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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλιού 

 

Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση Των Μετόχων 

Επί Των Οικονομικών Καταστάσεων Της 31.12.2019 

Κύριοι μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01 – 

31.12.2019 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε πλήρη 

συμφωνία με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του 

δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα 

το άρθρο 17 του νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 31.12.2019 

καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση. Ειδικότερα, αναφορικά με την πορεία 

και τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας σας γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής: 

1. Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης 

της 

Στοιχεία του Ισολογισμού 

Το σύνολο του ενεργητικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 26.539.089,77€ και αναλύεται ως εξής:  

(Α) Το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας των λοιπών άυλων παγίων της Εταιρείας ανέρχεται σε 6.290,14€ και 

αποτελείται από συναλλαγματικές διαφορές δανείων για κτήση παγίων στοιχείων 0,01€, τόκους 

κατασκευαστικής περιόδου 0,01€, και λοιπά έξοδα εγκατάστασης 6.290,12€.  

(Β) Το σύνολο της αναπόσβεστης αξίας των ενσώματων παγίων της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.763.679,27€, και 

αποτελείται από γήπεδα – οικόπεδα 411.420,96€, κτίρια-τεχνικά έργα 1.329.085,07€, μηχανήματα 

648.722,04€, μεταφορικά μέσα 259.719,30€, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 114.731,90€ . 

(Γ) Τα δάνεια και απαιτήσεις αποτελούνται από δοσμένες εγγυήσεις ποσού 8.297,97€. 

(Δ) Το σύνολο των συμμετοχών σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες ανέρχεται σε ποσό 41.000,00€ και 

αφορά συμμετοχή στην εταιρεία Health & Beauty Solutions Μ.IKE. 

(Ε) Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε 23.719.822,39€ και περιλαμβάνει: 

(ι) αποθέματα συνολικού ποσού 4.509.018,87€ τα οποία αναλύονται σε εμπορεύματα 4.478.294,00€, 

αναλώσιμα υλικά & ανταλλακτικά 30.724,87€, και (ιι) χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκαταβολές 

συνολικού ποσού 19.210.803,52€ τα οποία αναλύονται σε πελάτες 5.858.659,37€, γραμμάτια 

χαρτοφυλακίου 2.025.351,33€, γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση 1.131.657,87€, επιταγές εισπρακτέες 

χαρτοφυλακίου 2.197.647,99€, επιταγές εισπρακτέες στις Τράπεζες για εγγύηση 6.101.744,31€, επιταγές σε 

καθυστέρηση 418.973,66€, προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 601.052,60€, χρηματικές διευκολύνσεις 

4.075,00€, λογ/σμοι δεσμευμένων καταθέσεων 4.568,58€, Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις 66.058,23€, 

βραχ/σμες απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 37.100,00€, προπληρωμένα έξοδα 20.208,47€, λοιποί 

χρεώστες 179.579,06€, ταμειακά διαθέσιμα & διαθέσιμα 1.766.232,25€, από ταμείο 101.991,97€ και 

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.664.240,28€.  
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Το σύνολο του παθητικού ανέρχεται σε 26.539.089,77€ και αναλύεται ως εξής: 

(Α) Το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων ανέρχεται σε 4.257.991,57€ και αποτελείται από (ι) το καταβεβλημένο 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.567.360,00€, (ιι) Αποθεματικά Νόμων ή Καταστατικού: Διαφορές αναπροσαρμογής 

30,61€ & Tακτικό και λοιπά αποθεματικά 1.121.728,48€ και (ιιι) τα αποτελέσματα εις νέον από υπόλοιπα 

κερδών χρήσεως σε νέο 1.568.799,50€. 

 

(Β) Τις προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα οι οποίες αποτελούνται από προβλέψεις παροχών σε 

εργαζόμενους 287.501,89€ . 

 

(Γ) Τις υποχρεώσεις, οι οποίες είναι (ι) μακροπρόθεσμες, και προέρχονται από ομολογιακά δάνεια 

747.500,00€, λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια 1.500.000,00€ και αναβαλλόμενους φόρους 125.568,84€, και 

(ιι) βραχυπρόθεσμες 19.620.600,45€, οι οποίες προέρχονται από προμηθευτές 1.713.998,93€, επιταγές 

πληρωτέες 7.594.543,72€, τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχ/σεων 9.598.119,09€, ομολογίες πληρωτέες 

100.000,00€, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση 140.913,35€, υποχρεώσεις από 

φόρους – τέλη 53.746,28€, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 108.393,49€, πιστωτές διάφοροι 

286.914,48€, έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 23.971,11€. 

 

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Κατά την κλειόμενη 25η εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019, η Εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο 

εργασιών (πωλήσεις) 61.190.751,32€ συν μεταβολές αποθεμάτων 1.263.584,50€ μείον αγορές 

εμπορευμάτων 57.893.969,33€. Πλέον άλλα συνήθη έσοδα 15.361,74€, σύνολο 4.575.728,23€. Από το ποσό 

αυτό αφαιρούνται τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 391.386,91€, τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

2.986.751,69€, τα λοιπά έξοδα & ζημίες 9.571,24€, τα κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων 11.994,00€ και προστίθενται τα λοιπά έσοδα και κέρδη 10.616,37€. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων 

διαμορφώνονται σε 1.186.640,76€. Σε αυτό προστίθενται πιστωτικοί τόκοι 6.172,99€ και αφαιρούνται οι 

χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 768.097,82€, ώστε να προκύπτουν κέρδη πρό φόρων 424.715,93€. Μετά 

την αφαίρεση των φόρων εισοδήματος 86.157,62€ προκύπτουν κέρδη χρήσεως 338.558,31€ τα οποία άγονται 

στον λογαριασμό κέρδη χρήσεως εις νέον μέχρι την λήψη της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για 

τον τρόπο διανομής τους. 

2. Κυριότεροι κίνδυνοι 

 

2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 

συνεργασίας μεταξύ τους 

 

Ο εφοδιασμός της Εταιρείας γίνεται κυρίως από τις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες ή διεθνείς ομίλους.  

 

2.2 Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Οι μελλοντικές προοπτικές για την Εταιρεία μας είναι θα λέγαμε γενικά ευοίωνες, σαφέστατα όμως 

επηρεάζονται όπως και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας από το υφιστάμενο 

κανονιστικό πλαίσιο. 
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Ιδιαίτερος συσχετισμός κατά μία γενική έννοια υπάρχει και με το όλο κλίμα και τις συνθήκες της αγοράς που 

επικρατούν και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. 

 

2.3 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία 

αναπτύσσεται. 

 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η Εταιρεία 

αναπτύσσεται.  

 

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον. 

 

Η Εταιρεία ως εκ της φύσης της δραστηριότητάς της (εμπορία ειδών φαρμάκων και παραφαρμακευτικών 

προϊόντων) δεν έχει αμεσότητα ως προς την επίδρασή της με το περιβάλλον. 

 

3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο 

της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και 

έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, 

διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των 

προϊόντων και των υπηρεσιών. 

 

Δεν υφίσταται. 

 

3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

4. Εργασιακά ζητήματα 

 

4.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή 

και άλλων πτυχών). 

 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική 

των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 

μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 

 

4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

 

Η Εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης 

συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και 

επιτρέπει στη χώρα μας.  

 

4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 
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Η Εταιρεία σε ότι αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της διαθέτει ιατρό εργάσιας, τεχνικό 

ασφαλείας, ειδικά συστήματα πυρόσβεσης καθώς επίσης και διόδους άμεσης διαφυγής σε περίπτωση 

κινδύνου. Η εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι συνεχής και γίνεται από τους έμπειρους υπαλλήλους της. 

 

5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση διαχείρισης, 

παρουσιάζονται κατωτέρω ένα μείγμα τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ. Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι, 

δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και ταυτόχρονα με την παρουσίαση των δεικτών αυτών, 

γίνεται σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής της μετρήσιμης πληροφορίας. 

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

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη 

κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Eταιρείας. 

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Eταιρείας 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Eταιρείας από την καθαρή 

θέση. 

31.12.2019 31.12.2018

Κυκλοφορούν ενεργητικό 23.719.822,39 89,38% 21.659.504,05 88,15%

Σύνολο ενεργητικού 26.539.089,77 24.572.164,73

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 2.819.267,38 10,62% 2.912.660,68 11,85%

Σύνολο ενεργητικού 26.539.089,77 24.572.164,73

Σύνολο καθαρής θέσης 4.257.918,59 19,36% 4.186.027,15 20,80%

Σύνολο υποχρεώσεων 21.993.669,29 20.124.376,10

31.12.2019 31.12.2018

Σύνολο υποχρεώσεων 21.993.669,29 82,87% 20.124.376,10 81,90%

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων
26.539.089,77 24.572.164,73

Σύνολο καθαρής θέσης 4.257.918,59 16,04% 4.186.027,15 17,04%

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων
26.539.089,77 24.572.164,73

Σύνολο καθαρής θέσης 4.257.918,59 151,03% 4.186.027,15 143,72%

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 2.819.267,38 2.912.660,68
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Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Eταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων). 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Eταιρείας χωρίς τον συνυπολογισμό των εκτάκτων και 

ανοργάνων αποτελεσμάτων. 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Eταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της 

έσοδα. 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Eταιρείας. 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 

Eταιρείας. 

6. Επιπλέον πληροφόρηση 

 

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας  

 

Τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την επόμενη χρήση αναμένεται να βελτιωθούν λόγω της θετικής 

επίδρασης του Covid 19 στον κύκλο εργασιών της Εταιρείας, της ανάπτυξης δικτύου φαρμακείων με βελτίωση 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 23.719.822,39 120,89% 21.659.504,05 120,74%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19.620.600,45 17.939.629,90

Κεφάλαιο κινήσεως 4.099.221,94 17,28% 3.719.874,15 17,17%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 23.719.822,39 21.659.504,05

31.12.2019 31.12.2018

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.197.589,63 1,96% 1.183.891,24 2,00%

Πωλήσες αποθεμάτων & υπηρεσιών 61.190.751,32 59.117.249,03

31.12.2019 31.12.2018

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 424.715,93 0,69% 430.506,10 0,73%

Σύνολο εσόδων 61.222.902,42 59.157.241,31

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 424.715,93 9,97% 430.506,10 10,28%

Σύνολο καθαρής θέσης 4.257.918,59 4.186.027,15

Μικτά αποτελέσματα 4.560.366,49 7,45% 4.594.471,45 7,77%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 61.222.902,42 59.157.241,31
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τόσο του συντελεστή μικτής κερδοφορίας όσο και του πωλούμενου μίγματος προϊόντων δίνοντας βάση στην 

πώληση παραφαρμάκου, καθώς επίσης και λόγω νέων συμφωνιών και προμηθειών.  

6.2 Δραστηριότητες της εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν) 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στο άρθρου 49 του 

Ν. 4548/2018. 

 

Η Eταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά του 

αλλά για λογαριασμό της. 

 

6.4 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)  

Δεν υπάρχουν. 

6.5 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) Στόχοι και πολιτικές της 

εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία 

εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, 

στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. 

Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων και συνεπώς δεν είναι εκτεθειμένη σε 

τέτοιου είδους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 

 

Η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της και της επίδρασης της διατίμησης των εμπορευμάτων της είναι 

εκτεθημένη στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, καθώς επίσης και στον πιστωτικό κίνδυνο λόγω των 

χορηγούμενων πιστώσεων στους πελάτες της και κατά συνέπεια στον κίνδυνο ρευστότητας και ταμειακών 

ροών. Προς τούτο για την αντιστάθμιση των προαναφερομένων κινδύνων η Εταιρεία προβαίνει σε διαρκή 

έλεγχο των αποθεμάτων της ώστε να μην υπάρχει πλεονάζον απόθεμα, και σε πιστωτικό έλεγχο των πελατών 

της ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση αφερεγγυότητος. Πολιτική επίσης της διοίκησης είναι η 

προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών στο μέτρο που αυτές δεν θα δημιουργούν ελλείψεις στην εσωτερική 

αγορά και στους εξυπηρετούμενους πελάτες της Εταιρείας. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 

είναι ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εικόνα του Ισολογισμού της, καθώς επαληθεύτηκαν οι 

προβλέψεις για την πορεία της Εταιρείας όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της . 

6.6 Άλλα σημαντικά γεγονότα 

 

Από την λήξη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης μέχρι την ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν υπήρξαν 

σημαντικά γεγονότα τα οποία επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

Αφού λάβετε υπόψη σας όλα τα ανωτέρω, κύριοι Μέτοχοι, υποβάλλουμε προς έγκριση τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και παρακαλούμε να 
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αποφασίσετε για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από 

κάθε ευθύνη τους για την κλειόμενη περίοδο. 

Αχαρνές, 30 Ιουνίου 2020 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Αντιπρόεδρος 

 

 

Χαράλαμπος Παπανικολόπουλος                             Ροβινσών Παπανικολόπουλος 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 

ΑΠ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής 

μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας "ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε."κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις 

επίδικες και σε καθυστέρηση από τις προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 3.400.000. Κατά 

παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει 

διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 1.600.000. Λόγω του 

γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται 

αυξημένα κατά ευρώ 1.600.000 και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα 

κατά ευρώ 100.000 και ευρώ 200.000 αντίστοιχα. 

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

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

ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε 

ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως 

αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 

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

παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

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

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

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

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

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία 

ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ 

’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

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

σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να 

εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 

υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, 

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

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

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 

οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας . 

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

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

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

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

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

ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται 

ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις 

σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 

διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 

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

αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 

ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 

ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

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

4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

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

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

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία "ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E." και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος, 
που περιγράφεται στην παράγραφο Βάση για γνώμη με επιφύλαξη της έκθεσης ελέγχου. 

 
    

                           

 

 

 

                           

 

 

O L Y M P I A  
ΟΟ ΡΡ ΚΚ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΙΙ   ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΓΓ ΚΚ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΕΕ ΣΣ   ΑΑ .. ΕΕ ..   

 Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10,  104 34 Αθήνα,  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170,  Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40,    

 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣ. ΤΖΙΦΑΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 46371 
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Ισολογισμός – Ατομικές οικονομικές καταστάσεις  

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) (ποσά σε νόμισμα Ευρώ) 

 

Επεξηγηματική 

Σημείωση
31.12.2019 31.12.2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια

Ακίνητα 6.1 1.740.506,03 1.775.273,98

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 648.722,04 627.005,79

Λοιπός εξοπλισμός 6.1 374.451,20 429.331,53

Σύνολο 2.763.679,27 2.831.611,30

Άυλα πάγια στοιχεία

Λοιπά άυλα 6.4 6.290,14 7.140,61

Σύνολο 6.290,14 7.140,61

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Δάνεια και απαιτήσεις 7.1 8.297,97 32.908,77

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 41.000,00 41.000,00

Σύνολο 49.297,97 73.908,77

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.819.267,38 2.912.660,68

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

Εμπορεύματα 4.478.294,00 3.244.408,51

Λοιπά αποθέματα 30.724,87 29.184,87

Σύνολο 4.509.018,87 3.273.593,38

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1 17.132.981,93 16.190.251,57

Δουλευμένα έσοδα περιόδου 0,00 25.140,66

Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2 291.380,87 316.914,88

Προπληρωμένα έξοδα 20.208,47 42.852,10

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.2.3 1.766.232,25 1.810.751,46

Σύνολο 19.210.803,52 18.385.910,67

Σύνολο κυκλοφορούντων 23.719.822,39 21.659.504,05

Σύνολο ενεργητικού 26.539.089,77 24.572.164,73
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Επεξηγηματική 

Σημείωση
31.12.2019 31.12.2018

Καθαρή θέση

Καταβλημένα κεφάλαια

Κεφάλαιο 1.567.360,00 1.567.360,00

Σύνολο 1.567.360,00 1.567.360,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.121.759,09 1.106.433,53

Αποτελέσματα εις νέο 1.568.799,50 1.512.233,62

Σύνολο 2.690.558,59 2.618.667,15

Σύνολο καθαρής θέσης 4.257.918,59 4.186.027,15

Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1 287.501,89 261.761,48

Σύνολο 287.501,89 261.761,48

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 10.1.1 2.247.500,00 2.025.000,00

Αναβαλλόμενοι φόροι 16 125.568,84 159.746,20

Σύνολο 2.373.068,84 2.184.746,20

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τραπεζικά δάνεια 9.598.119,09 8.396.524,42

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 10.1.1 240.913,35 698.544,44

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 9.308.542,65 8.309.521,43

Φόρος εισοδήματος 2.990,94 5.592,13

Λοιποί φόροι και τέλη 50.755,34 89.269,22

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 108.393,49 116.154,84

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 286.914,48 291.838,91

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 23.971,11 24.428,44

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 7.756,07

Σύνολο 19.620.600,45 17.939.629,90

Σύνολο υποχρεώσεων 21.993.669,29 20.124.376,10

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 26.539.089,77 24.572.164,73
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Ατομικές οικονομικές καταστάσεις  

(ποσά σε νόμισμα Ευρώ) 

 

 

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου  

Ατομικές οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε νόμισμα Ευρώ) 

 

 

Επεξηγηματική 

Σημείωση 31.12.2019 31.12.2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11, 18 61.190.751,32 59.117.249,03

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 1.263.584,50 -630.632,53

Λοιπά συνήθη έσοδα 15.361,74 11.609,59

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -57.893.969,33 -53.892.145,05

Έξοδα διοίκησης 11 -391.386,91 -384.527,05

Έξοδα διάθεσης 11 -2.986.751,69 -3.037.662,75

Λοιπά έξοδα και ζημίες -9.571,24 -7.455,89

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων -11.994,00 -18.207,40

Λοιπά έσοδα και κέρδη 10.616,37 22.144,43

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων 1.186.640,76 1.180.372,38

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6.172,99 6.238,26

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 11 -768.097,82 -756.104,54

Αποτέλεσμα προ φόρων 424.715,93 430.506,10

Φόροι εισοδήματος 11 -86.157,62 -112.166,65

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 338.558,31 318.339,45

Κεφάλαιο
Αποθεματικά νόμων 

και κατ/κού

Αποτελέσματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2018 1.567.360,00 1.087.997,70 1.212.330,00 3.867.687,70

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Εσωτερικές μεταφορές 0,00 18.435,83 -18.435,83 0,00

Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 318.339,45 318.339,45

Υπόλοιπο 31.12.2018 1.567.360,00 1.106.433,53 1.512.233,62 4.186.027,15

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Εσωτερικές μεταφορές 0,00 15.325,56 -15.325,56 0,00

Διανομές στους φορείς 0,00 0,00 -266.666,87 -266.666,87

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 338.558,31 338.558,31

Υπόλοιπο 31.12.2019 1.567.360,00 1.121.759,09 1.568.799,50 4.257.918,59
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Κατάσταση Χρηματορροών περιόδου (Έμμεση μέθοδος) 

Ατομικές οικονομικές καταστάσεις (ποσά σε νόμισμα Ευρώ) 

 

2019 2018

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτέλεσμα προ φόρων 424.715,93 430.506,10

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 169.364,51 169.081,11

Προβλέψεις 25.740,41 27.683,12

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων -3.154,42 -2.185,31

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων -6.172,99 -6.238,26

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 768.097,82 756.104,54

Σύνολο 1.378.591,26 1.374.951,30

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μεταβολή αποθεμάτων -1.235.425,49 658.524,23

Μεταβολή απαιτήσεων -965.136,24 450.234,06

Μεταβολή υποχρεώσεων 1.059.314,94 -453.465,23

Σύνολο -1.141.246,79 655.293,06

Μείον:

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους -768.097,82 -756.104,54

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος -122.307,96 -2.244,91

Σύνολο -653.061,31 1.271.894,91

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων -97.427,60 31.533,50

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) συμμετοχών 0,00 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 6.172,99 6.238,26

Σύνολο -91.254,61 37.771,76

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια 966.463,58 -3.079.700,86

Μερίσματα πληρωθέντα -266.666,87 0,00

Σύνολο 699.796,71 -3.079.700,86

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης -44.519,21 -1.770.034,19

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 1.810.751,46 3.580.785,65

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 1.766.232,25 1.810.751,46
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Προσάρτημα Επί Των Οικονομικών Καταστάσεων Της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2019 - 31.12.2019 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Ηρώων Πολυτεχνείου 144, Αχαρνές, ΤΚ 13675  

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 32160.04.Β.94.199(08)  ΓΕ.ΜΗ.: 001768701000 

στ) Η Διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μεγάλη οντότητα. 

η) Η Διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα 

νόμο. 

θ) Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της 

Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων 

από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά 

των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι 

εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.  

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, 

την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 

εφαρμογή της. 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η Εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές 

αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, 

περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα 

με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών 

εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά 

αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η Εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των 

ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως), με επανεκτίμηση της 

ωφέλιμης ζωής των κτιρίων & μηχανολογικού εξοπλισμού. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, 

η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

- Κτίρια και τεχνικά έργα: 50 έτη. 

- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 20 έτη. 

- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6.25 έτη. 

- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 8.33 έτη. 

- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη 

- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του. Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για 

απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην 

περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές 

αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο 

μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  
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γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα και λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος 

τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και 

κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη 

κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη. Τα έξοδα εγκαταστάσεως παραμένουν αποσβενόμενα μέχρι 

εξαντλήσεως με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, 

υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συμμετοχές 

Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι 

ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της 

υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

 

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση  
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Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο 

κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών 

διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την 

απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο 

κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι 

σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή 

μέθοδο).  

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η 

οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το 

μεγαλύτερο από: 

- Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με 

τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. 

- Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε 

αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που 

θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα.  

γ) Διαγραφή 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά 

δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη 

που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

 

 

3.1.4. Φόροι εισοδήματος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 
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Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

- Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας. 

- Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων δεν σχηματίζει σχετική πρόβλεψη 

καθώς εκτιμά ότι αυτές δεν θα είναι σημαντικές. Τυχόν διαφορά καταχωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως όταν αυτή προκύψει. 

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής 

αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η Εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ειδικότερα  η Εταιρεία καταχωρίζει: 

- Όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, εκτός 

εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση υπεραξίας ή την αρχική καταχώριση περιουσιακού 

στοιχείου  ή υποχρεώσεως σε συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της 

συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα. 

- Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο 

ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από 

την αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση 

επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο 

αποτέλεσμα. 

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα 

αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.1.5. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  

Η Εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των τυχόν αποθεμάτων μακράς περιόδου με τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 
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Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης σταθμικής τιμής. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 

σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 

του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται 

στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου 

νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσματα. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, 

ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.  

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 
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Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν 

από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη 

νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Δεν προκύπτει ουσιαστική διαφορά 

μεταξύ του ποσού των προβλέψεων που αναγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις και του ποσού που 

προκύπτει με βάση την αναλογιστική μέθοδο.  

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η Εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και 

εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 

τους. 

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή 

η εισροή τους στην οντότητα. 

- Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

- Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.  
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- Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν 

εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

- Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 

ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 

γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα 

ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα 

στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά 

την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 

σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 
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3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για 

να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού 

Στον λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Εμπορικές απαιτήσεις» περιλαμβάνεται αφαιρετικά το 

τμήμα 601.052,60€ των προβλέψεων και συγκεκριμένα ο κωδικός προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες.  

Στον λογαριασμό «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δάνεια» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα 

2.247.500,00€ υποχρεώσεων προς Τράπεζες. Συγκεκριμένα υπόλοιπο 350.000,00€ ομολογιακού δανείου 

ALPHA BANK αρχικού ποσού 800.000€, υπόλοιπο 397.500,00€ δανείου ALPHA BANK αρχικού ποσού 

1.200.000€, υπόλοιπο 1.000.000.00€, δανείου ALPHA BANK COSME αρχικού ποσού 1.000.000,00€ & 

υπόλοιπο 500.000.00€, δανείου ΠΕΙΡΑΙΩΣ COSME αρχικού ποσού 500.000,00€. Το αντίστοιχο 

βραχυπρόθεσμο τμήμα των ανωτέρω δανείων 240.913,35€ περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων, και αναλύεται σε 

50.000.00€ του ομολογιακού δανείου ALPHA BANK αρχικού ποσού 1.200.000,00€, 50.000.00€ του 

ομολογιακού δανείου ALPHA BANK αρχικού ποσού 800.000,00€ και σε 140.913,35€ του δανείου ΕΤΕΠ ALPHA 

BANK . 
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία & Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

6.2. Επενδυτικά ακίνητα 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια περιουσιακά στοιχεία. 

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια περιουσιακά στοιχεία. 

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 

Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. 

7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει τέτοια περιουσιακά στοιχεία. 

7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως 

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 

Δεν υπάρχουν τέτοια προϊόντα. 

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την 

εύλογη αξία τους 

10. Γη 

(οικόπεδα)

11. Κτήρια - 

τεχνικά έργα Σύνολο

13. 

Μεταφορικά 

μέσα

14. Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία 

01.01.2019 411.420,96 1.718.872,12 2.130.293,08 1.189.884,21 514.831,00 505.673,69 1.020.504,69 533.017,22

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 78.900,00 0,00 21.682,06 21.682,06 0,00

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.732,74 0,00 -50.732,74 0,00

Μικτή λογιστική αξία 

31.12.2019 411.420,96 1.718.872,12 2.130.293,08 1.268.784,21 464.098,26 527.355,75 991.454,01 533.017,22

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις 

01.01.2019 0,00 355.019,10 355.019,10 562.878,42 208.413,36 382.759,80 591.173,16 525.876,61

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 34.767,95 34.767,95 57.183,75 46.698,29 29.864,05 76.562,34 850,47

Μειώσεις 

αποσβεσθέντων 

περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.732,69 0,00 -50.732,69 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 

και απομειώσεις 

31.12.2019 0,00 389.787,05 389.787,05 620.062,17 204.378,96 412.623,85 617.002,81 526.727,08

Καθαρή λογιστική αξία 

31.12.2019 411.420,96 1.329.085,07 1.740.506,03 648.722,04 259.719,30 114.731,90 374.451,20 6.290,14

16. Λοιπά 

άϋλα

Ακίνητα

12. 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός
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Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. 

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

31.12.2019 31.12.2018

Πελάτες 5.858.659,37 5.574.520,25

Γραμμάτια εισπρακτέα 2.025.351,33 1.641.168,15

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 1.131.657,87 1.105.907,62

Επιταγές χαρτοφυλακίου 2.197.647,99 2.956.238,30

Επιταγές σε τράπεζες & factoring 6.101.744,31 5.057.231,77

Επιταγές σε καθυστέρηση 418.973,66 456.238,08

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -601.052,60 -601.052,60

Σύνολο 17.132.981,93 16.190.251,57

31.12.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο 01.01 601.052,60 601.052,60

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης 0,00 0,00

Σχηματισμός πρόβλεψης 0,00 0,00

Υπόλοιπο 31.12 601.052,60 601.052,60

31.12.2019 31.12.2018

Παραγγελίες εξωτερικού 0,66 715,55

Προκαταβολές προσωπικού 17,10 0,00

Χρηματικές διευκολύνσεις 4.075,00 1.875,00

Βραχ/σμες απαιτήσεις από συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις 37.100,00 37.100,00

Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις (Φ.Ε., 

ΦΠΑ, ΠΦΣ κλπ) 66.058,23 55.574,85

Δεσμευμένες καταθέσεις 4.568,58 4.568,58

Λ/σμοί προς απόδοση 4.793,41 4.258,71

Λοιποί χρεώστες 174.767,89 212.822,19

Σύνολο 291.380,87 316.914,88



ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2019 
Σελίδα 29 από 36 

 

 

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 50.560 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές 

ονομαστικής αξίας 31,00€ η κάθε μία και ανέρχεται σε 1.567.360,00€. 

Το τακτικό αποθεματικό ποσού 311.256,88€ σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 

4548/2018.  

Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού 810.502,21€ σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών 

συνελεύσεων με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της Εταιρείας. 

9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε από τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας και 

δεν προκύπτει αξιόλογη διαφορά με αντίστοιχη αναλογιστική μελέτη.  

Ποσά τα οποία έχουν καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων: 

Η κίνηση της υποχρεώσεως που έχει καταχωριστεί στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

 

9.2 Λοιπές προβλέψεις 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

31.12.2019 31.12.2018

Ταμείο 101.991,97 194.804,13

Καταθέσεις όψεως 1.664.240,28 1.615.947,33

Σύνολο 1.766.232,25 1.810.751,46

31.12.2019 31.12.2018

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 40.569,84 34.106,65

Χρηματοοικονομικό κόστος 0,00 0,00

Κόστος προϋπηρεσίας 0,00 0,00

Κόστος διακανονισμών 0,00 0,00

Συνολική επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσεως 40.569,84 34.106,65

31.12.2019 31.12.2018

Καθαρή υποχρέωση αρχής χρήσης 261.761,48 234.078,36

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 40.569,84 34.106,65

Χρηματοοικονομικό κόστος 0,00 0,00

Κόστος προϋπηρεσίας 0,00 0,00

Κόστος διακανονισμών 0,00 0,00

Παροχές πληρωθείσες εντός του έτους -14.829,43 -6.423,53

Καθαρή υποχρέωση Ισολογισμού 287.501,89 261.761,48

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
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10. Υποχρεώσεις 

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.1.1 Δάνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η Εταιρεία έχει συνάψει 2 δωδεκαετή ομολογιακά δάνεια, ποσού 1.200.000€ και 800.000€, λήξεως 

08.11.2019 & 07.05.2020 αντιστοίχως, για την εξασφάλιση των οποίων έχει παραχωρήσει στην ALPHA BANK 

δικαίωμα υποθήκης ύψους 3.860.000€, σε ιδιόκτητο ακίνητο λογιστικής αξίας 2.253.000€ και εκτιμηθείσας 

από την τράπεζα αξίας 2.400.000€. Την 31.12.2019 η Εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις αναδιάρθρωσης των δυο 

αυτών δάνειων ποσού 447.500,000€ & 400.000,00€, λήξεως 08.2024 & 11.2024 αντιστοίχως. Επιπρόσθετα 

έχει συνάψει 2 δάνεια με ανοιχτους αλληλόχρεους λογαριασμούς ως εξής: 1. δια της 

υπ’αριθμ.51789/29.09.2017 σύμβασης πιστώσεως με την ALPHA BANK, συνήφθει πενταετές δάνειο με 

ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (COSME) ύψους 1.000.000€ και 2. δια της υπ’αριθμ.0010-3154-

00000004298/21.12.2018 σύμβασης πιστώσεως με την Τράπεζα Πειραιώς, συνήφθει πενταετές δάνειο με 

ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (COSME) ύψους 500.000€. 

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων την 31.12.2019 

 

10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ομολογιακά
Τραπεζικά 

δάνεια

Σύνολο 

μακροπρόθεσμων 

δανείων

Βραχυπρόθεσμο τμήμα 100.000,00 140.913,35 240.913,35

Μακροπρόθεσμο τμήμα

1 έως 2 έτη 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00

2 έως 5 έτη 647.500,00 500.000,00 1.147.500,00

άνω των 5 ετών 0,00 0,00 0,00

Υποσύνολο 747.500,00 1.500.000,00 2.247.500,00

Γενικό σύνολο 847.500,00 1.640.913,35 2.488.413,35
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10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

31.12.2019 31.12.2018

Προμηθευτές 1.713.998,93 1.134.199,86

Γραμμάτια πληρωτέα 0,00 411,98

Επιταγές πληρωτέες 7.594.543,72 7.174.909,59

Σύνολο 9.308.542,65 8.309.521,43

31.12.2019 31.12.2018

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 481,18 147,83

Δικαιούχοι αμοιβών 114.331,41 91.120,13

Λοιποί πιστωτές 172.101,89 200.570,95

Σύνολο 286.914,48 291.838,91

Έσοδα 31.12.2019 31.12.2018

Πωλήσεις εμπορευμάτων 61.016.091,94 59.083.129,53

Πωλήσεις παγίων και ηλεκτρικής ενέργειας 16.297,66 16.051,93

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 158.361,72 18.067,57

Εσοδα παρεπομένων ασχολιών 15.361,74 11.609,59

Έσοδα κεφαλαίων 6.172,99 6.238,26

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 7.461,95 7.996,89

Έκτακτα κέρδη 3.154,42 13.292,92

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 854,62

Σύνολο Εσόδων 61.222.902,42 59.157.241,31

Έξοδα 31.12.2019 31.12.2018

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.147.351,14 2.122.650,06

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 172.657,14 162.082,41

Παροχές σε τρίτους 251.248,71 247.018,07

Φόροι και τέλη 67.775,80 75.407,45

Διάφορα έξοδα 544.000,88 618.267,58

Τόκοι και συναφή έξοδα 768.097,82 756.104,54

Αποσβέσεις παγίων 169.364,52 169.081,11

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 25.740,41 27.683,12

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 9.571,24 7.320,63

Έκτακτες ζημιές 11.994,00 18.207,40

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 135,26

Σύνολο Εξόδων 4.167.801,66 4.203.957,63

Υπόλοιπο (Έσοδα - Έξοδα) 57.055.100,76 54.953.283,68

Μείον: Διαφορά αποθεμάτων -1.263.584,50 630.632,53

Μείον: Αγορές 57.893.969,33 53.892.145,05

Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) 424.715,93 430.506,10
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12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν ενσωματώμενοι τόκοι στην αξία παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών 

Το διοικητικό συμβούλιο δεν θα προχωρήσει σε πρόταση διανομής. Η απόφαση θα ληφθεί από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν στους μετόχους της Εταιρείας μερίσματα από κέρδη της 

προηγούμενης χρήσεως 2018 ποσού 266.666,87€. 

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η Εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ο λογαριασμός παρουσίασε την ακόλουθη 

κίνηση εντός της χρήσεως 2019: 

 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

 

Η Εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

Αναβαλλόμενη φορολογία

Υπόλοιπο 

31.12.2018

Χρεώσεις 

2019

Πιστώσεις 

2019

Υπόλοιπο 

31.12.2019

Αποτελέσματα 

χρήσης (έσοδο - 

έξοδο)

Απευθείας στην 

καθαρή θέση 

(έσοδο - έξοδο)

Απαιτήσεις

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 75.910,83 0,00 6.910,38 69.000,45 6.910,38 0,00

Υποχρεώσεις

Διαφορά αποσβέσεων 235.657,03 41.087,73 0,00 194.569,30 -41.087,73 0,00

Σύνολο -159.746,20 41.087,73 6.910,38 -125.568,85 47.998,11 0,00

Μέσος όρος εργαζομένων  31.12.2019 31.12.2018

Διοικητικό προσωπικό 9 9

Λοιπό υπαλληλικό προσωπικό 80 80

Σύνολο 89 89
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18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

21. Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου 

επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

22. Στοιχεία της Εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου 

επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η Εταιρεία ως θυγατρική 

Η Εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

Αμοιβές προσωπικού 31.12.2019 31.12.2018

Μισθοί & ημερομίσθια 1.731.283,90 1.698.322,64

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 416.067,24 424.327,42

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 25.740,41 27.683,12

Σύνολο 2.173.091,55 2.150.333,18

Κατηγορίες δραστηριότητος 31.12.2019 31.12.2018

Εμπορική δραστηριότητα 61.032.389,60 59.099.181,46

Παροχή υπηρεσιών 158.361,72 18.067,57

Σύνολο 61.190.751,32 59.117.249,03

Γεωγραφικές αγορές

Εσωτερική αγορά 59.251.171,28 56.750.396,81

Ευρωπαϊκή αγορά 1.939.580,04 2.366.852,22

Αγορές τρίτων χωρών 0,00 0,00

Σύνολο 61.190.751,32 59.117.249,03
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24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

 

25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της χρήσεως 

έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη: 

 

26. Αμοιβές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως 

Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται: 

 

Είδος εποπτικού οργάνου Αμοιβές

Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις

Δεσμεύσεις για παροχές 

μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για 

συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ 0,00 0,00 0,00

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που 

ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 0,00 0,00 0,00

Σε διευθυντικά στελέχη 194.540,25 49.618,62 139.547,60

Σύνολον 194.540,25 49.618,62 139.547,60

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 31.12.2019 31.12.2018

Σωρευτικές  πωλήσεις

Πωλήσεις εμπορευμάτων 70.904,94 81.014,66

Λοιπά έσοδα 0,00 0,00

Σύνολο 70.904,94 81.014,66

Σωρευτικές αγορές

Αγορές αγαθών 0,00 157,94

Λοιπές αμοιβές και παροχές 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 157,94

Υπόλοιπα απαιτήσεων τέλους χρήσεως

Εμπορικές απαιτήσεις 246.128,71 158.206,60

Λοιπές απαιτήσεις 37.100,00 37.100,00

Σύνολο 283.228,71 195.306,60

Υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσεως

Υποχρεώσεις από αγορές αγαθών 2.000,56 2.000,56

Σύνολο 2.000,56 2.000,56

31.12.2019 31.12.2018

Για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων
7.480,00 7.480,00

Για τον έλεγχο φορολογικής 

συμμορφώσεως
12.000,00 12.000,00

Για λοιπές υπηρεσίες διασφαλίσεως 0,00 0,00

Σύνολο 19.480,00 19.480,00



ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  

Ετήσιες Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2019 
Σελίδα 35 από 36 

 

27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση 

της Εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε 

στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις. 

28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. 

29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές 

επιπτώσεις επί της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με οίκους καλλυντικών προϊόντων του εξωτερικού με 

σκοπό την προώθηση των προϊόντων τους στην Ελληνική αγορά. Από τις συνεργασίες αυτές η Εταιρεία εκτιμά 

αύξηση των πωλήσεών της κατά ποσοστό 1% στην επόμενη τριετία. 

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 

στον ισολογισμό. 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση 

αυτοκινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 2021. Οι ελάχιστες πληρωμές 

ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων αυτοκινήτων έχουν ως ακολούθως: 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές. 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 65Α του ν. 4174.2013 για την χρήση 2019. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση 

φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 

υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η 

Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018, 

οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές. 

Λειτουργικές μισθώσεις 31.12.2019 31.12.2018

Εως 1 έτος 35.695,25 2.278,21

Από 1 έως και 5 έτη 31.593,45 97.532,87

Πάνω από 5 έτη 0,00 0,00

Σύνολο 67.288,70 99.811,08

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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Η Εταιρεία έχει ασκήσει φορολογική προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 

κατά φύλλου ελέγχου ΦΠΑ οικονομικών ετών 2007 – 2010, καταλογισθέντων φόρων & προσαυξήσεων 

282.077,88€. Εκτιμάται η ευδοκίμηση της προσφυγής και η επιστροφή των καταβληθέντων φόρων & 

προσαυξήσεων.  

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υφίστανται σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που επηρεάζουν ουσιωδώς την 

οικονομική θέση της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

  

Αχαρνές, 30 Ιουνίου 2020   
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