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Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & 

ΟΜΟΡΦΙΑΣ» 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2019 έως 31/12/2019 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018  σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση 

Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2019. 

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, περιγραφή των σημαντικών 

γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, πληροφορίες 

σχετικά με τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά με την 

διαχείριση των σημαντικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία 

καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας για την επόμενη χρήση. 

 

 

Α. Συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την Εταιρεία και αριθμοδείκτες 

οικονομικής διάρθρωσης 

Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

οικονομικής χρήσεως έχει ως ακολούθως: 

 

Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως 

ανήλθε σε € 9.247 έναντι € 9.380  της προηγούμενης χρήσεως 2018, παρουσιάζοντας 

ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 1,4% (2018: αύξηση 3,9%).  

 

Καθαρά κέρδη προ φόρων 

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

οικονομικής χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη € 798 έναντι κερδών € 1.116  της προηγούμενης 

χρήσεως 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά (28,5) % (2018: μείωση 3,0 %). 
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Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την κλειόμενη 

χρήση 2019, ανήλθαν σε € 704 έναντι ποσού € 1.269, όπου ανήλθαν κατά την 

προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται, ότι οι λειτουργικές ροές της Εταιρείας εν μέσω δύσκολης 

οικονομικής συγκυρίας, παρουσιάζονται θετικές τόσο για την κλειόμενη όσο και για την 

προηγούμενη χρήση. 

 

Επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόμενη και κατά την προηγούμενη 

χρήση ανήλθαν σε € 23 και € 28 αντίστοιχα. 

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2019 και 2018 έχουν ως 

ακολούθως: 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας         

  Κατά την 31/12/2019  Κατά την 31/12/2018 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  3.853  
156,5% 

 4.108  
126,3% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  2.462   3.253  

 

Ο εν λόγω δείκτης εξακολουθεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το 1, γεγονός το οποίο 

σημαίνει ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκέστατο κεφάλαιο κίνησης. 

 

Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους         

  Κατά την 31/12/2019  Κατά την 31/12/2018 

Μικτά Κέρδη Χρήσεως  5.294  
57,3% 

 5.162  
55,0% 

Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως  9.247   9.380  

 

Ο εν λόγω δείκτης διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα ελαφρώς βελτιωμένος σε σχέση 

με την προηγούμενη χρήση, αποτυπώνοντας την πολιτική της Εταιρείας για συγκράτηση και 

έλεγχο των παραγωγικών της δαπανών. 

 

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων         

  Κατά την 31/12/2019  Κατά την 31/12/2018 

Αποτελέσματα προ φόρων  798  
44,0% 

 1.116  
90,8% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.812   1.229  

 

Ο εν λόγω δείκτης επιδεινώθηκε κατά την κλειόμενη χρήση, λόγω μείωσης των κερδών 

παρόλη τη διατήρησης της κερδοφορίας των αποτελεσμάτων προ φόρων και της 

ταυτόχρονης αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας. 
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (ημέρες)       

  Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

Καθαρές Πωλήσεις  
107 

 
114 

Μέσος Όρος Απαιτήσεων   

 

Ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε βελτίωση (μείωση) κατά την κλειόμενη χρήση, εξαιτίας της 

συνέχισης της επιτυχούς υλοποίησης της υιοθετηθείσας πιστωτικής πολιτικής πωλήσεων.  

  

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (ημέρες)       

  Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

Κόστος Πωληθέντων Αποθεμάτων  
39 

 
45 

Μέσο Απόθεμα   

 

Ο εν λόγω δείκτης μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, συνέπεια της μείωσης 

των μένοντων αποθεμάτων στις αποθήκες της Εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόμενης 

χρήσης.   

 

Δείκτης συνολικού χρέους         

  Κατά την 31/12/2019  Κατά την 31/12/2018 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.651  
146,3% 

 3.409  
277,4% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  1.812   1.229  

 

Ο εν λόγω δείκτης μειώθηκε κατά την κλειόμενη χρήση σε σχέση με την προηγούμενη 

χρήση κυρίως λόγω της ακολουθούμενης μερισματικής πολιτικής αλλά και της ταυτόχρονης 

μείωσής των εμπορικών υποχρεώσεων. 

 

Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

οικονομικής χρήσεως και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 

Την 23/12/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης 2030229, η με αριθμό 7841 / 23/12/2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, 

ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε α) η τροποποίηση των άρθρων 2, 7 και 

15 και β) η τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34 και η κατάργηση των άρθρων 35, 36 και 37 στο πλαίσιο της εναρμόνισης 

με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με την από 

31/05/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 

 

Πλην του ανωτέρου εταιρικού γεγονότος δεν υφίστανται άλλα σημαντικά γεγονότα που 

έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσεως. 
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Γ. Μερισματική πολιτική και λοιπά διανεμόμενα κέρδη 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την 04η Μαρτίου 2020, ενέκρινε 

τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 878 ήτοι (ποσό σε ευρώ) € 43,90 ανά μετοχή, 

από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

 

Την 31η Ιουλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις και πρότεινε τη διανομή μερίσματος ποσού € 583. Η προτεινόμενη 

διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με 

την ειδικότερη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται από τις διατάξεις του                             

Ν. 4548/2018. 

 

Δ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι τους οποίους η Εταιρεία καλείται να 

αντιμετωπίσει είναι ο κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της 

Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να 

έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοσή της. Οι κυριότεροι 

κίνδυνοι που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα χρήση 2020 η Εταιρεία 

σχετίζονται με: 

 

α) Κίνδυνος της αγοράς 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, γιατί μέρος των συναλλαγών της 

διενεργείται σε λίρες Αγγλίας (£). Ο βασικός προμηθευτής της Εταιρείας, η εταιρεία 

HEALTH AID, βρίσκεται στην Αγγλία και οι αγορές των αποθεμάτων της Εταιρείας γίνονται 

σε λίρες Αγγλίας.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2019, εάν η λίρα Αγγλίας (£) σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί 

κατά 10 %, το καθαρό κέρδος μετά φόρων και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της χρήσεως 

θα ήταν χαμηλότερα κατά ποσό € 137. 
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(ii) Κίνδυνος τιμής 

Η τιμολογιακή πολιτική λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου δεν πρόκειται να μεταβληθεί. 

Η Εταιρεία, όντας μοναδικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της Health Aid στην Ελλάδα, 

έχει τη δυνατότητα να μετατοπίζει τυχόν μεταβολές του κόστους των προϊόντων της στους 

καταναλωτές. 

 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία κινδύνου επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι 

λειτουργικές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των 

επιτοκίων.  

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε εταιρική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 

τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές 

εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και 

διενεργημένων συναλλαγών. 

 

Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα, ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να 

εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η 

ελληνική οικονομία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν 

αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία πελατών να 

εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας γεγονός με το οποίο 

συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη η εταιρεία και το οποίο αποτυπώνεται και στις επισφάλειες με τις 

οποίες έχει επιβαρυνθεί. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως αντιμετώπιζε περιορισμένο κίνδυνο 

ρευστότητας. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 

ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την 

ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία 

λήξης. Τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες 

ταμιακές ροές. 
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Κατά την 31/12/2019 Σημείωση Μέχρι 1 έτος  Από 1 έως και 
2 έτη 

 Από 2 έως και 
5 έτη 

 Πάνω από 5 
έτη 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

26 1.831  0  0  0 

         

Κατά την 31/12/2018 Σημείωση Μέχρι 1 έτος  Από 1 έως και 
2 έτη 

 Από 2 έως και 
5 έτη 

 Πάνω από 5 
έτη 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

26 2.623  0  0  0 

 

(δ) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. 

 

Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει τη δομή του κεφαλαίου, η Εταιρεία πρέπει να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να 

εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να μειώσει τα χρέη. 

 

Δ. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00), 

διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ 

(€ 10,00) η κάθε μία. 

 

Ε. Ίδιες μετοχές 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

ΣΤ. Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Η Εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης 

συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια 

ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος. Η 

περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα: 

• Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 
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Επιπλέον , η Εταιρεία συμμετέχει στο σύστημα της ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης) για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, συμμετέχοντας 

υπεύθυνα στο πρόγραμμα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. 

 

Ζ. Εργασιακά ζητήματα 

 

Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές 

αρχές της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, 

στις αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε 

λοιπές εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη 

είναι η εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα 

και οι ικανότητες του ατόμου. 

 

Η. Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

 

Θ. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους 

μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Κατά την κλειόμενη χρήση, οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των 

Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 986 (2018: € 962). Κατά την 

31/12/2019 δεν υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας από Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά 

Στελέχη  (2018: € 1) και δεν υφίστανται υποχρεώσεις της Εταιρείας προς Μέλη της Διοίκησης 

και Διευθυντικά Στελέχη. 

 

Ι. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως, όπως και κατά την προηγούμενη 

χρήση, δεν ανάπτυξε δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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Κ. Προοπτικές για την επόμενη χρήση 2020 

Η Εταιρεία αφού επένδυσε σημαντικά ποσά κατά την κλειόμενη χρήση στην προώθηση των 

προϊόντων της, διατήρησε την κερδοφορία της και αναμένει για τη χρήση 2020 να αυξήσει 

περεταίρω το μερίδιό της στην αγορά καθώς και τις πωλήσεις της στους υφιστάμενους 

πελάτες. 

 

Στα ανωτέρω πλαίσια, τα αποτελέσματα της χρήσης 2020 αναμένονται ακόμη πιο 

βελτιωμένα σε σχέση με την κλειόμενη χρήση. 

 

Λ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την 

ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την 04η Μαρτίου 2020, ενέκρινε 

τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 878 ήτοι (ποσό σε ευρώ) € 43,90 ανά μετοχή, 

από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

 

Από τα τέλη του πρώτου διμήνου της τρέχουσας χρήσης 2020, λόγω της παγκόσμιας 

εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), σημειώθηκαν μεταβολές στην 

παγκόσμια προσφορά και ζήτηση συμπληρωμάτων διατροφής, συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελλάδας. Η εξάπλωση του Covid-19 αποτελεί ένα μη διορθωτικό γεγονός για τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι 

δραστηριότητες της Εταιρείας  δεν ανήκουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) των κλάδων που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση οι οποίοι πλήττονται 

από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. H Εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει 

μηχανισμούς προστασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της και τους συνεργάτες της 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των υγειονομικών αρχών της χώρας, 

παρακολουθώντας παράλληλα στενά τις εξελίξεις και αξιολογώντας τις επιπτώσεις στις 

δραστηριότητές της.  Είναι γεγονός ότι οι επιπτώσεις του Covid-19 δεν είναι εύκολο στην 

παρούσα χρονική στιγμή να προσδιοριστούν επακριβώς, ωστόσο επισημαίνεται ότι αυτές 

αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η  

Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα την 

λειτουργία της και τον συνεχή εφοδιασμό των πελατών της. 
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Την 15/04/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης 2121015 το από 07/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας  σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση της θητείας του υφισταμένου 

Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης έπειτα από τη 

λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10/09/2020. 

 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των 

οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

Γλυφάδα, 31 Ιουλίου 2020 

 

 

 

Τερζόπουλος Σπυρίδων - Ιωάννης 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«PHARMA CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PHARMA CENTER 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «PHARMA CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική 

της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του 

διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 

Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 

“Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 

οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.  
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Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 

εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.  

 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 

πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που 

αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις 

εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε 

αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε 

τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 

σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 

της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 

τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 

συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 

σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 

ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος 

και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 

επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 

ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 

τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 

ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 

ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 

όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «PHARMA CENTER 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 

 

 

DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 

Λ. Ποσειδώνος 80, 17455 Άλιμος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Σημείωση  1/1-31/12/2019  1/1-31/12/2018 
      

Πωλήσεις   9.247  9.380 

Μείον: Κόστος πωλήσεων 7  (3.953)  (4.218) 

Μικτό κέρδος   5.294  5.162 

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 8  90  60 
   5.384  5.222 
      

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9  (1.284)  (1.091) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10  (3.118)  (2.973) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 11  (168)  (32) 

Λειτουργικά αποτελέσματα   814  1.126 

Κόστος χρηματοδότησης 12  (17)  (10) 

Αποτελέσματα προ φόρων   798  1.116 

Φόρος εισοδήματος 13  (214)  (340) 

Αποτελέσματα μετά φόρων   583  776 
      

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:      

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)   0  0 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών (κερδών) / ζημιών   0  0 

Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

  0  0 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων μετά φόρων   0  0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων   583  776 
      

Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)      

  Βασικά 14  29,1696  21,5289 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 18 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση  31/12/2019  31/12/2018 

Πάγιο ενεργητικό      

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 15  393  412 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 16  9  11 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης        17  86  0 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18  75  74 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13  46  33 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού   610  529 
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Αποθέματα 20  333  504 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 21  2.535  2.912 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 22  985  692 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.853  4.108 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   4.463  4.638 
      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 23  200  200 

Αποθεματικά κεφάλαια 24  150  150 

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο   1.462  879 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   1.812  1.229 
      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 25  145  156 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις        27  44  0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   189  156 
      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26  1.831  2.623 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις        27  46  0 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις   585  630 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   2.462  3.253 
      

Σύνολο υποχρεώσεων   2.651  3.409 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   4.463  4.638 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 18 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 



PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

16 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  

 Μετοχικό κεφάλαιο 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 450 150 1.603 2.203 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2018 μετά από φόρους 0 0 776 776 

Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (250) 0 0 (250) 

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 (1.500) (1.500) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 200 150 879 1.229 

     

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 200 150 879 1.229 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2019 μετά από φόρους 0 0 583 583 

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 200 150 1.462 1.812 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 18 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 



PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

17 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 1/1-
31/12/2019 

 1/1-
31/12/2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη προ φόρων 798  1.116 

Αποσβέσεις 109  40 

Προβλέψεις 51  (15) 

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων (0)  0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17  10 

 974  1.152 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 174  44 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 313  35 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (1)  1 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (784)  340 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (17)  (12) 

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 45  (290) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 704  1.269 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (23)  (28) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 0  0 

Τόκοι εισπραχθέντες 0  3 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (23)  (25) 

    

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:    

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0  (250) 

Μερίσματα πληρωθέντα  0  (1.275) 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου (387)  (345) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (387)  (1.870) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ) 293  (625) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 692  1.317 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 985  692 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 18 έως και την σελίδα 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Διοικητικό Συμβούλιο: Τερζόπουλος Σπυρίδων - Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 

Σύμβουλος 

 Τερζόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.   

 Χατζηγιαννέλη Ιωάννα, Μέλος Δ.Σ. 

 

Έδρα Εταιρείας:  Γλυφάδα Αττικής 

 Σάκη Καράγιωργα 114, Τ.Κ. 166 75 

 Ελλάδα 

 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54026/1ΝΤ/Β/2003/0058 

 

 

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 127412401000 

 

 

Ελεγκτική Εταιρεία:  Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

 Λεωφόρος Ποσειδώνος 80, Άλιμος 

 17455, Αθήνα 

 Ελλάδα 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & 

ΟΜΟΡΦΙΑΣ (εφεξής η "Εταιρεία") ξεκίνησε το 2003 με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη του σύγχρονου  φαρμακείου καλύπτοντας τα κενά για πρωτοποριακά προϊόντα 

υγείας, φροντίδας και ομορφιάς, με την HealthAid μια από τις πρώτες εταιρείες παραγωγής 

συμπληρωμάτων διατροφής στην Αγγλία. 

Η σειρά καλύπτει ανάγκες που απαιτούνται στο σύγχρονο τρόπο ζωής και περιλαμβάνει 

πάνω από 450 προϊόντα : βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά, διαιτητικά & συνδυασμούς με 

τιτλοδοτημένα βότανα & φυσικά καλλυντικά. 

H  Pharma Center AE με κέντρο το Φαρμακείο -επίσημος αντιπρόσωπος της HEALTH AID 

 -vitamins supplements  αποτελεί πρότυπο κέντρο εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής 

και συνεργάζεται απευθείας με 3.000 φαρμακεία και 5.000 πανελλαδικά μέσω 

Φαρμακαποθηκών και Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών όλης της χώρας καλύπτοντας έτσι το 

80% των φαρμακείων πανελλαδικά με την ορθολογική κατανομή στο 45% ΝΟΜΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, 15% ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ και στο 40% των λοιπών της Περιφέρειας. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 εγκρίθηκαν για 

έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 31 Ιουλίου 2020. 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

2.1 Γενικά 

Οι οικονομικές καταστάσεις της "PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ" έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ και τον Ν. 4308/2014 που εφαρμόζεται για τις 

εταιρείες που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Επίσης, οι εν 

λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της 

λειτουργίας της Εταιρείας. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Κ.Ν. 2190/1920 οι ανώνυμες 

εταιρείες των οποίων οι μετοχές δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 

αγορά μπορούν να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα 

υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρμογή 

των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των μετόχων τους, με απόφαση 
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η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 

1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Σύμφωνα λοιπόν, με την από 10/07/2014 απόφαση 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της θα 

συντάσσονται για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. Συνεπώς, η Εταιρεία 

εφάρμοσε τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς" με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2013. Οι 

πρώτες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές και 

τους κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

Ανάλογες προβλέψεις ισχύουν και από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι 

οποίες αντικατέστησαν τις προβλέψεις του άρθρου 134 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

2.2 Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής 

των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην 

υπάρχουσα εμπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα 

και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επίδραση των αναθεωρήσεων των 

υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται στη χρήση κατά την οποία 

πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες, εάν η αναθεώρηση επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα 

αλλά και επόμενες χρήσεις. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι 

πολύπλοκοι, ή τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις, αναφέρονται στη Σημείωση 6. 

 

2.3 Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο                       

(Ν. 4548/2018) και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία 

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι 

κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α.. 

 

2.4 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 (1/1-

31/12/2019) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31 Ιουλίου 

2020. 
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται, όπως αυτές ισχύουν κατά την κατάρτιση 

αυτών των οικονομικών καταστάσεων, αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω αρχές έχουν 

εφαρμοστεί για όλες της χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

 

(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι και το νόμισμα λειτουργίας 

της Εταιρείας. 

 

3.1 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 

τους μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν ζημιές 

απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα με την περίπτωση, 

μόνο όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η 

λογιστική αξία του αντικαθισταμένου τμήματος διαγράφεται. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευής 

και συντήρησης χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια της 

οικονομικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται. 

 

Η απόσβεση των στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο για την 

κατανομή του κόστους τους στις υπολειμματικές τους αξίες κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης 

ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής: 

 

Κτίρια & κτιριακές εγκαταστάσεις Βάσει μισθωτηρίου συμβολαίου 

Μηχανήματα και μηχανολογικές εγκαταστάσεις έτη 15 

Μεταφορικά μέσα έτη 15 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός έτη 7 - 14 
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Κέρδη και ζημιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις 

με τη λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στα κονδύλια "Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως" 

και "Λοιπά λειτουργικά έξοδα" στην κατάσταση συνολικών εσόδων αντίστοιχα. 

 

3.2 Aσώματα πάγια στοιχεία 

Άδειες λογισμικού 

Οι άδειες λογισμικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την 

απόκτηση και της δυνατότητας χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου λογισμικού. Η 

απόσβεση υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία 

ανέρχεται σε 10 έτη. 

 

3.3 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. Μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό 

είναι η υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης 

και της αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά 

στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά 

αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από την υπεραξία που υπέστη απομείωση, 

ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

 

3.4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.4.1 Ταξινόμηση 

Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες 

κατηγορίες: (α) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (β) στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων και (γ) στο αποσβέσιμο κόστος. Η ταξινόμηση 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησε τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

της κατά την αρχική αναγνώριση. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως η Εταιρεία δεν 

κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

και στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. 
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3.4.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται 

κατά την ημερομηνία της συναλλαγής - την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται 

να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά 

στην εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, και το κόστος της συναλλαγής 

εγγράφεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται 

και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων αποτιμώνται στη συνέχεια στην εύλογη αξία. Αναφορικά με τα δάνεια και τις 

απαιτήσεις, η μεταγενέστερη αποτίμηση γίνεται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας της κατηγορίας 

‘Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων’, παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο κονδύλι 

‘Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων’ κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν. Τα έσοδα από 

μερίσματα από τα εν λόγω στοιχεία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο 

κονδύλι ‘Έσοδα (έξοδα) επενδύσεων’, όταν το δικαίωμα της Εταιρείας να λαμβάνει πληρωμές 

κατοχυρώνεται. 

 

3.5 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση της οικονομικής θέσης, 

όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα συμψηφισμού και υπάρχει η πρόθεση 

τακτοποίησης σε καθαρή βάση, ή ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας 

ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

 

3.6 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για κάθε μια 

από τις κατεχόμενες κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.  
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Το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του ενεργητικού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 

συμπεριλαμβάνοντας και τις αναμενόμενες μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

μειώνεται και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Εάν ένα 

δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την μέτρηση της ζημίας 

απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση. 

Στην πράξη, η Εταιρεία μπορεί να μετρά την απομείωση ενός στοιχείου χρησιμοποιώντας μία 

εμφανή αγοραία τιμή.  

 

Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση 

μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση της 

απομείωσης (όπως η βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), 

η αντιστροφή της ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.7 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της 

ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, 

μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες 

παραγωγής των αποθεμάτων. 

 

3.8 Εμπορικές απαιτήσεις 

Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εμπορεύματα που πωλούνται ή 

υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η είσπραξη των 

ποσών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του 

κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι μεγαλύτερη), έχουν ταξινομηθεί στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινομούνται στο μακροπρόθεσμο ενεργητικό. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου, μειούμενο κατά την πρόβλεψη για απομείωση. 
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3.9 Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις 

όψεως, άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με αρχική ληκτότητα τριών 

μηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις 

εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

 

3.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος 

άμεσα αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του 

εισπρακτέου ποσού. 

 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

3.11 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν 

αποκτηθεί κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του 

κύκλου εκμετάλλευσης της επιχείρησης, εφόσον είναι μεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το 

παραπάνω κριτήριο, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.12 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και αναβαλλόμενους 

φόρους. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, εκτός εάν πρόκειται 

για αντικείμενα που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς νόμους 

που είναι σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν εφαρμογή κατά την ημερομηνία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης στις χώρες όπου η Εταιρεία λειτουργεί και παράγει φορολογητέο 
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εισόδημα. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές 

δηλώσεις όσον αφορά καταστάσεις στις οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκεινται σε 

ερμηνεία. Διενεργούνται προβλέψεις, όπου ενδείκνυται, βάσει των ποσών που αναμένεται 

να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης, για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης 

των στοιχείων ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων, καθώς και των 

αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου 

του ενεργητικού ή των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων σε συναλλαγή, εκτός από μία 

συνένωση επιχειρήσεων, που κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό ούτε φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και νόμους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρμογή, την 

ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης και αναμένεται να τακτοποιηθούν όταν η 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση πραγματοποιηθεί, ή η αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση διακανονιστεί. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι 

πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι 

προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι 

των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων αφορούν φόρους εισοδήματος που 

επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε η φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές 

οντότητες έχουν την πρόθεση τακτοποίησης των υπολοίπων σε καθαρή βάση. 

 

3.13 Παροχές σε εργαζομένους 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 
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δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση 

που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 

μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών 

ή σε επιστροφή. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία αποζημιώσεις για 

απόλυση ή συνταξιοδότηση. 

 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 

μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση 

την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της 

αναμενόμενης εργασιακής ζωής. 

 

3.14 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 

μέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και 

προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να 

εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.  

 

Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, 

οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά 

υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν 

συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την 

χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 

συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
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οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι 

πιθανή. 

 

3.15 Κέρδη ανά μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται 

στους μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.  

 

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται 

για γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς 

αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους. 

 

3.16 Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης 

για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας. Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, 

εκπτώσεις και επιστροφές. 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, 

είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα και όταν ειδικά 

κριτήρια για κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας ικανοποιούνται, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω. Η Εταιρεία στηρίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη 

το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στον πελάτη, 

ο πελάτης έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια των τιμών πώλησης των προϊόντων και δεν 

υπάρχει ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή των 

προϊόντων από τον πελάτη. Η παράδοση δεν πραγματοποιείται έως ότου τα προϊόντα 

εναποτεθούν στη συμφωνημένη θέση, τους κινδύνους της απαξίωσης και της απώλειας 

αναλάβει ο πελάτης, και ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα σύμφωνα με τη σύμβαση 

πώλησης, οι διατάξεις αποδοχής έληξαν και η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι 

έχουν ικανοποιηθεί όλα τα κριτήρια για την αποδοχή. 
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(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε πελάτες αναγνωρίζονται κατά τη μεταβίβαση των 

σχετικών υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 

αντάλλαγμα για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες. Τα σχετικά έσοδα από παρεχόμενες 

υπηρεσίες αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των υπηρεσιών, 

προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή 

είτε σε βάθος χρόνου. 

 

Για τις υπηρεσίες τις οποίες ο έλεγχος μεταβιβάζεται στον πελάτη σε βάθος χρόνου και το 

χρονικό διάστημα υλοποίησής τους είναι μεγαλύτερο της μιας χρήσης το σχετικό έσοδο 

αναγνωρίζεται ανάλογα με το στάδιο της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται 

από την αναφορά στις έως και την ημερομηνία αναφοράς αποδοθείσες υπηρεσίες, ως 

ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που προσφέρονται. Το στάδιο ολοκλήρωσης 

προσµετράται µε βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 

ημερομηνία αναφοράς σε σχέση µε το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης  της 

υπηρεσίας/έργου. Τα έξοδα που αφορούν στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην 

περίπτωση όπου το σχετικό έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, το δουλευμένο έσοδο 

αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που η Εταιρεία διατηρεί εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής 

έναντι της εκτέλεσης που έχει ολοκληρωθεί και έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις 

εκτέλεσης έκαστης παρεχόμενης υπηρεσίας. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τη μέθοδο της 

ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το δουλευμένο ποσό εσόδου και εξόδου που 

θα αναγνωρίσει σε κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε περιπτώσεις που 

πιθανολογείται ότι το συνολικό κόστος μιας σύμβασης θα υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η 

αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Για τον 

υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα 

που σχετίζονται µε μελλοντικές εργασίες αναφορικά µε τη σύμβαση εξαιρούνται και 

εμφανίζονται ως απαίτηση. Το σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του 

κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε σύμβαση συγκρίνεται µε τις προοδευτικές 

τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης. Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των 

καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις 

προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβάσεων 

έργων στο κονδύλι ‘Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις’. Όταν οι προοδευτικές 

τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών 
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(μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς 

τους πελάτες συμβάσεων έργων στο κονδύλι ‘Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις’. 

 

(γ) Έσοδα τόκων 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα 

δάνειο ή μία απαίτηση απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία με το ανακτήσιμο 

ποσό τους, το οποίο είναι η κατ 'εκτίμηση προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές με το 

αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Τα έσοδα από τόκους για απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 

 

(δ) Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

3.17 Μισθώσεις 

Κατά τη σύναψη μίας σύμβασης η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει 

μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το 

δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος. 

 

3.17.1 Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και 

περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των 

υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία 

έναρξης της μισθωτικής περιόδου. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

επιμετρώνται στο κόστος, μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές 

απομείωσης και επαναπροσδιορίζονται στις περιπτώσεις επανεπιμέτρησης της υποχρέωσης 

από μισθώσεις. Το κόστος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από 

το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε, τις αρχικές άμεσες δαπάνες 

και τυχόν μισθώματα τα οποία προκαταβλήθηκαν της ημερομηνίας έναρξης της μισθωτικής 

περιόδου. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή 

μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης 

ζωής τους. 
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Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων 

και λοιπού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητές του. Στην περίπτωση 

όπου οι συμβάσεις μίσθωσης περιέχουν μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία, η Εταιρεία έχει 

επιλέξει να μη διαχωρίσει τα μέρη της σύμβασης που δεν αποτελούν μίσθωση από τα 

στοιχεία της μίσθωσης και αντιμετωπίζει κάθε στοιχείο της μίσθωσης και οποιαδήποτε 

συναφή μέρη που δεν αποτελούν μίσθωση ως μία ενιαία μίσθωση. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 

τους. 

 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση 

από μισθώσεις στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν 

κατά τη διάρκεια μίσθωσης. Τα μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα, 

μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία 

εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο καθώς και τα ποσά τα οποία αναμένεται να 

καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας. Για τον προσδιορισμό της 

παρούσας αξίας των μισθωμάτων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί επιτόκιο ίσο με το κόστος 

επιπρόσθετου δανεισμού του κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό 

επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Μετά την αρχική 

αναγνώριση, η υποχρέωση από μισθώσεις αυξάνεται βάσει των τόκων επί της υποχρέωσης 

και μειώνεται με την καταβολή των μισθωμάτων. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της 

αρχικής μίσθωσης η λογιστική αξία της υποχρέωσης από μισθώσεις επαναμετράται και η 

όποια προκύπτουσα διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.17.2 Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής 

Για μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη 

και τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού 

στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία 

μισθώνονται με λειτουργική μίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Τα 

έσοδα από μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τους όρους της 

μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία δεν είχε 

συνάψει συμβάσεις μισθώσεων στις οποίες ήταν εκμισθωτής. 
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3.18 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.19 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται 

από τους μετόχους της Εταιρείας. 

 

3.20 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιμης εσωτερικής πληροφόρησης, με απώτερο σκοπό να 

αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανομή των πόρων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται 

στην Ελλάδα και ειδικότερα στον τομέα εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής.  

 

3.21 Νέα πρότυπα, νέες διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Οι λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, εκτός από την 

υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για χρήσεις με έναρξη την 1 

Ιανουαρίου 2019. 

 

Α) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα 

χρήση  

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 

μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 

πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 
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συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η φύση και η επίδραση των 

αλλαγών για την Εταιρεία από την υιοθέτηση του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16 παρουσιάζονται 

στην επεξηγηματική Σημείωση 4. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση): «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή 

κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του 

ΔΠΧΑ 9. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν την οποιαδήποτε επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση): «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική 

οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική 

απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 

«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές 

ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των 

τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 

πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν την 

οποιαδήποτε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – 

Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 
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τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι ακόλουθες: (α) ΔΠΧΑ 3 - 

ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από 

κοινού λειτουργία, (β) ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και (γ) ΔΛΠ 23: 

Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν την 

οποιαδήποτε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» 

(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. 

Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις 

επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει 

να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων 

εισοδήματος. Η εν λόγω διερμηνεία δεν είχε την οποιαδήποτε επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος 

Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί 

επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους 

τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την 

τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων 

παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών 

στους χρήστες αυτών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν την οποιαδήποτε επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Β) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μεταγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 2019 και δεν 

έχουν εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. Η 

Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές 

της καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση): «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής 

αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος 

εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου 

οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. H τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ε.E.. Η εν λόγω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει την οποιαδήποτε 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις): «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να 

χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα 

σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον 

ορισμό. Τέλος, η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με 

συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε.. Οι εν 

λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Τον Μάρτιο του 2018 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Το 

εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό 

προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών 

πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν 
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τα πρότυπα. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις 

παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των 

προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της 

μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν 

το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο 

ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Η αναθεώρηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ε.Ε. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το 

οποίο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου 

προτύπου βασισμένου στις αρχές για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 

ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο πρότυπο το οποίο θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, 

δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 

εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με 

ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν 

εφαρμογή στην Εταιρεία. 

 

4. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Την 01.01.2019 η Εταιρεία υιοθέτησε και εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 

«Μισθώσεις» ακολουθώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Η σωρευτική 

επίδραση από την εφαρμογή του νέου προτύπου αναγνωρίστηκε κατά την ημερομηνία της 

αρχικής του υιοθέτησης, δηλαδή κατά την 01.01.2019, και οι πληροφορίες που αφορούν 

στη συγκριτική χρήση 2018 δεν αναπροσαρμόστηκαν αλλά παρουσιάζονται όπως έχουν 

ήδη αποτυπωθεί σύμφωνα με τα προγενέστερα ισχύοντα σχετικά πρότυπα και διερμηνείες. 

 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν 

μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την 
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πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης.  

 

Η Εταιρεία έχει συνάψει ως μισθωτής μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις κτιρίων για 

διαχειριστικούς σκοπούς και επιβατικών οχημάτων. Οι εν λόγω δεσμεύσεις, οδήγησαν σε 

αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων με βάση τις μελλοντικές πληρωμές 

και έχουν επίδραση στα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων και την ταξινόμηση των 

ταμειακών ροών στις οικονομικές καταστάσεις. Η υιοθέτηση του νέου προτύπου έγινε βάσει 

της μεθόδου της σωρευτικής επίδρασης χωρίς την αναδιατύπωση της συγκριτικής 

πληροφόρησης και την αναγνώριση της σωρευτικής επίδρασης από την υιοθέτηση του νέου 

προτύπου στα ίδια κεφάλαια. Οι μισθώσεις διάρκειας έως ένα έτος και οι μισθώσεις για τις 

οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας αναγνωρίσθηκαν, 

επιμετρήθηκαν και γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 

16. 

 

Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτές 

Η Εταιρεία αναγνώρισε έκαστη υφιστάμενη υποχρέωση μίσθωσης κατά την ημερομηνία 

αρχικής υιοθέτησης αποτιμώμενη στην παρούσα αξία των υπόλοιπων πληρωμών 

μίσθωσης οι οποίες προεξοφλήθηκαν βάσει του επιτοκίου προεξόφλησης του μισθωτή. 

Κατά την ημερομηνία της πρώτης υιοθέτησης, η Εταιρεία αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο ισούται με την υποχρέωση μίσθωσης, προσαρμοσμένο 

κατά το ποσό των τυχόν προπληρωμένων ή δεδουλευμένων πληρωμών μίσθωσης που 

σχετίζονται με τη μίσθωση που έχει αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 

Θέσης αμέσως πριν από την ημερομηνία της πρώτης υιοθέτησης. Επιπλέον, όσον αφορά 

την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, η φύση των εξόδων που σχετίζονται με αυτές τις 

μισθώσεις μεταβλήθηκαν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 καθώς αυτό προβλέπει την 

αντικατάσταση του κόστους της λειτουργικής μίσθωσης με ένα έξοδο απόσβεσης για τα 

περιουσιακά στοιχεία που αφορούν δικαίωμα χρήσης και ένα χρηματοοικονομικό έξοδο επί 

των υποχρεώσεων μίσθωσης.  
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Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαίωμα χρήσης και υποχρέωση από μίσθωση κατά την 

ημερομηνία έναρξης έκαστης μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης αρχικά αποτιμήθηκε στο 

κόστος και στη συνέχεια στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες 

απομείωσης και προσαρμογές επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μίσθωση. Τα 

δικαιώματα χρήσης που αναγνωρίσθηκαν από την Εταιρεία κατά την 01/01/2019 και 

31/12/2019 αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

 

 

Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα Χρήσης 31/12/2019  01/01/2019 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - κτίρια και 
εδαφικές εκτάσεις 

35  97 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - μεταφορικά 
μέσα 

116  71 

Σύνολο 151  168 
 

 

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αρχικά αποτιμήθηκαν στην παρούσα αξία των πληρωμών 

των μισθωμάτων που δεν έχουν εξοφληθεί κατά την ημερομηνία πρώτης υιοθέτησης. Η 

προεξόφληση διενεργήθηκε βάσει του μέσου επιτοκίου δανεισμού της Εταιρείας. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αυξάνονται κατά 

το έξοδο τόκου το οποίο υπολογίζεται επί έκαστης επιμέρους υποχρέωσης από μίσθωση 

και μειώνονται με την εξόφληση των οφειλόμενων μισθωμάτων. Το επιτόκιο δανεισμού που 

χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των υποχρεώσεων από 

μισθώσεις κατά την 1/1/2019 και την 31/12/2019 ανήλθε σε 4%. 

 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 31/12/2019  

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις όπως γνωστοποιήθηκαν 
την 31/12/2018 

180  

Προεξόφληση αυτών βάσει επιτοκίου δανεισμού κατά την πρώτη 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 

(12)  

Μείον: Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 0  

Μείον: Μισθώσεις χαμηλής αξίας 0  

Λοιπές προσαρμογές (επιλογές επέκτασης και τερματισμού κλπ) 0  

Υπόλοιπο υποχρεώσεων από μισθώσεις κατά την 1/1/2019 168  

 

Συνέπεια της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 η Εταιρεία σε σχέση με τις μισθώσεις που είχαν 

προγενέστερα ταξινομηθεί ως λειτουργικές αναγνώρισε περιουσιακά στοιχεία συνολικού 
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ποσού € 151 (1/1/2019: € 168)  και υποχρεώσεις από μισθώματα συνολικού ποσού € 151 

(1/1/2019: € 168). 

  

Για την χρήση που έληξε την 31/12/2019 η Εταιρεία λόγω της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 

αναγνώρισε έξοδα απόσβεσης ποσού € 65 και έξοδα τόκων ποσού € 6. Η συνολική 

επίδραση στα Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

(EBITDA) από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 για την Εταιρεία ανήλθε σε όφελος κατά ποσό € 

4, λόγω της αναγνώρισης των εξόδων απόσβεσης και τόκων και της αποαναγνώρισης των 

εξόδων από μισθώσεις. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως 

ακολούθως: 

Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα Χρήσης 31/12/2019  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - κτίρια και εδαφικές 
εκτάσεις 

27  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - μεταφορικά μέσα 59  

Σύνολο 86  

 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 31/12/2019  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - κτίρια και εδαφικές 
εκτάσεις 

8  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης - μεταφορικά μέσα 57  

Σύνολο 65  

 

Τόκοι περιόδου   31/12/2019  

Τόκοι επί της υποχρέωσης από μισθώσεις 6  

Σύνολο 6  

 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις  31/12/2019  

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 01/01/2019 151  

Καταβληθέντα μισθώματα χρήσεως (55)  

Τόκοι επί της υποχρέωσης από μισθώσεις  (6)  

Σύνολο 90  
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Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής 

Στις μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτρια δεν απαιτήθηκε η διενέργεια 

προσαρμογών λόγω της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 καθώς οι ήδη σχετικές υιοθετημένες 

λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με εκείνες που προβλέπονται από το ΔΛΠ 17. 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας ενέχουν τον κίνδυνο έκθεσης σε πιθανούς  

χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το 

σχέδιο πρόβλεψης και αντιμετώπισης  επικεντρώνεται σε πιθανές απρόβλεπτες εξελίξεις στις 

χρηματοοικονομικές αγορές με σκοπό την ελαχιστοποίηση πιθανών δυσμενών επιδράσεων 

στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας και οι πολιτικές 

της εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση αναγνωρίζει, υπολογίζει 

και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τις λειτουργικές 

μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει γραπτώς αρχές για τη συνολική 

διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο 

επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο. 

 

α) Κίνδυνος της αγοράς 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, γιατί μέρος των συναλλαγών της 

διενεργείται σε λίρες Αγγλίας (£). Ο βασικός προμηθευτής της Εταιρείας, η εταιρεία 

HEALTH AID, βρίσκεται στην Αγγλία και οι αγορές των αποθεμάτων της Εταιρείας γίνονται 

σε λίρες Αγγλίας.  

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2019, εάν η λίρα Αγγλίας (£) σε σχέση με το Ευρώ είχε υποτιμηθεί 

κατά 10 %, το καθαρό κέρδος μετά φόρων και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της χρήσεως 

θα ήταν χαμηλότερα κατά ποσό € 137. 

 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

Η τιμολογιακή πολιτική λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου δεν πρόκειται να μεταβληθεί. 

Η Εταιρεία, όντας μοναδικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της Health Aid στην Ελλάδα, 
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έχει τη δυνατότητα να μετατοπίζει τυχόν μεταβολές του κόστους των προϊόντων της στους 

καταναλωτές. 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία κινδύνου επιτοκίου 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι 

λειτουργικές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των 

επιτοκίων.  

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε εταιρική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 

τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές 

εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και 

διενεργημένων συναλλαγών. 

 

Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα, ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να 

εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η 

ελληνική οικονομία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν 

αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ζημιών που συνδέονται με τυχόν αδυναμία πελατών να 

εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας γεγονός με το οποίο 

συχνά βρίσκεται αντιμέτωπη η εταιρεία και το οποίο αποτυπώνεται και στις επισφάλειες με τις 

οποίες έχει επιβαρυνθεί. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως αντιμετώπιζε περιορισμένο κίνδυνο 

ρευστότητας. 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 

ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την 

ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία 

λήξης. Τα ποσά που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες 

ταμιακές ροές. 

Κατά την 31/12/2019 Σημείωση 
Μέχρι 1 

έτος 
 

Από 1 
έως και 2 

έτη 

 
Από 2 

έως και 5 
έτη 

 Πάνω 
από 5 έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26 1.831  0  0  0 

         

Κατά την 31/12/2018 Σημείωση 
Μέχρι 1 

έτος 
 

Από 1 
έως και 2 

έτη 

 
Από 2 

έως και 5 
έτη 

 Πάνω 
από 5 έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26 2.623  0  0  0 
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(δ) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. 

 

Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει τη δομή του κεφαλαίου, η Εταιρεία πρέπει να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να 

εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να μειώσει τα χρέη. 

 

(ε) Εύλογη αξία 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στις ενεργές 

αγορές (όπως οι εμπορικές συναλλαγές) είναι βασισμένη στις τιμές αγοράς όπως αυτές 

διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η αναφερόμενη τιμή της αγοράς που 

χρησιμοποιείται για χρηματοοικονομικούς σκοπούς από την Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή 

προσφοράς. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε 

μια ενεργή αγορά καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιμήσεων.  

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας χρησιμοποιεί πληθώρα μεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται 

στις συνθήκες αγοράς που υπάρχουν σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας: 

 

 

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

  Σημείωση 
Κατά την 

31/12/2019 
 Κατά την 

31/12/2018 
 Κατά την 

31/12/2019 
 Κατά την 

31/12/2018 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

        

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 18 75  74  75  74 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 21 2.535  2.912  2.535  2.912 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 22 985  692  985  692 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις         

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 26 1.831  2.623  1.831  2.623 

Σύνολο  5.427  6.301  5.427  6.301 

 

 



PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

43 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση 

της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

 

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία. 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίμησης, βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές 

αγοράς ή υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια 

εργαλεία. 

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 

 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 

και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. 

Κατά την 31/12/2019 δεν υπήρξαν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

που επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 

 

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις 

προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με τη 

μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω 

εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 

στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο 

των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι υπολογιζόμενες 

λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα ισούνται με τα σχετικά πραγματικά αποτελέσματα. Οι 

εκτιμήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά 

αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων της 

χρήσης, παρατίθενται παρακάτω. 

 

(α) Φόρος εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων 

που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 
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εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 

 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς 

ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές 

θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στη 

χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 13. 

 

(β) Προβλέψεις απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις απομείωσης για εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις σε σχέση 

με συγκεκριμένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι 

η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης 

σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και 

λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν 

βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 

διαχειρίζεται. 

 

(γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει 

την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό 

κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά 

από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα, η εταιρεία αναγνωρίζει μια υποχρέωση για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο 

για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης.  

 

(δ) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

Η αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται στην 

προεξοφλημένη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών αποζημιώσεων που θα έχουν 

καταστεί δεδουλευμένα στο τέλος της χρήσης, με βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές 

καθίσταται δουλευμένες από τους υπαλλήλους ισομερώς κατά την διάρκεια της εργασιακής 

τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση 

χρηματοοικονομικών και αναλογιστικών υποθέσεων που απαιτούν από την Διοίκηση να κάνει 
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παραδοχές σχετικά με τα επιτόκια προεξόφλησης, τα ποσοστά αυξήσεων των μισθών, τα 

ποσοστά θνησιμότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες συνταξιοδότησης και λοιπούς 

παράγοντες. Οι μεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές μπορεί να έχουν σημαντική 

επίδραση στην σχετική υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος 

της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που καταστήθηκαν 

δουλευμένες (λαμβάνοντας υπόψη τυχόν μειώσεις μισθών), τον εκτοκισμό της μελλοντικής 

υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας, το κόστος συνένωσης επιχειρήσεων 

και αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές. Λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των εν λόγω 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, οι υποθέσεις αυτές υπόκεινται σε σημαντικό βαθμό 

αβεβαιότητας. 

 

7. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής: 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 3.953  4.218 

Υπόλοιπο 3.953  4.218 

 

 

 

8. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές 55  45 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 3  0 

Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 32  15 

Λοιπά έσοδα 0  0 

Υπόλοιπο 90  60 
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9. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 566  510 

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 434  367 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου 0  0 

Επεξεργασία από τρίτους 0  0 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 0  37 

Έξοδα ασφαλίστρων 3  8 

Έξοδα ενοικίων 20  21 

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 20  15 

Λοιπές παροχές τρίτων 11  12 

Έξοδα από φόρους και τέλη 113  84 

Έξοδα μεταφορών 0  0 

Έξοδα ταξιδίων 0  0 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 0  0 

Λοιπά έξοδα 54  15 

Έξοδα αποσβέσεων 54  20 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 9  2 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0  0 

Υπόλοιπο 1.284  1.091 

 

 

10. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Κόστος αναλωσίμων υλικών 0  0 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 849  766 

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 494  530 

Επεξεργασία από τρίτους 0  0 

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 13  48 

Έξοδα ασφαλίστρων 10  8 

Έξοδα ενοικίων 38  77 

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 20  1 

Λοιπές παροχές τρίτων 33  11 

Έξοδα από φόρους και τέλη 0  46 

Έξοδα μεταφορών 67  124 

Έξοδα ταξειδίων 80  98 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1.287  1.103 

Λοιπά έξοδα 98  140 

Έξοδα αποσβέσεων 54  20 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 13  2 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 64  0 

Υπόλοιπο 3.118  2.973 
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11. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις    

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές 30  1 

Ζημιές από διαγραφή απαιτήσεων 86  0 

Συναλλαγματικές διαφορές 52  32 

Υπόλοιπο 168  32 

 

12. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΟ) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 17  12 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 17  12 
    

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0  3 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0  3 
    

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (17)  (10) 

 

 

13. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής: 

 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Φόρος εισοδήματος χρήσεως 226  326 

Λοιποί μη ενσωματούμενοι φόροι 1  1 

Αναβαλλόμενος φόρος (13)  13 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 214  340 
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Ο φόρος εισοδήματος για τα κέρδη επί της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που 

θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο φορολογικό συντελεστή που 

εφαρμόζεται στα κέρδη των ενοποιημένων οντοτήτων ως εξής: 

 

 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

  
Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

    

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 798  1.116 
      

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2019: 
24 %, 2018: 29 %) 

191  324 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 27  13 

Λοιποί μη ενσωματούμενοι φόροι 1  1 

Αλλαγή συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (5)  3 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 214  340 

 

 

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα 

κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως 

ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. 

 

Το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε 

χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, 

για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της 

λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

(deferred tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία 

ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) αναλύεται ως ακολούθως: 
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 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 194  192 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (149)  (160) 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση  Οικονομικής Θέσης 46  33 

    

    

 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης 33  46 

Φόρος αποτελεσμάτων 13  (13) 

Φόρος ιδίων κεφαλαίων (0)  0 

Υπόλοιπο τέλους 46  33 

    

 

 Κατά την 
31/12/2018 

  
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσμάτων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      

Ιδίων 
Κεφαλαίων 

  
Κατά την 

31/12/2019 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων βάση ωφέλιμης ζωής 

(159)  (2)  0  (160) 

Μεταφορά αξίας κτήσεως λογισμικών 
προγραμμάτων σε ενσώματες ακινητοποιήσεις. 

0  (0)  0  0 

Συνναλαγματικές διαφορές (0)  13  0  13 

Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων (1)  0  0  (1) 

 (160)   11   0   (149) 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 136  (5)  0  131 

Προσαρμογή αξίας λογαριασμών εισπρακτέων 7  15  0  22 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 

42  (7)  (0)  35 

Προσαρμογή αξίας αποθεμάτων 4  (1)  0  3 

Αναγνώριση δεδουλευμένων δαπανών 4  (1)  0  4 

 192   2   (0)   194 

        

        

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις (υποχρεώσεις) στην Κατάσταση  
Οικονομικής Θέσης 

33  13  (0)  46 

 

 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ο φορολογικός συντελεστής για την 

τρέχουσα χρήση του 2019 ανέρχεται σε 24% (2018:  29%).   
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Ο φόρος εισοδήματος για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019, έχει υπολογισθεί με βάση τις 

τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 22 του Ν. 4646/2019 με το οποίο  αντικαταστάθηκε η 

παράγραφος 1 του άρθρου 58 του ΚΦΕ Ν. 4171/2013. 

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 

2010-2013 και για τις χρήσεις 2014-2018 στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, η εταιρεία υπήχθη σε φορολογικό έλεγχο από νόμιμο 

ελεγκτή και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς 

επιφύλαξη. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος της κλειόμενης χρήσεως 2019, για την Εταιρεία, διεξάγεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, από τους Νόμιμους 

Ελεγκτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και 

η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά την έγκριση 

και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσεως 2019. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν 

αναμένεται με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της κλειόμενης χρήσης 2019 να 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση 

στις οικείες οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 

14. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών (ζημιών) ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2019 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2018 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας 583  776 
    

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 20.000  36.027 

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 0  0 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 20.000  36.027 
    

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) 29,1696  21,5289 
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15. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

 
Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα & 
μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης      

Κατά την 31/12/2018 13 3 380 237 634 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2019 0 0 0 23 23 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2019 0 0 0 (8) (8) 

Σύνολο κατά την 31/12/2019 13 3 380 252 649 
      

Σωρευμένες αποσβέσεις      

Κατά την 31/12/2018 13 1 56 151 222 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2019 0 0 25 17 42 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2019 0 (0) 0 (8) (8) 

Σύνολο κατά την 31/12/2019 13 1 81 159 255 
      

Αναπόσβεστη αξία      

Κατά την 31/12/2018 0 2 324 86 412 

Κατά την 31/12/2019 0 2 299 93 393 

 

 

Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 

ακινητοποιήσεων) αύξησαν κατά € 0 (2018: € 0) το "κόστος πωλήσεων", κατά € 54 (2018:   

€ 20) τα "έξοδα διοίκησης" και κατά € 54 (2018: € 20) τα "έξοδα διάθεσης" της Εταιρείας. 

16. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 Λογισμικά 
προγράμματα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως   

Κατά την 31/12/2018 27 27 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2019 0 0 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2019 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2019 27 27 
   

Σωρευμένες αποσβέσεις   

Κατά την 31/12/2018 16 16 

Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2019 2 2 

Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2019 0 0 

Σύνολο κατά την 31/12/2019 18 18 
   

Αναπόσβεστη αξία   

Κατά την 31/12/2018 11 11 

Κατά την 31/12/2019 9 9 
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17. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ  

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής: 

 Οικόπεδα και 
Κτίρια 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Σύνολο 

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2019 97 71 168 

Προσθήκες (Μεταβολές Εκτιμήσεων) (62) 45 (17) 

Αποσβέσεις (8) (57) (65) 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2019 27 59 86 

 

 

18. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων ύψους                  

€ 75 (2018: € 74). 

 

 

19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης για την Εταιρεία αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης της 31/12/2019 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Σύνολο 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 2.187 2.187 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 985 985 

Σύνολο 3.173 3.173 

   

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης της 31/12/2018 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Σύνολο 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 2.542 2.542 

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 692 692 

Σύνολο 3.234 3.234 
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20. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

Εμπορεύματα 333  502 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά & είδη 
συσκευασίας 

0  3 

Σύνολο 333  504 

 

 

21. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

Πελάτες 659  664 

Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 32  35 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 10  6 

Επιταγές εισπρακτέες 1.507  1.837 

Επιταγές σε καθυστέρηση 55  9 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 11  14 

Χρεώστες διάφοροι 329  349 

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 7  7 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 16  18 
 2.625  2.939 

Μείον: Προβλέψεις (91)  (27) 

Υπόλοιπο 2.535  2.912 

 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογή τους αξία. Το 

σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας, το οποίο ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ, 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

Πελάτες 659  664 

Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου 32  35 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 10  6 

Επιταγές εισπρακτέες 1.507  1.837 

Επιταγές σε καθυστέρηση 55  9 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 11  14 
 2.274  2.565 

Μείον: Προβλέψεις (87)  (23) 

Υπόλοιπο 2.187  2.542 
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Η τρέχουσα πιστωτική πολιτική της Εταιρείας ανέρχεται σε διάστημα έως 3 μήνες. Οι 

εμπορικές απαιτήσεις, οι οποίες ήταν εντός της προκαθορισμένης ανωτέρω πιστωτικής 

πολιτικής ανέρχονταν κατά την 31/12/2019 στο ποσό των € 2.065 (31/12/2018: €  2.246). 

 

Κατά την 31/12/2019, οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν απομειωθεί ανέρχονταν στο ποσό των € 377 (2018: € 319). 

Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο απαιτήσεις από εμπορικές εταιρείες και 

περιορισμένο αριθμό πελατών οι οποίοι δεν έχουν εμφανίσει κατά το παρελθόν δυσμενή 

οικονομικά στοιχεία.  

 

Η ενηλικίωση υπολοίπων των εμπορικών απαιτήσεων της 31/12/2019 οι οποίες είχαν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες αλλά δεν είχαν απομειωθεί έχει ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

Από 3 έως 6 μήνες 274  280 

Από 6 έως 12 μήνες 5  5 

Πέραν του έτους 11  11 

Υπόλοιπο 290  296 

 

Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων την 31/12/2019 ανερχόταν 

στο ποσό των € 87 (2018: € 23). Η ενηλικίωση των εν λόγω απαιτήσεων, οι οποίες 

αφορούν πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, έχει ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

  Από 3 έως 6 μήνες 0  0 

  Από 6 έως 12 μήνες 0  0 

  Πέραν του έτους 87  23 

 87  23 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των απαιτήσεων, έχει ως ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

Υπόλοιπο ενάρξεως 23  23 

Πρόβλεψη επισφαλών εμπορικών απαιτήσεων χρήσεως  64  0 

Υπόλοιπο λήξεως 87  23 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις σε ευρώ. Ο μέγιστος 

πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η 

λογιστική αξία τους. 

Επί των εμπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα. 
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22. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

  Ταμείο 3  2 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 982  690 

Υπόλοιπο 985  692 

 

23. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Κατά την 31/12/2019, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε                    

€ 200.000,00 (ποσό σε ευρώ), διαιρούμενο σε 20.000 μετοχές ονομαστικής αξίας (ποσό σε €) 

€ 10,00 εκάστη. 

 

24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Το αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

  Τακτικό αποθεματικό 150  150 

Υπόλοιπο 150  150 

 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες 

υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό 

μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την 

διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού, εκτός 

από το μέρος που υπερβαίνει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο 

θεωρείται προαιρετικό αποθεματικό. 

 

 

 

 

 



PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

56 

25. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, 

προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο 

καταβολής του. Οι δουλευμένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν τα αποτελέσματα 

χρήσεως με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών 

που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως μειώνουν 

αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 

μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 

 

Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

Άτομα:    

Μισθωτοί 35  34 

Ημερομίσθιοι 1  1 

Σύνολο 36  35 

    

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:    

Έξοδα μισθοδοσίας 1.372  1.276 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 22  4 

Συνολικό κόστος 1.394  1.280 

 

 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 156  168 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  (30) 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (32)  (15) 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 21  34 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 145  156 
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Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία 

εκπονήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά 

μεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως 

ακολούθως: 

 Κατά την 
31/12/2019 

  
Κατά την 

31/12/2018 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 145  156 

Μη καταχωρούμενα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  0 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 145  156 

    

    

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 21  27 

Χρηματοοικονομικό κόστος 0  3 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  (30) 

Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής /  Διακανονισμού 0  4 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 0  0 

Συνολική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 21  4 

    

    

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:  

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 156  168 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 21  27 

Χρηματοοικονομικό κόστος 0  3 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  (30) 

Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής /  Διακανονισμού 0  4 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως (32)  (15) 

Κόστος επιπλέον παροχών στους εργαζομένους 0  0 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 145  156 

 

    

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης: 

Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης 
Μέθοδος της Προβεβλημένης 

Πιστούμενης Μονάδος 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,8% 

Μέση ετήσια μακροχρόνια μισθολογική ωρίμανση 2,2% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την 31/12/2019 1,7% 

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20 Μηδέν 
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26. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται 

ως κάτωθι: 

 

 Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2018 

  Προμηθευτές 1.682  2.468 

  Προκαταβολές πελατών 80  91 

  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 66  61 

  Πιστωτές διάφοροι 1  0 

  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2  2 

Υπόλοιπο 1.831  2.623 

 

27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας από Μισθώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 Κατά την 31/12/2019 

Υπόλοιπο κατά την 01/01/2019 168 

Μειώσεις 01/01-31/12/2019 (65) 

Μεταβολές Εκτιμήσεων των Συμβάσεων (13) 

Υπόλοιπο 90 

 

 Κατά την 31/12/2019 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 44 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 46 

Υπόλοιπο 90 
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28. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι 

υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος πρώτο μέρισμα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 35% 

των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού και 

την αφαίρεση των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, 

που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την 

έγκριση του 80% του του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου, για την οποία 

προβλέπεται η αυξημένη απαρτία των παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.  

 

Η ελληνική εμπορική νομοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής: Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος 

στους μετόχους εάν τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης μετά από αυτή την διανομή καταστούν κατώτερα από το μετοχικό 

κεφάλαιο, προσαυξημένο με: (i) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το 

νόμο ή το καταστατικό, (ii) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν 

επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (iii) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 

αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την 14η Αυγούστου 2019, 

αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος και τη μεταφορά του συνόλου των μη διανεμηθέντων 

ποσών στα «Κέρδη εις νέο».  

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την 04η Μαρτίου 2020, ενέκρινε 

τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 878 ήτοι (ποσό σε ευρώ) € 43,90 ανά μετοχή, 

από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

 

Την 31η Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και πρότεινε τη 

διανομή μερίσματος ποσού € 583. 
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29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους 

μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

Κατά την κλειόμενη χρήση, οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των 

Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 986 (2018: € 962). Κατά την 

31/12/2019 δεν υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας από Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά 

Στελέχη  (2018: € 1) και δεν υφίστανται υποχρεώσεις της Εταιρείας προς Μέλη της Διοίκησης 

και Διευθυντικά Στελέχη. 

 

30. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(α) Δικαστικές υποθέσεις 

 

Η Εταιρεία εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 

δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας 

της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις 

αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της.  

 

(β) Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

 

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2019 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της 

Εταιρείας στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 65α του                               

Ν. 4174/2013. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν 

αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
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31. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, την 04η Μαρτίου 2020, ενέκρινε 

τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού € 878 ήτοι (ποσό σε ευρώ) € 43,90 ανά μετοχή, 

από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

 

Από τα τέλη του πρώτου διμήνου της τρέχουσας χρήσης 2020, λόγω της παγκόσμιας 

εμφάνισης της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19), σημειώθηκαν μεταβολές στην 

παγκόσμια προσφορά και ζήτηση συμπληρωμάτων διατροφής, συμπεριλαμβανομένης και 

της Ελλάδας. Η εξάπλωση του Covid-19 αποτελεί ένα μη διορθωτικό γεγονός για τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

 Οι δραστηριότητες της Εταιρείας  δεν ανήκουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) των κλάδων που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση οι οποίοι πλήττονται 

από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. H Εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιήσει 

μηχανισμούς προστασίας για το ανθρώπινο δυναμικό της και τους συνεργάτες της 

σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των υγειονομικών αρχών της χώρας, 

παρακολουθώντας παράλληλα στενά τις εξελίξεις και αξιολογώντας τις επιπτώσεις στις 

δραστηριότητές της.  Είναι γεγονός ότι οι επιπτώσεις του Covid-19 δεν είναι εύκολο στην 

παρούσα χρονική στιγμή να προσδιοριστούν επακριβώς, ωστόσο επισημαίνεται ότι αυτές 

αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η  

Διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα την 

λειτουργία της και τον συνεχή εφοδιασμό των πελατών της. 

 

 

Την 15/04/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης 2121015 το από 07/04/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας  σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η παράταση της θητείας του υφισταμένου 

Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης έπειτα από τη 

λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10/09/2020. 

 

 

 

 

 

 



PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των 

οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν στην 

Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

Γλυφάδα, 29 Ιουλίου 2020 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος 

O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

  

  

  

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΒ 576309 Α.Δ.Τ. ΑΜ 206195 

 

 

Η Οικονομική Διευθύντρια Ο Λογιστής 
  

  

  

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΕ 149947 Α.Δ.Τ.  ΑΜ 576496 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0037948 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 0065180 
  

 


