζκφο/Λεηηνπξγηθά θέξδε 
πξν θφξσλ,  ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). 
 
Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε, Λεηηνπξγηθά θέξδε 
πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)/Καζαξνί ρξεσζηηθνί ηφθνη 
 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  
 

Λεηηνπξγηθόο  θίλδπλνο 
 
 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ αηηίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ππνδνκέο, θαζψο θαη απφ 
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πιελ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ξεπζηφηεηαο) φπσο απηέο 
πξνθχπηνπλ απφ λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα εηαηξηθήο 
ζπκπεξηθνξάο. Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ηεο 
Δηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο  νηθνλνκηθψλ 
δεκηψλ θαη πξνζβνιήο ηεο θήκεο ηεο Δηαηξείαο. 
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γεληθά πξφηππα φπσο  θαηάιιεινο 
δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ζπκθσλία θαη παξαθνινχζεζε ζπλαιιαγψλ,  ζπκκφξθσζε κε ξπζκηζηηθέο 
θαη άιιεο λνκηθέο απαηηήζεηο θιπ. 
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26.  Δύινγεο αμίεο 
 
Γελ πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ εχινγσλ αμηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (δειαδή ησλ  απαηηήζεσλ εκπνξηθψλ θαη κε, ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, 
ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δαλείσλ). 
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ πψιεζε ελφο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πιεξψλεηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο κεηαμχ δχν εκπνξηθά ζπλαιιαζζφκελσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ηεο. Ζ εχινγε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ 
θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε απφ ηελ Γηνίθεζε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα  δεδνκέλα ή είλαη 
απηά πεξηνξηζκέλα απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο νη απνηηκήζεηο ησλ εχινγσλ αμηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 
εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ. 
 
Οη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεξαξρνχληαη ζε ηξία επίπεδα: 
 
Δπίπεδν 1: Υξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο γηα αθξηβψο ίδηα εκπνξεχζηκα ζηνηρεία, 
 
Δπίπεδν 2: Αμίεο πνπ δελ είλαη επηπέδνπ 1 αιιά κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ή λα πξνζδηνξηζζνχλ άκεζα ή έκκεζα 
κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο, 
 
Δπίπεδν 3: Αμίεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο  πνπ δελ βαζίδνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο απφ 
ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο. 
 
Οη παξαθάησ κέζνδνη θαη παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο  γηα θάζε 
θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ: 
 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο: H 
ινγηζηηθή αμία είλαη ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή είηε ε ιήμε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη 
βξαρππξφζεζκε είηε δελ ππάξρεη ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πνπ λα επεξεάδεη ηελ εχινγε αμία. 
 
 Γάλεηα: H ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ηα δάλεηα απηά είλαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη 
έληνθα κε θπκαηλφκελν επηηφθην. 
 

 

27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

Ζ κεηξηθή εηαηξεία  LAVIPHARM AE πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο  ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο  
έιαβε απφθαζε, κε ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα πξνβεί ζε 
αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά Δπξψ 800. 
 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. 
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