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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
«PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ &
ΟΜΟΡΦΙΑΣ»
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουµε την παρούσα Έκθεση
∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2018.
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 € 9.380 έναντι € 9.025 της προηγούµενης χρήσεως 2017, παρουσιάζοντας
ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 3,9% (2017: µείωση 8,7%). Η Εταιρεία εντός της
κλειόµενης χρήσεως, κατάφερε να αναπτύξει το υφιστάµενο πελατολόγιο της, και
παράλληλα να αυξήσει το µερίδιο αγοράς που κατέχει.

Καθαρά κέρδη προ φόρων
Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόµενης
οικονοµικής χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη € 1.116 έναντι κερδών € 1.151 της προηγούµενης
χρήσεως 2017, παρουσιάζοντας µείωση κατά (3,0) % (2017: µείωση 3,3 %).
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Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη
χρήση 2018, ανήλθαν σε € 1.269 έναντι ποσού € 1.279, 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 € 28 και € 121 αντίστοιχα.
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν ως
ακολούθως:

∆είκτης Γενικής Ρευστότητας
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Κατά την 31/12/2018
4.108
126,3%
3.253

Κατά την 31/12/2017
4.810
160,6%
2.995

Ο εν λόγω δείκτης εξακολουθεί να είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από το 1, γεγονός το οποίο
σηµαίνει ότι η Εταιρεία διαθέτει επαρκέστατο κεφάλαιο κίνησης.

∆είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους
Μικτά Κέρδη Χρήσεως
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Κατά την 31/12/2018
5.162
55,0%
9.380

Κατά την 31/12/2017
5.347
59,2%
9.025

Ο εν λόγω δείκτης διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση, αποτυπώνοντας την πολιτική της Εταιρείας για συγκράτηση και έλεγχο των
παραγωγικών της δαπανών.

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Αποτελέσµατα προ φόρων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κατά την 31/12/2018
1.116
90,8%
1.229

Κατά την 31/12/2017
1.151
52,2%
2.203

Ο εν λόγω δείκτης βελτιώθηκε κατά την κλειόµενη χρήση, λόγω της διατήρησης της
κερδοφορίας των αποτελεσµάτων προ φόρων και της ταυτόχρονης µείωσης των Ιδίων
Κεφαλαίων της Εταιρείας.
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων (ηµέρες)
Κατά την
31/12/2018

Κατά την
31/12/2017

114

118

Καθαρές Πωλήσεις
Μέσος Όρος Απαιτήσεων

Ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε ελαφρά βελτίωση (µείωση) κατά την κλειόµενη χρήση,
εξαιτίας της συνέχισης της επιτυχούς υλοποίησης της υιοθετηθείσας πιστωτικής πολιτικής
πωλήσεων.
Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων (ηµέρες)
Κατά την
31/12/2018

Κατά την
31/12/2017

45

45

Κόστος Πωληθέντων Αποθεµάτων
Μέσο Απόθεµα

Ο εν λόγω δείκτης διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση,
συνέπεια

της

αποτελεσµατικής

διαχείρισης

των

αποθεµάτων

και

των

µενόντων

αποθεµάτων στις αποθήκες της Εταιρείας κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσης.

∆είκτης συνολικού χρέους
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κατά την 31/12/2018
3.409
277,4%
1.229

Κατά την 31/12/2017
3.163
143,5%
2.203

Ο εν λόγω δείκτης επιδεινώθηκε κατά την κλειόµενη χρήση σε σχέση µε την προηγούµενη
χρήση κυρίως λόγω της ακολουθούµενης µερισµατικής πολιτικής αλλά και της
διενεργηθείσας µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους
της Εταιρείας.

Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης
οικονοµικής χρήσεως και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
Με απόφαση της από 22.08.2018 Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας
το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε από το ποσό των € 450.000,00 (ποσό σε ευρώ) στο ποσό
των € 200.000,00 (ποσό σε ευρώ) µε ακύρωση 25.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας (ποσό
σε ευρώ) € 10,00 εκάστη και την καταβολή µετρητών στους µετόχους της Εταιρείας. Η
σχετική

απόφαση

και

το

κωδικοποιηµένο

εξ

αυτής

καταστατικό

της

Εταιρείας

καταχωρήθηκαν την 29.08.2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. Η σταθερή και βελτιωµένη κερδοφορία της
Εταιρείας για τις πλέον πρόσφατες χρήσεις η οποία αναµένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον
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και για την τρέχουσα χρήση δηµιούργησε υπερβάλλουσα ρευστότητα πλέον των συνήθων
και τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας και για το λόγο αυτό η διοίκηση πρότεινε την
επιστροφή µέρους αυτής, κατά ποσό € 250, στους µετόχους, πρόταση η οποία έγινε
οµόφωνα δεκτή κατά την από 22.08.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας.
Πλην του ανωτέρου εταιρικού γεγονότος δεν υφίστανται άλλα σηµαντικά γεγονότα που
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως.
Γ. Μερισµατική πολιτική και λοιπά διανεµόµενα κέρδη
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, την 16η Ιουνίου 2018, ενέκρινε τη
διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού € 1.500 ήτοι (ποσό σε ευρώ) € 33,34 ανά µετοχή,
από τα κέρδη προηγουµένων χρήσεων.
Την 28η Ιουνίου 2019, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις και πρότεινε τη διανοµή µερίσµατος ποσού € 878. 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 κωδ.Ν.
2190/1920.
∆. ∆ιαχείριση 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 2019 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
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HEALTH AID, βρίσκεται στην Αγγλία και οι αγορές των αποθεµάτων της Εταιρείας γίνονται
σε λίρες Αγγλίας.
Την 31η ∆εκεµβρίου 2018, 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 € 215.
(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.
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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 31/12/2018

Σηµείωση

∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Κατά την 31/12/2017

24

Σηµείωση

∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Από 1 έως και
2 έτη

Από 2 έως και
5 έτη

0

0

0

0

2.623

0

0

0

Από 1 έως και
2 έτη

Από 2 έως και
5 έτη

0

0

0

0

2.310

0

0

0

Μέχρι 1 έτος

Μέχρι 1 έτος

24

Πάνω από 5
έτη

Πάνω από 5
έτη

(δ) ∆ιαχείριση 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.

∆. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ διακόσιες χιλιάδες (€ 200.000,00),
διαιρούµενο σε είκοσι χιλιάδες ανώνυµες 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
6
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ισορροπηµένη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η
περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα:
•

∆ιαρκή ενηµέρωση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος

•

Εκπαίδευση των εργαζοµένων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος

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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοίκησης και των
∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 962 (2017: € 964). Κατά την
31/12/2018 υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας από Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά
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Στελέχη ποσού € 1 (2017: € 0), ενώ δεν υφίστανται υποχρεώσεις της Εταιρείας προς Μέλη
της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη.
Ι. ∆ραστηριότητες 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.
Κ. Προοπτικές για την επόµενη χρήση 2019
Η Εταιρεία αφού επένδυσε σηµαντικά ποσά κατά την κλειόµενη χρήση στην προώθηση των
προϊόντων της, διατήρησε την κερδοφορία της και αναµένει για τη χρήση 2019 να αυξήσει
περεταίρω το µερίδιό της στην αγορά καθώς και τις πωλήσεις της στους υφιστάµενους
πελάτες.
Στα ανωτέρω πλαίσια, τα αποτελέσµατα της χρήσης 2019 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
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των
οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 γεγονότα, που θα µπορούσαν να
επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική θέση της Εταιρείας.
Γλυφάδα, 28 Ιουνίου 2019

Τερζόπουλος Σπυρίδων - Ιωάννης
Πρόεδρος

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου
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και

∆ιευθύνων

Σύµβουλος
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«PHARMA CENTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ3ΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «PHARMA CENTER
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ3ΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης "εκεµβρίου 2018, 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 ΦΡΟΝΤΙ3ΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» κατά την 31η "εκεµβρίου 2018, τη χρηµατοοικονοµική
της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε
τα "ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώµης
"ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα "ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου ("ΠΕ) 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 "εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου
"ιεθνών Προτύπων "εοντολογίας 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 "εοντολογίας.
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 "ιαχείρισης του "ιοικητικού 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. "εν 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 "ΠΧΑ 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 "ΠΕ, 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 "ΠΕ 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
"ιοίκηση.

• 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.
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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.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης "ιαχείρισης του
"ιοικητικού 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 "ιαχείρισης του "ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα
µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής
αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «PHARMA CENTER
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ3ΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ» και το περιβάλλον της, δεν
έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση "ιαχείρισης του "ιοικητικού της Συµβουλίου.
Αθήνα, 01 Ιουλίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρασίδας Σπ. "αµηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791

DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Λ. Βουλιαγµένης 100, 16674 Γλυφάδα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Σηµείωση
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως

6
7

8
9
10

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσµατα
Κόστος χρηµατοδότησης
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Αποτελέσµατα µετά φόρων

11
12

1/1-31/12/2018

1/1-31/12/2017

9.380
(4.218)
5.162
60
5.222

9.025
(3.678)
5.347
93
5.440

(1.091)
(2.973)
(32)
1.126
(10)
1.116
(340)
776

(1.129)
(3.148)
(4)
1.160
(9)
1.151
(347)
804

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
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά φόρων
Κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Βασικά

13

21,5289

0

0

776

804

17,8585

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 59 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

31/12/2018

31/12/2017

Πάγιο ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

14
15
16
12

412
11
74
33
529

423
13
75
46
556

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

18
19
20

504
2.912
692
4.108

546
2.947
1.317
4.810

4.638

5.366

200
150
879

450
150
1.603

1.229

2.203

23

156
156

168
168

24

2.623
630
3.253

2.310
685
2.995

Σύνολο υποχρεώσεων

3.409

3.163

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.638

5.366

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο

21
22

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 59 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
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200

15

150

0
0

0

0

150

150

(250)

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 59 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

Αύξηση (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου

0

450

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

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

450

0

0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

0

150

Τακτικό αποθεµατικό

0

450

Μετοχικό κεφάλαιο

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2017 µετά από φόρους

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)
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879

(1.500)

0

776

1.603

1.603

0

804

800

Υπόλοιπο εις νέο

(250)

776

2.203

2.203

0

804

1.400

1.229

(1.500)

Σύνολο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

1/131/12/2018

1/131/12/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες:
1.116

1.151

Αποσβέσεις

40

37

Προβλέψεις

(15)

12

Κέρδη προ φόρων

Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων

0

0

10

9

1.152

1.209

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

44

(171)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

35

(74)

1

2

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

340

700

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(12)

(9)

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος

(290)

(379)

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

1.269

1.279

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

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

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων

Επενδυτικές δραστηριότητες:
(28)

(121)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων

0

0

Τόκοι εισπραχθέντες

3

0

(25)

(121)

(250)

0

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Μερίσµατα πληρωθέντα
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(1.275)

0

(345)

(360)

(1.870)

(360)

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

(625)

797

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως

1.317

520

692

1.317

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 17 έως και την σελίδα 59 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιοικητικό Συµβούλιο: Τερζόπουλος Σπυρίδων - Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Τερζόπουλος ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
Χατζηγιαννέλη Ιωάννα, Μέλος ∆.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 Βουλιαγµένης 100, Γλυφάδα
16674, Αθήνα
Ελλάδα
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1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ &
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.
Η PHARMACENTER αποτελεί πρότυπο κέντρο εµπορίας προϊόντων OTC και συνεργάζεται
απευθείας µε 5.000 Φαρµακεία και µε 4.000 µέσω Φαρµακ/κών πανελλαδικά. Από αυτά το
43% βρίσκεται στo Νοµό Αττικής, το 14% στο Νοµό Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο 43%
στην Περιφέρεια.
Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2018 εγκρίθηκαν για
έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας την 28 Ιουνίου 2019.

2.1 ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
1.1

Γενικά

Οι οικονοµικές καταστάσεις της "PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ" έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ και τον Κ.Ν. 2190/1920 που εφαρµόζεται για
τις εταιρείες που δηµοσιεύουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 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 ∆ιεθνή 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
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. Συνεπώς, η Εταιρεία
εφάρµοσε τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 1 "Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών 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 ∆.Π.Χ.Α. είναι αυτές της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 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.
1.2

Χρήση εκτιµήσεων

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 5.
1.3

Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν.
2190/1920) 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 ∆.Π.Χ.Α..
1.4

Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2018 (1/131/12/2018) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28η Ιουνίου
2019.
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3.1 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.
1.5

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
έτη 7 - 14

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
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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.
1.6

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.
1.7

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.
1.8

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.
1.9

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.
1.10 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.
1.11 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.
1.12 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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1.13 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.
1.14 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.
1.15 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.
1.16 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. ∆ιενεργούνται 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.
1.17 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
25

PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

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.
1.18 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.
1.19 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.
1.20 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
υπηρεσίας/έργου.

Τα

έξοδα

που

αφορούν

στη

σύµβαση

παροχής

της

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.
1.21 Μισθώσεις
Οι µισθώσεις στις οποίες ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και των ωφελειών της
ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι
πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που
προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή
βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Η Εταιρεία µισθώνει ενσώµατα πάγια στοιχεία. Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων στοιχείων,
όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της ιδιοκτησίας
ταξινοµούνται

ως

χρηµατοδοτικές

µισθώσεις.

Οι

χρηµατοδοτικές

µισθώσεις

κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας
του παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων.
Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά
έξοδα, απεικονίζονται στο κονδύλι ‘Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης’ στην κατάσταση
οικονοµικής θέσης. Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης, χρεώνεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Τα ενσώµατα και
ασώµατα πάγια στοιχεία που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται µε
βάση την ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου. Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσης,
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όπως και κατά την προηγούµενη χρήση, η Εταιρεία δεν είχε συνάψει συµβάσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
1.22 Κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
1.23 ∆ιανοµή 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.
1.24 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό
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.
1.25 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 ∆εκεµβρίου 2017, εκτός από την
υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιανουαρίου 2018.
Α) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα
χρήση
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9
και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1η Ιανουαρίου 2018).
Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και
συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο
αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται
σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής
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αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων
µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η Εταιρεία προέβη κατά την ηµεροµηνία αναφοράς σε αξιολόγηση του
αντίκτυπου της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 ως ακολούθως: (α) Το νέο µοντέλο αποµείωσης της
αξίας απαιτεί την αναγνώριση των προβλέψεων αποµείωσης βάσει των αναµενόµενων
πιστωτικών ζηµιών και όχι µόνο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών, όπως ισχύει
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.
H εταιρεία εφάρµοσε, το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» µε τη µέθοδο της σωρευτικής
επίδρασης (δηλαδή την τροποποιηµένη αναδροµική προσέγγιση), µε την επίδραση της
εφαρµογής αυτών των Προτύπων να αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
εφαρµογής (δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2018). Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που αφορούν στη
χρήση 2017 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή αποτυπώνονται σύµφωνα µε τα
προηγούµενα πρότυπα, το ∆ΛΠ 18, το ∆ΛΠ 39 και τις σχετικές διερµηνείες. Σύµφωνα µε
την ήδη διενεργηθείσα αναλυτική αξιολόγηση κατά την υιοθέτηση του νέου προτύπου δεν
προέκυψαν επιδράσεις κατά την 01/01/2018.
(β) Οι αναµορφωµένοι κανόνες λογιστικής αντιστάθµισης θα εναρµονίσουν την λογιστική
αντιµετώπιση των σχέσεων αντιστάθµισης µε τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρείας. Οι υφιστάµενες σχέσεις αντιστάθµισης της Εταιρείας µπορούν να
χαρακτηρισθούν ως συνεχιζόµενες µε την υιοθέτηση του προτύπου. Η Εταιρεία δεν
αναµένει οι νέοι κανόνες να επιφέρουν επιπτώσεις στον λογιστικό χειρισµό των σχέσεων
αντιστάθµισής τους.
(γ) Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσης δεν διέθετε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων επιµετρούµενων στην εύλογη αξία µέσω των
αποτελεσµάτων. Κατά συνέπεια δεν αναµένεται η οποιαδήποτε επίπτωση από την
ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού λόγω
εφαρµογής του νέου προτύπου.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018).
Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία
οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα
έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες
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στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις
υπηρεσίες. Στο πλαίσιο εφαρµογής του νέου προτύπου, η Εταιρεία πραγµατοποίησε
αναλυτική αξιολόγηση των συµβάσεων µε πελάτες και του σχετικού λογιστικού χειρισµού
για το σύνολο των πηγών εσόδων. Με βάση την διενεργηθείσα αναλυτική αξιολόγηση δεν
εντοπίσθηκαν ουσιώδεις διαφορές από τις υφιστάµενες λογιστικές πολιτικές. Κατά
συνέπεια, η υιοθέτηση του νέου προτύπου δεν είχε επίδραση στις εταιρικές οικονοµικές
καταστάσεις κατά την εφαρµογή του.
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του προτύπου, αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία
σύµβαση, πώς προσδιορίζεται εάν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον
εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει
να αναγνωριστεί σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Όπως
ήδη προλεχθεί, η υιοθέτηση του νέου προτύπου δεν είχε επίδραση στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις κατά την εφαρµογή του.
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποίηση): «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε
συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Τον Σεπτέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών
λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9
και του ∆ΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν
στις οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να
αναβάλλουν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και
επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά
συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει
από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τις ασφαλιστικές
συµβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή
στην Εταιρεία.
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Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και 1η
Ιανουαρίου 2018)
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ –
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα
πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι ακόλουθες: (α) ∆ΠΧΑ 12:
Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του προτύπου, (β) ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των
βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, (γ) ∆ΛΠ 28:
Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι προαναφερόµενες
τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον
αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Οι προαναφερόµενες τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση
στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τη βάση επιµέτρησης όσον αφορά
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και το
λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που
διακανονίζεται σε µετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συµµετοχικούς τίτλους.
Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία µία
παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε
συµµετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά
ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζοµένων που
προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να το αποδίδει
στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση αυτή δεν είχε την οποιαδήποτε επίπτωση στις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) «Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά
προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση.
Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να
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αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να
τεκµηριωθεί. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είχαν επίπτωση στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις.
Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (εφαρµόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)
Η ∆ιερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πως προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της
συναλλαγής όταν εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα,
∆ΛΠ 21. Η ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή όταν µία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει
προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα. Η διερµηνεία αυτή
δεν είχε επίπτωση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Β) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες είναι υποχρεωτικά
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν µεταγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 2018 και δεν
έχουν εφαρµοστεί κατά την κατάρτιση των συνηµµένων

οικονοµικών καταστάσεων. Η

Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης των νέων προτύπων και
τροποποιήσεων στις εταιρικές οικονοµικές της καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019)
Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 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.
Κατά την 31/12/2018, η Εταιρεία

διέθετε, ως µισθωτής, µη ακυρώσιµες λειτουργικές

µισθώσεις συνολικού ύψους € 180. Οι εν λόγω δεσµεύσεις, θα οδηγήσουν σε αναγνώριση
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στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων µε βάση τις µελλοντικές πληρωµές και θα έχουν
επίδραση στα αποτελέσµατα των επόµενων χρήσεων και την ταξινόµηση των ταµειακών
ροών στις οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιοίκηση προτίθεται να υιοθετήσει το νέο πρότυπο
βάσει της µεθόδου της σωρευτικής επίδρασης χωρίς την επαναδιατύπωση της συγκριτικής
πληροφόρησης και την αναγνώριση της σωρευτικής επίδρασης από την υιοθέτηση του νέου
προτύπου στα ίδια κεφάλαια. Οι µισθώσεις διάρκειας έως ενός έτους και οι µισθώσεις για
τις οποίες το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας θα αναγνωρισθούν,
επιµετρηθούν και γνωστοποιηθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ∆ΠΧΑ
16.
Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι µισθωτές
Η Εταιρεία

θα αναγνωρίσει

υφιστάµενη υποχρέωση µίσθωσης κατά την ηµεροµηνία

αρχικής υιοθέτησης αποτιµώµενη στην παρούσα αξία των υπόλοιπων πληρωµών
µίσθωσης οι οποίες θα προεξοφληθούν βάσει του επιτοκίου προεξόφλησης του µισθωτή.
Κατά την ηµεροµηνία της πρώτης υιοθέτησης, η Εταιρεία θα αναγνωρίσουν ένα δικαίωµα
χρήσης περιουσιακού στοιχείου το οποίο θα ισούται µε την υποχρέωση µίσθωσης,
προσαρµοσµένο κατά το ποσό των τυχόν προπληρωµένων ή δεδουλευµένων πληρωµών
µίσθωσης που σχετίζονται µε τη µίσθωση που θα έχει αναγνωρισθεί στην Κατάσταση
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης αµέσως πριν από την ηµεροµηνία της πρώτης υιοθέτησης. Οι
πληρωµές µισθώσεων σχετίζονται µε ενοίκια

γραφείων και αποθήκης και επιβατικά

οχήµατα. Επιπλέον, όσον αφορά την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος, η φύση των
εξόδων που σχετίζονται µε αυτές τις µισθώσεις αναµένεται να µεταβληθεί από την
υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 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. Η εν
λόγω µεταβολή αναµένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των κερδών προ φόρων, τόκων,
αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBITDA). Η ακριβής επίδραση από την
υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 16 θα εξαρτηθεί και από το σχετικό επιτόκιο δανεισµού της Εταιρείας
κατά την ηµεροµηνία πρώτης υιοθέτησης. Σύµφωνα µε σχετικές αξιολογήσεις που έχει
διενεργήσει η ∆ιοίκηση η αναµενόµενη επίδραση από την υιοθέτηση του νέου προτύπου
∆ΠΧΑ 16 αναµένεται να έχει για την Εταιρεία ως ακολούθως: (α) Στην Κατάσταση
Χρηµατοοικονοµικής Θέσης την 01.01.2019: Κατά την πρώτη υιοθέτηση του νέου
προτύπου, η αναµενόµενη επίδραση για την Εταιρεία είναι η αύξηση στα άυλα περιουσιακά
της στοιχεία λόγω της κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχει δικαίωµα
χρήσης κατά € 168 περίπου µε ισόποση αύξηση των υποχρεώσεων από µισθώσεις. (β)
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Εταιρική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος για τη χρήση 2019: Στην

Κατάσταση

Συνολικού Εισοδήµατος, αναµένεται αύξηση του κονδυλίου «Αποσβέσεις» κατά

€ 93

περίπου λόγω της απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων µε δικαίωµα χρήσης, αύξηση
του κονδυλίου «Κόστος χρηµατοδότησης» κατά € 7 περίπου λόγω των εξόδων τόκων στις
υποχρεώσεις από µισθώσεις και µείωση των λειτουργικών εξόδων.
Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκµισθωτής
∆εν αναµένεται σηµαντική επίδραση στις µισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία να είναι
εκµισθωτής.

∆ΛΠ

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 ∆ΛΠ 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
∆ΠΧΑ 9. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν την οποιαδήποτε επίπτωση στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάµενων απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 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 αναµένεται να
έχουν την οποιαδήποτε επίπτωση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρµόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2019)
Τον ∆εκέµβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ –
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα
Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι ακόλουθες: (α) ∆ΠΧΑ 3 ∆ΠΧΑ 11: Συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως ο αποκτών σε µία από
κοινού λειτουργία, (β) ∆ΛΠ 12: Επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από πληρωµές για
χρηµατοοικονοµικά µέσα ταξινοµηµένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και (γ) ∆ΛΠ 23:
Κόστη δανεισµού επιλέξιµα για κεφαλαιοποίηση. Οι προαναφερόµενες τροποποιήσεις δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να
έχουν την οποιαδήποτε επίπτωση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Ε.∆.∆.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 ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 23.
Το ∆ΛΠ 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 Ε∆∆ΠΧΑ 23 περιλαµβάνει τις
επιπρόσθετες του ∆ΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει
να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισµό των φόρων
εισοδήµατος. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω
διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει την οποιαδήποτε επίπτωση στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ 17, το
οποίο αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 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,
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δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ∆ΠΧΑ 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.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση): «Τροποποίηση, Περικοπή ή ∆ιακανονισµός 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 ∆ΛΠ 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 προαναφερόµενες τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν την οποιαδήποτε
επίπτωση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισµός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρµόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν την
οποιαδήποτε επίπτωση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισµός του ουσιώδους» (εφαρµόζονται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να
χρησιµοποιείται, συµπληρώνοντας τον ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα
σε άλλα σηµεία των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον
ορισµό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται
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µε συνέπεια σε όλα τα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.1 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
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 ∆ιεύθυνση της Εταιρείας και οι πολιτικές
της εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση αναγνωρίζει, υπολογίζει
και αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές
µονάδες της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό 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 ∆εκεµβρίου 2018, 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 € 215.
(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.
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(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 31/12/2018

Σηµείωση

0

Από 1
έως και 2
έτη
0

Από 2
έως και 5
έτη
0

2.623

0

0

0

Από 1
έως και 2
έτη
0

Από 2
έως και 5
έτη
0

2.310

0

0

Μέχρι 1
έτος

∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Κατά την 31/12/2017

24

Σηµείωση

∆άνεια
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

24

40

Μέχρι 1
έτος

Πάνω
από 5 έτη
0
0

Πάνω
από 5 έτη
0
0
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(δ) ∆ιαχείριση 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 ∆ιοίκηση 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:

Σηµείωση

Λογιστική αξία
Κατά την
Κατά την
31/12/201
31/12/2018
7

Εύλογη αξία
Κατά την
Κατά την
31/12/201
31/12/2017
8

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις

16

74

75

74

75

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

19

2.912

2.947

2.912

2.947

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

20

692

1.317

692

1.317

24

2.623

2.310

2.623

2.310

6.301

6.650

6.301

6.650

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
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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 31/12/2018 δεν υπήρξαν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού
που επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους.

5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Η ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ΛΠ 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 12.
(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
∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκησης.

(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 ∆ιοίκηση να κάνει
43

PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

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.

6.1 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Το κόστος πωλήσεων που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:

Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων
Υπόλοιπο

Χρήση 1/131/12/2018
4.218

Χρήση 1/131/12/2017
3.678

4.218

3.678

7.1 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2018
Έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα από λοιπές προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων
Λοιπά έσοδα
Υπόλοιπο
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Χρήση 1/131/12/2017

45
0
15
0

82
1
9
1

60
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8.1 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2018
510
367
37
8
21
15
12
84
15
20
2
1.091

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Λοιπές παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Υπόλοιπο

Χρήση 1/131/12/2017
453
401
47
4
51
12
9
75
48
19
11
1.129

9.1 ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2018
766
530
48
8
77
1
11
46
124
98
1.103
140
20
2
2.973

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών
Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων
Έξοδα ασφαλίστρων
Έξοδα ενοικίων
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων
Λοιπές παροχές τρίτων
Έξοδα από φόρους και τέλη
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα ταξειδίων
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
Λοιπά έξοδα
Έξοδα αποσβέσεων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Υπόλοιπο
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679
528
143
10
51
12
23
87
78
82
1.373
46
19
16
3.148
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10.1 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2018
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζηµιές
Ζηµιές από διαγραφή απαιτήσεων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Υπόλοιπο

Χρήση 1/131/12/2017

1
0
32

1
3
0

32

4

11.1 ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (ΚΑΘΑΡΟ)
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Χρήση 1/131/12/2018

Χρήση 1/131/12/2017

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων

12
12

9
9

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων

3
3

0
0

(10)

(9)

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα)

12.1 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται
ως εξής:
Χρήση 1/131/12/2018

Χρήση 1/131/12/2017

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως
Λοιποί µη ενσωµατούµενοι φόροι
Αναβαλλόµενος φόρος

326
1
13

343
0
5

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

340

347

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:
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Χρήση 1/131/12/2018
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Χρήση 1/131/12/2017

1.116

1.151

324

334

∆απάνες µη εκπιπτόµενες από τη φορολογία εισοδήµατος
Λοιποί µη ενσωµατούµενοι φόροι
Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή

13
1
3

14
0
0

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

340

347

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας (2018:
29 %, 2017: 29 %)

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:

Κατά την
31/12/2018
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Κατά την
31/12/2017

192

222

(160)

(176)

33

46

Κατά την
31/12/2018

Κατά την
31/12/2017

46

50

Φόρος αποτελεσµάτων

(13)

(5)

Φόρος ιδίων κεφαλαίων

0

0

33

46

Υπόλοιπο έναρξης

Υπόλοιπο τέλους
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Οικονοµικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών
στοιχείων βάση ωφέλιµης ζωής
Μεταφορά αξίας κτήσεως λογισµικών
προγραµµάτων σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις.
Συνναλαγµατικές διαφορές
Αποµείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων

Κατά την
31/12/2017

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Αποτελεσµάτων

Χρεώσεις
(Πιστώσεις)
Ιδίων
Κεφαλαίων

Κατά την
31/12/2018

(175)

16

0

(159)

(0)

0

0

0

(0)

0

0

(0)

(1)

0

0

(1)

(176)

16

0

(160)

157

(22)

0

136

8

(1)

0

7

49

(6)

0

42

5

(1)

0

4

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Προσαρµογή αξίας αποθεµάτων
Αναγνώριση δεδουλευµένων δαπανών

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις (υποχρεώσεις) στην Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης

3

1

0

4

222

(29)

0

192

46

(13)

0

33

Σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής για την
τρέχουσα χρήση του 2018 ανέρχεται σε 29% (2017: 29%). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 23 του Ν.4579/2018, ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηµατική
δραστηριότητα µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα ανά έτος, αρχής γενοµένης
της µείωσης για τα εισοδήµατα της χρήσεως 2019. Συγκεκριµένα, για τα εισοδήµατα της
κλειόµενης χρήσεως 2018 θα εφαρµοστεί ο ήδη ισχύων φορολογικός συντελεστής (29%),
ενώ για τα εισοδήµατα της χρήσεως 2019 φορολογικός συντελεστής 28%, για τα
εισοδήµατα της χρήσεως 2020 27%, για τα εισοδήµατα της χρήσεως 2021 26% και για τα
εισοδήµατα της χρήσεως 2022 25%. Συνέπεια της εν λόγω σταδιακής µείωσης του
συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων στην Ελλάδα και της σχετικής
επαναµέτρησης των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
αναγνωρίσθηκε αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος έξοδο ποσού € 3.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2010-2013 και για τις χρήσεις 2014-2017 στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του
άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, η εταιρεία υπήχθη σε φορολογικό έλεγχο από νόµιµο
48

PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ελεγκτή και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης µε συµπέρασµα χωρίς
επιφύλαξη.
Ο φορολογικός έλεγχος της κλειόµενης χρήσεως 2018, 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 2018.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες και δεν
αναµένεται µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της κλειόµενης χρήσης 2018 να
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν ουσιώδη επίδραση
στις οικείες οικονοµικές καταστάσεις.

13.1 ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών (ζηµιών) ανά µετοχή έχει ως ακολούθως:
Χρήση 1/131/12/2018

Χρήση 1/131/12/2017
776

804

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών

36.027
0

45.000
0

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία

36.027

45.000

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς µετόχους της Εταιρείας

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (Σε €)

21,5289
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14.1 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Κτίρια &
κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
µηχανολογικές
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης
Κατά την 31/12/2017
Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2018
Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2018
Σύνολο κατά την 31/12/2018

13
0
0
13

3
0
0
3

380
0
0
380

215
28
(5)
237

611
28
(5)
634

Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2017
Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2018
Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2018
Σύνολο κατά την 31/12/2018

13
0
(0)
13

1
0
0
1

31
25
0
56

143
13
(4)
151

189
38
(4)
222

0
0

2
2

349
324

72
86

423
412

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2017
Κατά την 31/12/2018

Σύνολο

Οι αποσβέσεις της χρήσεως (συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων των ασώµατων
ακινητοποιήσεων) αύξησαν κατά € 0 (2017: € 0) το "κόστος πωλήσεων", κατά € 20 (2017:
€ 19) τα "έξοδα διοίκησης" και κατά € 20 (2017: € 19) τα "έξοδα διάθεσης" της Εταιρείας.
15.1 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Λογισµικά προγράµµατα

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Κατά την 31/12/2017
Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2018
Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2018
Σύνολο κατά την 31/12/2018
Σωρευµένες αποσβέσεις
Κατά την 31/12/2017
Προσθήκες χρήσεως 1/1-31/12/2018
Εκποιήσεις χρήσεως 1/1-31/12/2018
Σύνολο κατά την 31/12/2018

27
0
0
27

27
0
0
27

14
2
0
16

14
2
0
16

Αναπόσβεστη αξία
Κατά την 31/12/2017
Κατά την 31/12/2018

13
11

13
11

50

PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

16.1 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων ύψους
€ 74 (2017: € 75).

17.1 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 31/12/2018

∆άνεια και
απαιτήσεις

Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

2.542

2.542

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα

692

692

3.234

3.234

Σύνολο

Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής
Θέσης της 31/12/2017

∆άνεια και
απαιτήσεις

Σύνολο

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις

2.526

Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα

1.317

2.526
1.317

Σύνολο

3.844

3.844

18.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2018
Εµπορεύµατα
Πρώτες & βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα υλικά, ανταλλακτικά & είδη
συσκευασίας
Σύνολο
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31/12/2017
502

542

3

3

504
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19.1 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2018
Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου
Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Μείον: Προβλέψεις
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2017

664
35
6
1.837
9
14
349
7
18
2.939
(27)

854
29
7
1.638
7
15
401
7
16
2.974
(27)

2.912

2.947

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
31/12/2018
Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου
Γραµµάτια εισπρακτέα στις τράπεζες για είσπραξη
Γραµµάτια εισπρακτέα στις τράπεζες σε εγγύηση
Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες σε τράπεζες
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2017

664
35
0
0
6
1.837
9
0
14
2.565
(23)

854
29
0
0
7
1.638
7
0
15
2.549
(23)

2.542

2.526

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 31/12/2018 στο ποσό των € 2.246 (31/12/2017: € 2.394).
Κατά την 31/12/2018, οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας οι οποίες είχαν καταστεί
ληξιπρόθεσµες αλλά δεν είχαν αποµειωθεί ανέρχονταν στο ποσό των € 319 (2017: € 155).
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.
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Η ενηλικίωση υπολοίπων των εµπορικών απαιτήσεων της 31/12/2018 οι οποίες είχαν
καταστεί ληξιπρόθεσµες αλλά δεν είχαν αποµειωθεί έχει ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2018
Από 3 έως 6 µήνες
Από 6 έως 12 µήνες
Πέραν του έτους
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2017
280
5
11

115
11
6

296

133

Η συνολική πρόβλεψη αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων την 31/12/2018 ανερχόταν
στο ποσό των € 23 (2017: € 23). Η ενηλικίωση των εν λόγω απαιτήσεων, οι οποίες
αφορούν πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονοµική θέση, έχει ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2018
Από 3 έως 6 µήνες
Από 6 έως 12 µήνες
Πέραν του έτους

Κατά την
31/12/2017
0
0
23

0
0
23

23

23

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των απαιτήσεων, έχει ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2018

Κατά την
31/12/2017
23
0
23

Υπόλοιπο ενάρξεως
Αναστροφή αχρησιµοποίητων προβλέψεων
Υπόλοιπο λήξεως

24
(1)
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.
20.1 ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της Εταιρείας και τραπεζικές
καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση:

Κατά την
31/12/2018
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Υπόλοιπο
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2
690

2
1.315

692

1.317
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21.1 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Κατά την 31/12/2018, το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε
€ 200.000,00 (ποσό σε ευρώ), διαιρούµενο σε 20.000 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής
αξίας (ποσό σε €) € 10,00 εκάστη.
Με απόφαση της από 22.08.2018 Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας
το µετοχικό κεφάλαιο µειώθηκε από το ποσό των € 450.000,00 (ποσό σε ευρώ) στο ποσό
των € 200.000,00 (ποσό σε ευρώ) µε ακύρωση 25.000 µετοχών ονοµαστικής αξίας (ποσό
σε ευρώ) € 10,00 εκάστη και την καταβολή µετρητών στους µετόχους της Εταιρείας. Η
σχετική

απόφαση

και

το

κωδικοποιηµένο

εξ

αυτής

καταστατικό

της

Εταιρείας

καταχωρήθηκαν την 29.08.2018 στο Γ.Ε.ΜΗ. Η σταθερή και βελτιωµένη κερδοφορία της
Εταιρείας για τις πλέον πρόσφατες χρήσεις η οποία αναµένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον
και για την τρέχουσα χρήση δηµιούργησε υπερβάλλουσα ρευστότητα πλέον των συνήθων
και τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας και για το λόγο αυτό η διοίκηση πρότεινε την
επιστροφή µέρους αυτής, κατά ποσό € 250, στους µετόχους, πρόταση η οποία έγινε
οµόφωνα δεκτή κατά την από 22.08.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της
Εταιρείας.
22.1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Το αποθεµατικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής:

Κατά την
31/12/2018
Τακτικό αποθεµατικό
Υπόλοιπο

Κατά την
31/12/2017
150

150

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.
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23.1 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
31/12/2018
Άτοµα:
Μισθωτοί

Κατά την
31/12/2017
34

33

1

1

35

34

1.276

1.132

Ηµεροµίσθιοι
Σύνολο
Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:
Έξοδα µισθοδοσίας

4

27

1.280

1.159

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Συνολικό κόστος

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2018

Κατά την
31/12/2017

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως

168

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές

(30)

0

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως

(15)

(9)

34

27

156

168

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως
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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 ∆εκεµβρίου 2018 έχουν ως
ακολούθως:

Κατά την
31/12/2018

Κατά την
31/12/2017

156

Παρούσα αξία υποχρέωσης
Μη καταχωρούµενα αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές
Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές

168

0

0

156

168

27

25

3

2

(30)

0

Τερµατικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής / ∆ιακανονισµού

4

0

Συνολική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων

4

27

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζηµιές
Τερµατικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής / ∆ιακανονισµού

168

150

27

25

3

2

(30)

0

4

0

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως

(15)

(9)

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

156

168

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:
Μέθοδος της Προβεβληµένης
Πιστούµενης Μονάδος

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού

1,8%

Μέση ετήσια µακροχρόνια µισθολογική ωρίµανση

2,2%

Προεξοφλητικό επιτόκιο κατά την 31/12/2018

1,7%

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20

Μηδέν
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24.1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους αναλύονται
ως κάτωθι:

Κατά την
31/12/2018

Κατά την
31/12/2017

2.468

Προµηθευτές

2.141

0

3

Προκαταβολές πελατών

91

93

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

61

66

Επιταγές πληρωτέες

Πιστωτές διάφοροι

0

7

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

2

1

2.623

2.310

Υπόλοιπο

25.1 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής εµπορικής νοµοθεσίας, οι 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. Η
µη διανοµή µερίσµατος τελεί υπό την έγκριση του 70% του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας. Η ελληνική εµπορική νοµοθεσία επίσης απαιτεί να πληρούνται
συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την διανοµή µερίσµατος, οι οποίες έχουν ως εξής:
α) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας,
όπως εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µετά από αυτή την διανοµή είναι
µικρότερη από τα ίδια κεφάλαια πλέον των µη διανεµοµένων αποθεµατικών.
β) Απαγορεύεται η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των
εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι µεγαλύτερο από τα έκτακτα αποθεµατικά συν το
υπόλοιπο κερδών εις νέο.
Την 28η Ιουνίου 2019, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις και πρότεινε τη διανοµή µερίσµατος ποσού € 878.
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26.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοίκησης και των
∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας ανήλθαν σε ποσό € 962 (2017: € 964). Κατά την
31/12/2018 υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας από Μέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά
Στελέχη ποσού € 1 (2017: € 0), ενώ δεν υφίστανται υποχρεώσεις της Εταιρείας προς Μέλη
της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη.

27.1 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
(α) ∆ικαστικές 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 ∆ιοίκηση 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) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2018 είχε συνάψει συµβάσεις σχετικά µε τη λειτουργική µίσθωση
ακινήτων και µεταφορικών µέσων, οι οποίες λήγουν έως και το έτος 2023.
Τα έξοδα ενοικίων λειτουργικών µισθώσεων µεταφορικών µέσων και ακινήτων τα οποία
καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσεως 2018 ανήλθαν σε € 99
(2017: € 103).
Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης βάσει µη ακυρώσιµων
συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 31 ∆εκεµβρίου 2018, έχουν ως κάτωθι:
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Χρήση 1/131/12/2018
Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

Χρήση 1/131/12/2017

97
83
0

92
167
0

180

259

(γ) Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2018 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας δεν
αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
28.1 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των
οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 γεγονότα, που να αφορούν στην
Εταιρεία, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς.

Γλυφάδα, 28 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος

O Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 576309

Α.∆.Τ. ΑΜ 206195

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια

Ο Λογιστής

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Α.∆.Τ. ΑΕ 149947

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΜ 576496
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PHARMA CENTER – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΈΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 0037948

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ 0065180
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