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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου,

2019

2018

Σημ.
Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

24

122.752.546,95
-71.444.475,53
51.308.071,42

117.239.524,00
-65.787.133,23
51.452.390,77

Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά κέρδη / (ζημίες) - καθαρά
Απομειώσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων

24
24
22
23
12

-24.666.248,15
-12.046.524,66
224.071,33
239.368,68
46.684,35

-25.178.265,67
-11.812.185,94
168.166,71
-768.961,65
29.272,07

15.105.422,97

13.890.416,29

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

26
26

14.729,60
-531.769,99

14.016,14
-957.232,79

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά

26

-517.040,39

-943.216,65

14.588.382,58

12.947.199,64

-5.535.081,06
9.053.301,52

-8.550.431,27
4.396.768,37

Αναλογιστικό κέρδος / (ζημία) μετά από φόρους

-456.833,88

65.121,29

Λοιπό συνολικό εισόδημα μετά από φόρους

-456.833,88

65.121,29

8.596.467,64

4.461.889,66

Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρό κέρδος

27

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από φόρους

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Γένεσις Φάρμα Α.Ε. για το έτος 2019 έχουν εγκριθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 20η Φεβρουαρίου 2020.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Ιακωβίδης Αλέξανδρος

Ευριπίδης Κωνσταντίνος

Παπαζαφειρόπουλος Αλέξιος

Ζήσης Αναστάσιος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

της 31/12/2019

της 31/12/2018

Σημ.

Ενσώματα πάγια

5

4.873.954,81

4.605.158,94

Επενδύσεις σε ακίνητα

7

2.431.012,63

2.181.021,07

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

8

400.632,81

515.844,82

Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογ η αξία μέσω
αποτελεσμάτων

14
6

Δικαιώματα χρήσης παγίων

259.337,56

208.176,72

1.262.069,63

0,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

16

21.532.218,28

23.733.750,17

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε αποσβεσμένο κόστος

13

105.447,74

104.472,52

30.864.673,46

31.348.424,24

9

10.764.887,11

9.334.477,32

Απαιτήσεις από πελάτες

12

55.143.207,92

46.691.948,69

Λοιπές απαιτήσεις σε αποσβεσμένο κόστος

13

1.009.841,21

815.458,77

3.599.003,48

2.511.015,25

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογ η αξία μέσω
αποτελεσμάτων

14

671.716,99

924.934,29

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

15

32.461.409,14

27.607.165,32

Κυκλοφορούν ενεργητικό

103.650.065,85

87.884.999,64

Σύνολο ενεργητικού

134.514.739,31

119.233.423,88

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

17

1.500.000,00

1.500.000,00

Αποθεματικά

18

2.520.673,78

2.520.673,78

61.129.276,43

52.532.808,79

65.149.950,21

56.553.482,57

5.000.000,00

8.981.332,84

554.044,13

0,00

4.427.392,17

3.657.624,36

9.981.436,30

12.638.957,20

58.649.522,19

47.040.984,11

Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
19

Μακροπρόθεσμα δάνεια

6

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

20

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

21

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

733.830,61

0,00

0,00

3.000.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

59.383.352,80

50.040.984,11

Σύνολο υποχρεώσεων

69.364.789,10

62.679.941,31

134.514.739,31

119.233.423,88

6

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

19

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο

Aποθεματικά

Κέρδη εις νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

1.500.000,00

2.540.777,01

56.107.016,33

60.147.793,34

0,00

-20.103,24

-36.097,20

-56.200,44

1.500.000,00

2.520.673,77

56.070.919,13

60.091.592,90

0,00

0,00

4.396.768,37

4.396.768,37

0,00

0,00

144.983,01

144.983,01

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 αρχική
παρουσίαση
Αλλαγές από εφαρμογή νέων προτύπων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
αναπροσαρμοσμένο
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα
- Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπό συνολικό εισόδημα
- Αναλογιστικό κέρδος

19

- Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικού κέρδους
- Επίδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή
στον αναβαλλόμενο φόρο
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα

0,00

0,00

-42.045,07

-42.045,07

0,00
0,00

0,00
0,00

-37.816,64
4.461.889,67

-37.816,64
4.461.889,67

Συναλλαγές με τους μετόχους
- Μερίσματα
- Επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-8.000.000,00
0,00
-8.000.000,00

-8.000.000,00
0,00
-8.000.000,00

1.500.000,00

2.520.673,77

52.532.808,80

56.553.482,57

0,00

0,00

9.053.301,52

9.053.301,52

19

0,00

0,00

80.405,00

80.405,00

19

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-19.297,20
-666.102,00
159.864,48

-19.297,20
-666.102,00
159.864,48

0,00
0,00

0,00
0,00

-11.704,16
8.596.467,64

-11.704,16
8.596.467,64

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.500.000,00

2.520.673,77

61.129.276,44

65.149.950,21

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα
- Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπό συνολικό εισόδημα
- Αναλογιστικό κέρδος
- Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικού κέρδους
- Αναλογιστική ζημία
- Αναβαλλόμενος φόρος αναλογιστικής ζημίας
- Επίδραση μεταβολής φορολογικού συντελεστή
στον αναβαλλόμενο φόρο
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα
Συναλλαγές με τους μετόχους
- Μερίσματα
- Επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους
Σύνολο συναλλαγών με τους μετόχους
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
Για τ η χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου,
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

2019

2018

14.588.382,58

12.947.199,64

440.712,21

535.753,76

Σημ.

Κέρδος/(ζημία) προ φόρω ν
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματ ων παγίων στοιχείω ν

5&7

Αποσβέσεις δικαιω μάτ ων χρήσης παγίω ν

6

1.063.299,90

0,00

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στ οιχείων

8

304.645,08

487.185,74

Απομείω ση επένδυσης σε ακίνητα (αντιλογισμός)

-247.301,08

0,00

Ζημία χρηματοοικονομικών στ οιχείων επιμετρούμενω ν στην εύλογη αξία

144.756,61

823.464,56

Ζημία/(κέρδος) από πώληση ακινήτω ν, εγκατ αστάσεων και εξοπλισμού

-10.489,41

-22.163,74

-126.334,80

-54.502,91

Ζημία/(κέρδος) από πώληση χρηματ οοικονομικών στ οιχείων στ ην εύλογη αξία μέσω
αποτ ελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό έσοδο

26

-14.729,60

-14.016,14

Χρηματοοικονομικό έξοδο

26

531.769,99

957.232,79

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση - Αποθέματ α

-1.430.409,79

1.347.980,50

(Αύξηση)/Μείωση - Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

9

-8.645.641,67

8.685.932,33

Αύξηση/(Μείωση) - Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

11.651.135,95

3.633.273,08

18.249.795,97

29.327.339,61

-341.359,00

-657.957,90

-4.292.674,28

-136.666,77

13.615.762,69

28.532.714,94

-712.199,15

-2.861.112,67

-189.433,07

-157.856,95

10.490,00

22.169,22

183.634,65

1.121.702,91

14.729,60

14.016,14

-975,22

6.329,00

-693.753,19

-1.854.752,35

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Κατ αβεβλημένος φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματω ν παγίων
Αγορά άυλων περιουσιακών στ οιχείων

8

Εισπράξεις από πώ ληση παγίω ν περιουσιακώ ν στοιχείων
Εισπράξεις από πώ ληση χρηματοικονομικών στοιχείω ν στην εύλογη αξία μέσω
αποτ ελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μείωση - Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτ ήσεις

13

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύναψη νέω ν δανείων

0,00

15.000.000,00

Αποπληρω μές δανείων

-7.000.000,00

-19.000.000,00

Πληρωμή υποχρεώ σεω ν μισθω μάτων

6

Μερίσματ α
Καθαρές ταμειακές ροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή αύξηση/(μείω ση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-1.067.765,68

0,00

0,00

-8.000.000,00

-8.067.765,68

-12.000.000,00

4.854.243,82

14.677.962,59

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

15

27.607.165,32

12.929.202,73

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

15

32.461.409,14

27.607.165,32

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 46 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

7

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Γενικές πληροφορίες

1

Κύριες δραστηριότητες της Γένεσις Φάρμα Α.Ε. είναι η εισαγωγή εμπορία και διακίνηση φαρμακευτικών
προϊόντων στην Ελλάδα.
Η Γένεσις Φάρμα Α.Ε. συστάθηκε στην Ελλάδα ως ιδιωτική Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με όσα
προβλέπει ο Νόμος 2190/1920. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό
Κηφισίας 270, ΤΚ 152 32.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
τη

20η

Φεβρουαρίου

2020

και

έχουν

αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

της

Εταιρείας

www.genesispharma.com.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

2

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων παρατίθενται παρακάτω. Οι αρχές αυτές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις
χρήσεις που παρουσιάζονται, με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την υιοθέτηση νέων ή
αναθεωρημένων προτύπων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

2.1

Βάση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τις ερμηνείες της Επιτροπής Ερμηνειών Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που εφαρμόζονται από εταιρείες
που

συντάσσουν

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

σύμφωνα

με

τα

ΔΠΧΑ.

Οι

ετήσιες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα οποία αποτιμώνται στην
εύλογη αξία.
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόζει η Εταιρεία. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας
και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4.
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.
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Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Η
εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο
για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις
του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε
τύπο σύμβασης. Η επίδραση για την Εταιρεία περιγράφεται στη σημείωση 6 και 32.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή
αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες
συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της
καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του
φορολογητέου

κέρδους/ζημιάς,

της

φορολογικής

βάσης

των

περιουσιακών

στοιχείων

και

υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων
παροχών.
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Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως
σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην
επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο
αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)

«Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και
υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με
τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά
μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 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 ΔΠΧΑ.
Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς»
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε
να παρέχουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η
αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν
πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες
επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες.
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2.2

Μετατροπή ξένου νομίσματος

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος
του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο αυτή λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ («€») που είναι το λειτουργικό
νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από
την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά την
ημερομηνία ισολογισμού των χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα
νομίσματα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

2.3

Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση
των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην
Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία των μερών που
αντικαθίστανται, διαγράφεται. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος όταν πραγματοποιούνται.
Η αξία των οικοπέδων δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Έτη
Κτήρια

25

Μηχανήματα

6-7

Οχήματα

6-7

Έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός

5

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

Στην περίοδο μίσθωσης

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

3

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
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Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

2.4

Δικαιώματα χρήσης παγίων

Οι συμβάσεις της εταιρείας αφορούν κυρίως κτίρια και αυτοκίνητα. Μέχρι το 2018, οι μισθώσεις
ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών
μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που λαμβάνει ο μισθωτής) χρεώνονταν στα αποτελέσματα με
τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως δικαιώματα χρήσης
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μίσθωσης, την ημερομηνία που το
μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της
υποχρέωσης μίσθωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι τόκοι επί της υποχρέωσης από τη
μίσθωση για κάθε περίοδο της διάρκειας της μίσθωσης ισούνται με το ποσό που προκύπτει από την
εφαρμογή ενός σταθερού περιοδικού επιτοκίου επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης από
τη μίσθωση. Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη
περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου και της διάρκειας μίσθωσης με τη σταθερή μέθοδο.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση αρχικά αποτιμώνται βάσει
της παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των
ακόλουθων μισθωμάτων:
•

τα σταθερά μισθώματα (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών πληρωμών),

•

τα ποσά που αναμένονται να καταβληθούν βάσει εγγυημένων υπολειμματικών αξιών,

•

την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι Η Εταιρεία θα εξασκήσει
αυτό το δικαίωμα, και

•

την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια της μίσθωσης αποτυπώνει την
άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία της μίσθωσης.

Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν αυτό το
επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή
(“incremental borrowing rate”), δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρυνόταν ο μισθωτής για να
δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο
στοιχείο ενεργητικού, για παρόμοια χρονική περίοδο, με παρόμοιες εξασφαλίσεις και σε παρόμοιο
οικονομικό περιβάλλον.
Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό
κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Η υποχρέωση μίσθωσης
επανεπιμετράται για να αποτυπώσει τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. Το κόστος
του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:
•

το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης,
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•

τυχόν μισθώματα που καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή πριν
από αυτήν, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί.

Η Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις αναγνώρισης του προτύπου στις βραχυπρόθεσμες
μισθώσεις, δηλαδή μισθώσεις με διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών που δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα
εξαγοράς, καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία.
Για τις παραπάνω μισθώσεις, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα μισθώματα στα αποτελέσματα χρήσης ως έξοδα
με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονταν έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Οι μισθώσεις κτιρίων και εξοπλισμού των οποίων ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιωδώς όλους τους
κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές
ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον
εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος αναλογικά κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.

2.5

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από την Εταιρεία για
μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιμοποιούνται από αυτήν. Οι επενδύσεις σε ακίνητα
παρουσιάζονται σε κόστος μείον αποσβέσεις. Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα
αποτελέσματα.
Τα οικόπεδα που συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις σε ακίνητα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των
κτιρίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που είναι 25 έτη.

2.6

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από λογισμικά προγράμματα, άδειες και το τέλος
εισόδου για δικαίωμα συμμετοχής των φαρμάκων στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων
φαρμάκων. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις και
απομειώσεις. Τα λογισμικά προγράμματα που αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία
αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισμικού
αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Οι άδειες που αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε άδειες αποκλειστικής διανομής
φαρμακευτικών προϊόντων οι οποίες έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση ανάπτυξης των προϊόντων. Κατά
την περίοδο που προηγείται της έγκρισης των προϊόντων από τις ρυθμιστικές αρχές, οι άδειες υπόκεινται
σε επανεξέταση για απομείωση σε κάθε ισολογισμό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά
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με την πιθανότητα έγκρισή τους. Οι άδειες αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, από την
ημερομηνία που είναι διαθέσιμες προς χρήση, καθ’ όλη την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
τους και υπόκεινται σε επανεξέταση για απομείωση σε κάθε ισολογισμό.
Το τέλος εισόδου που αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αφορά σε καταβολή προς τις
ρυθμιστικές αρχές προκειμένου τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα της Εταιρείας να συμμετέχουν στο
θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων μετά την 1/1/2012. Το τέλος εισόδου αποσβένεται
με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης από την 1/1/2012 μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης
διανομής του κάθε φαρμάκου, έκτος εάν προηγείται χρονικά η λήξη της πατέντας.

2.7

Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ως ζημιά από απομείωση λαμβάνεται η
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και ανακτήσιμης αξίας. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία
μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την
εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές
μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος όταν προκύπτουν.

2.8

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

(α) Xρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία
Κατάταξη
Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις
ακόλουθες κατηγορίες για σκοπούς επιμέτρησης:
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αναπόσβεστο κόστος
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της και των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών
ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Τα κέρδη και οι ζημιές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται σε εύλογη
αξία καταχωρούνται είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων, είτε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.
Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που κατέχονται για εμπορία επιμετρούνται σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων. Οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους που δεν κατέχονται για εμπορία
επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, εκτός από τις επενδύσεις για τις οποίες η εταιρεία
έχει επιλέξει αμετάκλητα να επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων.
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Η εταιρεία επαναταξινομεί τις επενδύσεις σε δανειακούς τίτλους μόνο εφόσον αλλάξει το επιχειρηματικό
μοντέλο για την διαχείριση των συγκεκριμένων επενδύσεων.
Αναγνώριση και Από-αναγνώριση
Οι αγορές και πωλήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής - την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας αυτής
αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις επενδύσεις έχουν λήξει ή
έχουν μεταφερθεί, και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της
ιδιοκτησίας.
Επιμέτρηση
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε
εύλογη αξία πλέον, στην περίπτωση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν επιμετράται
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγών που αποδίδεται άμεσα στην
απόκτηση ή την έκδοση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Τα κόστη συναλλαγών των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές απαιτήσεις
από την πώληση αγαθών σε πελάτες, που ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
σε αναπόσβεστο κόστος.
Επενδύσεις σε Δανειακούς Τίτλους
Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των επενδύσεων σε δανειακούς τίτλους εξαρτάται από το επιχειρηματικό
μοντέλο της Εταιρείας για την διαχείριση των στοιχείων αυτών και των χαρακτηριστικών των
συμβατικών ταμειακών ροών τους. Η Εταιρεία ταξινομεί τους δανειακούς τίτλους στις ακόλουθες
κατηγορίες:
α) Αναπόσβεστο κόστος: Τα περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται με σκοπό την είσπραξη
συμβατικών ταμειακών ροών και δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου
κεφαλαίου, επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται με τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου και αναγνωρίζονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα. Το κέρδος ή η ζημιά που
προκύπτει κατά την από-αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται απευθείας στα
αποτελέσματα στη γραμμή «Λοιπά κέρδη /(ζημιές)» μαζί με τυχόν συναλλαγματικά κέρδη/ζημιές. Οι
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται σε ξεχωριστή γραμμή στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
β) Εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια
ταξινόμησης στις κατηγορίες «Αναπόσβεστο κόστος», επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.
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Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οι επενδύσεις σε warrants. Οι επενδύσεις αυτές δεν πληρούν τα
κριτήρια για κατάταξη στο αποσβεσμένο κόστος, διότι οι ταμειακές ροές τους δεν συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό εφόσον αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών, διαφορετικά συμπεριλαμβάνονται στο
μη-κυκλοφορούν ενεργητικό.
Τα κέρδη ή οι ζημίες αποτίμησης στην εύλογη αξία της κατηγορίας «Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα «Λοιπά
κέρδη / (ζημίες) – καθαρά» κατά την περίοδο που προκύπτουν.
Επενδύσεις σε Συμμετοχικούς Τίτλους
Η εταιρεία επιμετρά όλους τους συμμετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία αυτής της κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό
εφόσον αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών, διαφορετικά συμπεριλαμβάνονται στο μηκυκλοφορούν ενεργητικό.
Τα κέρδη ή οι ζημίες αποτίμησης στην εύλογη αξία της κατηγορίας «Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα «Λοιπά
κέρδη / (ζημίες) – καθαρά» κατά την περίοδο που προκύπτουν. Έσοδα από μερίσματα από
«Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων» συμπεριλαμβάνονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων στα «Λοιπά έσοδα» κατά το χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος είσπραξης
τους από την Εταιρεία.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται από τις τρέχουσες
τιμές αγοράς.
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία έχει δύο κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στο νέο
μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών του ΔΠΧΑ 9:
• απαιτήσεις από πελάτες,
• λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος.
Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί από την Εταιρεία να υιοθετήσει το μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified approach)
που προβλέπει το ΔΠΧΑ 9. Βάσει της προσέγγισης αυτής, η εταιρεία αναγνωρίζει τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών απαιτήσεων (expected lifetime losses).
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β) Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία ορίζεται ως το ποσό
τιμολόγησης μείον προσαρμογές για μειώσεις όπως εκπτώσεις και παρακρατήσεις και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των
προβλέψεων για ζημιές απομείωσης.
Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες,
η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα ιστορικά στοιχεία της για πιστωτικές ζημιές, προσαρμοσμένο για
μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με λήξη μέχρι και τρεις μήνες.
Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν σε καταθέσεις που προορίζονται για αποπληρωμή δανείων και
επομένως δεν αναγνωρίζονται ως ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Συνεπώς αυτές οι καταθέσεις
ταξινομούνται ως δεσμευμένες στο κυκλοφορούν ενεργητικό.

2.9

Αποθέματα

Τα αποθέματα εμφανίζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Η αξία κτήσης των εμπορευμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως των
αποθεμάτων (FIFO) ενώ η αξία κτήσης των παραγόμενων προϊόντων καθώς και των πρώτων και
βοηθητικών υλών προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον τις δαπάνες
ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την
έκδοση νέων μετοχών, εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, στα ίδια
κεφάλαια αφαιρετικά του προϊόντος της έκδοσης.

2.11 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
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2.12 Δανεισμός
Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος κατά
την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του
ισολογισμού.

2.13 Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία
Το έξοδο φορολογίας για την εξεταζόμενη χρήση περιλαμβάνει την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη
φορολογική επιβάρυνση. Το έξοδο φορολογίας επιβαρύνει την κατάσταση συνολικού εισοδήματος εκτός
εάν αφορά σε στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε τέτοια περίπτωση ο
φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα ίδια κεφάλαια.
Η υποχρέωση που προκύπτει από την τρέχουσα φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της
νομοθεσίας που ισχύει ή που ουσιαστικά ισχύει την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού στις χώρες
στις οποίες δραστηριοποιούνται και παράγουν φορολογητέο εισόδημα οι επιχειρήσεις της Εταιρείας. Η
διοίκηση εκτιμά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις και για τις περιπτώσεις στις
οποίες η φορολογική νομοθεσία που εφαρμόζεται επιδέχεται ερμηνεία, αναγνωρίζει προβλέψεις, όπου
κρίνεται απαραίτητο, με βάση τα ποσά που αναμένεται να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων, που παρουσιάζονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές (και τη νομοθεσία) που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να ισχύουν όταν οι αντίστοιχες απαιτήσεις από
αναβαλλόμενη

φορολογία

ανακτηθούν

ή

οι

υποχρεώσεις

από

αναβαλλόμενη

φορολογία

διακανονισθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό στον οποίο θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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2.14 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι
ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία καταβάλλει καθορισμένα ποσά
εισφορών σε κάποια ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή παρεπόμενη υποχρέωση
να καταβάλει επιπρόσθετες εισφορές εάν ο ασφαλιστικός οργανισμός δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά
στοιχεία ώστε να αποδώσει σε όλους τους εργαζόμενους τις παροχές που σχετίζονται με την υπηρεσία
τους στην τρέχουσα και σε προηγούμενες χρήσεις. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ονομάζεται το
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν αποτελεί πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Οι υποχρεώσεις της
Εταιρείας που προκύπτουν από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών απορρέουν από την Ελληνική
Νομοθεσία βάσει του Ν.4093/2012, η οποία καθορίζει αντιπροσωπευτικά το ελάχιστο ύψος των
συνταξιοδοτικών παροχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος όταν συνταξιοδοτείται, σε συνάρτηση,
συνήθως, με έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως είναι η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η
αποζημίωση.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η υποχρέωση από το πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου
της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση
χρησιμοποιείται ποσοστό βάσει της τρέχουσας τιμής των iBoxx AA euro Corporate Bond Index διάρκειας
10+ και το νόμισμα στο οποίο θα καταβληθούν τα ωφελήματα κατά την ωρίμανσή τους.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις εμπειρικές προσαρμογές στις οικονομικές
και δημογραφικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, κατά τη χρήση στην οποία
προκύπτουν.

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. Για οποιαδήποτε

αναπροσαρμογή που προκύπτει ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις αναλογιστικές παραδοχές ή και στην
εμπειρία περιόδου αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε δημόσια ή
ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα σε υποχρεωτική, συμβατική ή προαιρετική βάση.
Καταβεβλημένων των εισφορών, η Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις. Οι εισφορές
αναγνωρίζονται ως έξοδα για εργοδοτικές παροχές όταν καθίστανται πληρωτέα. Προπληρωμένες
εισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία στο βαθμό που είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων
ή ο συμψηφισμός με μελλοντικές πληρωμές.
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Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από την
πλευρά της Εταιρείας, πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως ή όταν οι εργαζόμενοι επιλέγουν την
εθελούσια αποχώρηση σε αντάλλαγμα με τις εν λόγω παροχές. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές
όταν δεσμεύεται είτε να τερματίσει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα
λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε να προσφέρει αυτές τις
παροχές ως κίνητρο για εθελούσια αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται
12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.
Παροχή έκτακτων αμοιβών (Bonus)
Έκτακτες αμοιβές καταβάλλονται στο προσωπικό κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοίκησης και βάση
υπολογισμού τους είναι τα αποτελέσματα της Εταιρείας και η απόδοση του προσωπικού. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρέωση και έξοδο για έκτακτες αμοιβές όταν αυτές υπολογίζονται και εγκρίνονται από
τη Διοίκηση της, έως το τέλος της χρήσης.

2.15 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις αναγνωρίζονται όταν: Υπάρχει μία παρούσα
νομική ή παρεπόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανόν ότι θα
απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας των υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται
στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων είναι μικρή.
Οι προβλέψεις επιμετρούνται στην παρούσα αξία των ταμιακών εκροών που θα απαιτηθούν για την
τακτοποίησή τους, βάσει ενός προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες συνθήκες
της αγοράς, τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με
την υποχρέωση. Η αύξηση της λογιστικής αξίας της πρόβλεψης ανά περίοδο, καταχωρίζεται ως
χρηματοοικονομικό έξοδο.

2.16 Αναγνώριση εσόδων
Η Εταιρεία πωλεί συνταγογραφούμενα φάρμακα στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σε Δημόσια Νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες και πελάτες εξωτερικού. Για τη χρήση 2019,
επί των συνολικών πωλήσεων, οι πωλήσεις προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ανήλθαν σε €91.739.548,68 και
ποσοστό 74,7% (2018: €83.627.406,96 και ποσοστό 71,3%), προς τα Δημόσια Νοσοκομεία σε
€19.390.083,57 και ποσοστό 15,8% (2018: €22.803.689,16 και ποσοστό 19,5%), προς τον ιδιωτικό
τομέα σε €11.477.490,76 και ποσοστό 9,4% (2018: €10.463.947.72 και ποσοστό 8,9%) και προς τους
πελάτες εξωτερικού σε €155.472,20 και ποσοστό 0,1% (2018: €344.542,87 και ποσοστό 0,3%).
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Τα έσοδα αναγνωρίζονται κατά το χρόνο της παράδοσης των αγαθών και της ολοκλήρωσης της
παραλαβής τους από τους πελάτες, οπότε και μεταβιβάζεται η κυριότητα τους. Το ποσό των εσόδων
που αναγνωρίζεται στο λογαριασμό «Πωλήσεις» στην κατάσταση αποτελεσμάτων, βασίζεται στο
αντάλλαγμα που η Εταιρεία αναμένει να λάβει έναντι των αγαθών. Οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται
με Δελτία Τιμών που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας. Υποχρεωτικές εκπτώσεις επί των πωλήσεων που
προβλέπονται από σχετική νομοθεσία, παρέχονται προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και τα Δημόσια Νοσοκομεία. Ειδικότερα, κατά κύριο λόγο, παρέχονται:
·

Ποσό αυτόματης επιστροφής «Clawback» το οποίο αφορά σε επιμερισμό του ποσού που υπερβαίνει
την προϋπολογισμένη φαρμακευτική δαπάνη και υπολογίζεται με βάση το ποσοστό του μεριδίου
αγοράς που κατέχει ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), καθώς και της ανάπτυξης του σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και επιβάλλεται ανά εξάμηνο.

·

Ποσό επιστροφής «Rebate» για φάρμακα που χορηγήθηκαν από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των
Δημοσίων Νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία και αποζημιώθηκαν από ασφαλιστικούς φορείς.
Το ποσό της έκπτωσης υπολογίζεται βάσει των πωλήσεων σε ex-factory τιμή που πραγματοποίησε
κάθε φάρμακο ξεχωριστά και επιβάλλεται ανά τρίμηνο.

Προβλέψεις για εκπτώσεις που δικαιούνται κρατικοί φορείς καταχωρίζονται αφαιρετικά των εσόδων
κατά το χρόνο αναγνώρισης των εσόδων με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τη νομοθεσία. Πρόβλεψη
για επιστροφές πωλήσεων αναγνωρίζεται μόνο εάν η πρόβλεψη θεωρείται σημαντική. Ο Εταιρεία δεν
έχει ιστορικό σημαντικών επιστροφών πωλήσεων, ούτε αναμένονται σημαντικές επιστροφές από
πωλήσεις της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αναμένεται να
τακτοποιηθούν σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την τιμολόγηση επομένως το ποσό του
εσόδου που η Εταιρεία αναγνωρίζει δεν έχει μειωθεί με τις επιπτώσεις της διαχρονικής αξίας του
χρήματος κατά την αρχική αναγνώριση.

2.17 Διανομή Μερισμάτων
Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους που εγκρίνονται από
τους Μετόχους της Εταιρείας.

2.18 Αναταξινόμιση κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων
Όπου

κρίθηκε

απαραίτητο,

ορισμένα

συγκριτικά

κονδύλια

της

προηγούμενης

αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως.
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3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
3.1

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο, σε κίνδυνο αγοράς
(συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου μεταβολής των τιμών και του
κινδύνου επιτοκίου), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία
στη διαχείριση των κινδύνων επικεντρώνεται στην αδυναμία πρόβλεψης του χρόνου είσπραξης των
πωλήσεων προς το δημόσιο και επιδιώκει να ελαχιστοποιεί τις πιθανές συνέπειές της στη ρευστότητα
και στα αποτελέσματα της. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου διενεργείται από το οικονομικό τμήμα βάση των
κατευθύνσεων της Διοίκησης.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και συνεπώς, δεν είναι ουσιαστικά εκτεθειμένη σε
συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ευρώ (€) το οποίο είναι το
λειτουργικό νόμισμα της.
Κίνδυνος μεταβολής των τιμών
Η Εταιρεία κατέχει τίτλους μετοχών και warrants με απόδοση συνδεδεμένη με το Ελληνικό ΑΕΠ που
κατηγοριοποιούνται είτε ως διαθέσιμοι προς πώληση, είτε στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η
μέγιστη έκθεση στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των ανωτέρω, περιορίζεται στην εύλογη αξία του
υφιστάμενου χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η Εταιρεία κατέχει επενδυτικό ακίνητο. Η έκθεση στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, περιορίζεται στην
μεταβολή της αξία του ακινήτου και των μισθωμάτων. Στη σημείωση 6 παρατίθενται οι βασικές
παραδοχές που λαμβάνονται υπόψιν ως προς τον προσδιορισμό αυτής. Μια πιθανή μεταβολή στις
βασικές παραδοχές δεν θα είχε σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα.
Η Εταιρεία δεν κατέχει εμπορεύματα διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τα επιτόκια
της αγοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού εκτός από τις καταθέσεις σε
τράπεζες.
Ο κύριος κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό. Οι δανειακές συμβάσεις
κυμαινόμενου επιτοκίου, την εκθέτουν σε ταμειακό κίνδυνο επιτοκίου. Επιπλέον, ο τραπεζικός
δανεισμός με σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολών της εύλογης αξίας λόγω
μεταβολής των επιτοκίων. Η έκθεση στον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής επιτοκίου,
περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό λόγω του γεγονότος της ανανέωσης του επιτοκίου σε διάστημα που δεν
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υπερβαίνει τις 90 ημέρες για το σύνολο των δανείων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί παράγωγα
χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο επιτοκίου των ταμειακών ροών.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής επιτοκίου στα
δάνεια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Μια πιθανή αύξηση ή μείωση κατά 0,1% θα είχε σαν
αποτέλεσμα ζημία ή κέρδος μετά φόρων ποσού περίπου €5.000,00 (2018: €8.165,00) αντίστοιχα.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία διαχειρίζεται σε μόνιμη βάση τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από
πωλήσεις σε νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και φαρμακαποθήκες και αφορά εκκρεμείς απαιτήσεις,
συναλλαγές που την επηρεάζουν για περισσότερες της μίας χρήσης, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα που διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί τις απαιτήσεις από πελάτες σε κατηγορίες, με βάση τη συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις οι
οποίες πραγματοποιούνται κυρίως προς Δημόσια Νοσοκομεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Οι
πωλήσεις προς Δημόσια Νοσοκομεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό
90,5% (2018: 90,7%). Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τις καταθέσεις
σε τράπεζες.
Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με πελάτες
που χαρακτηρίζονται από το κατάλληλο πιστοληπτικό ιστορικό και την ανάλογη υπόληψη και αντίστοιχα
ενεργεί για τις καταθέσεις σε τράπεζες.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τακτικά τη χρονολογική κατάταξη των εκκρεμών απαιτήσεων.
Δεν υπάρχουν σημαντικές εκπρόθεσμες απαιτήσεις με εξαίρεση τις εκκρεμείς απαιτήσεις έναντι
δημόσιων νοσοκομείων και ασφαλιστικών οργανισμών (Σημείωση 11). Ο παράγοντας πιστωτικού
κινδύνου υπολογίζεται με βάση την περίοδο είσπραξης των πωλήσεων των προηγούμενων 36 μηνών
λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία επισφάλειας για την περίοδο αυτή.
Η πρόβλεψη απομείωσης για την 31 Δεκεμβρίου 2019 και την 1 Ιανουαρίου 2019 - ημερομηνία
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 – διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Την 31 Δεκεμβρίου 2019
Ποσοστό (%) απομείωσης

Απαιτήσεις από
πελάτες Δημοσίου
τομέα

Απαιτήσεις από
πελάτες ιδιωτικού
τομέα

Απαιτήσεις από
εξαγωγές

0,0%

0,1%

1,0%

Σύνολο

Συνολικές απαιτήσεις - καθαρές
(εκτός από clawback και rebates)

0,00

1.397.740,75

2.890,20

1.400.630,95

Πρόβλεψη απομείωσης

0,00

1.397,74

28,90

1.426,64
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Την 1 Ιανουαρίου 2019
Ποσοστό (%) απομείωσης
Συνολικές απαιτήσεις - καθαρές
(εκτός από clawback και rebates)
Πρόβλεψη απομείωσης

Απαιτήσεις από
πελάτες Δημοσίου
τομέα

Απαιτήσεις από
πελάτες ιδιωτικού
τομέα

Απαιτήσεις από
εξαγωγές

0,5%

0,1%

1,0%

Σύνολο

10.040.249,46

1.386.984,97

534.715,17

11.961.949,60

46.087,68

1.109,61

5.347,15

52.544,44

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται την εξασφάλιση επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων, την δυνατότητα άντλησης επαρκούς κεφαλαίου, εξασφαλισμένα πιστωτικά όρια και τη
δυνατότητα προεξόφλησης των συμβατικών υποχρεώσεων. Λόγω της δυναμικής φύσης των
δραστηριοτήτων της η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία στην χρηματοδότηση μέσω της διατήρησης
πιστοληπτικής ικανότητας από εγκεκριμένα διαθέσιμα πιστωτικά όρια.
Η ρευστότητα της Εταιρείας εξαρτάται άμεσα από την είσπραξη των πωλήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο
καθώς αποτελούν το 90,5% των εσόδων από πωλήσεις για το έτος 2019 (2018: 90,8%). Συνεπώς,
τυχόν σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην τακτοποίηση των απαιτήσεων από το
Ελληνικό Δημόσιο, θα έχουν αρνητική επίπτωση στη ρευστότητα και στο κεφάλαιο κίνησης της
Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την προβλεπόμενη ταμειακή ρευστότητα της ώστε να
εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τα μη χρησιμοποιούμενα πιστωτικά όρια
(Σημείωση 18) καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (Σημείωση 14) βάσει των
αναμενόμενων ταμειακών ροών.
Σε συνεχή βάση η Διοίκηση ενεργεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για
κεφάλαιο κίνησης και την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Αυτές οι ενέργειες περιλαμβάνουν
εξασφάλιση πρόσθετου τραπεζικού δανεισμού και την έκδοση μετοχών.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι συμβατικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας
κατά κατηγορία με βάση τις χρηματοδοτικές γραμμές που ήταν σε ισχύ στο τέλος του έτους και με βάση
το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι τη λήξη τους. Η αξία
των υπολοίπων που αναμένεται να τακτοποιηθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες ταυτίζεται με τη
λογιστική τους αξία, καθώς η επίπτωση από την προεξόφληση κρίνεται ασήμαντη.
Ο πίνακας περιλαμβάνει μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές για τόκους καθώς και για κεφάλαιο
θεωρώντας ότι τα επιτόκια παραμένουν σταθερά από την 31η Δεκεμβρίου 2019:
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Δανεισμός
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις

Εως 1 έτος Από 1 εως 2 έτη Από 2 εως 5 έτη Άνω των 5 ετών
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00

Σύνολο
5.000.000,00

0,00

59.934.396,93

Εως 1 έτος Από 1 εως 2 έτη Από 2 εως 5 έτη Άνω των 5 ετών
3.359.116,67
325.000,00
9.158.647,26
0,00

Σύνολο
12.842.763,93

59.380.352,80

554.044,13

47.040.984,11

0,00

0,00

0,00

0,00

47.040.984,11

Oι εισπράξεις ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τα δημόσια νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ συνέβαλαν στην
αποπληρωμή δανείων συνολικής αξίας €7.000.000,00 (2018: €19.000.000,00) εντός της κλειόμενης
χρήσης (σημείωση 19).

3.2

Διαχείριση κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου, περιλαμβάνουν την διασφάλιση της
ικανότητας της να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει κέρδη για τους
μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και να διατηρεί βέλτιστη κεφαλαιακή
δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου.
Για σκοπούς διατήρησης ή προσαρμογής της κεφαλαιακής δομής, η Εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει το
ποσό των μερισμάτων που θα καταβληθούν στους μετόχους, να επιστρέψει μέρος του κεφαλαίου στους
μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές.
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο βάσει του δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ο δείκτης
χρηματοοικονομικής μόχλευσης είναι το πηλίκο του καθαρού χρέους προς το συνολικό κεφάλαιο. Ως
καθαρό χρέος λαμβάνεται ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου τόσο του βραχυπρόθεσμου
όσο και του μακροπρόθεσμου δανεισμού όπως αυτός παρουσιάζεται στον ενοποιημένο ισολογισμό)
μειωμένος κατά τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα. Ως συνολικό κεφάλαιο λαμβάνεται
το ποσό των «Ιδίων κεφαλαίων» όπως παρουσιάζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό προσαυξημένα με
το καθαρό χρέος.
Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης για την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 διαμορφώθηκε ως
ακολούθως:
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Συνολικός Δανεισμός
Μείον:
- Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Καθαρό χρέος

Σημ.
19
15

Ίδια κεφάλαια
Συνολικό κεφάλαιο
Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης

2019

2018

5.000.000,00

11.981.332,84

32.461.409,14
-27.461.409,14

27.607.165,32
-15.625.832,48

65.149.950,21
37.688.541,07

56.553.482,57
40.927.650,09

-72,86%

-38,18%

Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης μειώθηκε από -38,18% το 2018, σε -72,86% το 2019 κυρίως
λόγω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων σε €65.149.950,21 για το 2019 από €56.553.482,57 για το
2018.

3.3

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως τα χρηματικά διαθέσιμα, οι καταθέσεις, οι
χρεώστες, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι πιστωτές τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και οι λοιπές
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, είναι μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών τους.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία ισολογισμού
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της εύλογης αξίας τους:
·

Επίπεδο 1: Για στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία
προσδιορίζεται από τις τιμές αγοράς (μη προσαρμοσμένες) όμοιων στοιχείων.

·

Επίπεδο 2: Για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται
με δεδομένα της αγοράς, είτε άμεσα (τιμές) είτε έμμεσα (παράγωγα τιμών).

·

Επίπεδο 3: Για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται με παρατηρήσεις από την
αγορά, παρά βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιμήσεις.

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισμένα σε
εύλογη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα οποία επιμετρούνται στο «Επίπεδο 1» και στο «Επίπεδο
3» της κατάταξης των εύλογων αξιών:
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Επίπεδο 1
την 31 Δεκεμβρίου 2019
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
- Μετοχικοί τίτλοι
- Warrants
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία

671.716,99
259.337,56

671.716,99
259.337,56

931.054,55

931.054,55

924.934,29
208.176,72

924.934,29
208.176,72

1.133.111,01

1.133.111,01

την 31 Δεκεμβρίου 2018
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
- Μετοχικοί τίτλοι
- Warrants
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία

Σύνολο

Το «Επίπεδο 1» αφορά σε εύλογες αξίες που βασίζονται σε δεδομένα που είτε άμεσα, είτε έμμεσα είναι
διαθέσιμα σε ενεργές αγορές.

4

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με ΔΠΧΑ απαιτεί την χρησιμοποίηση
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
που γνωστοποιούνται, τις ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που παρουσιάζονται κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα ποσά εσόδων και εξόδων της χρήσης που αφορούν.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης της Εταιρείας επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της
Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Η Διοίκηση πιστεύει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες να ενέχουν υψηλό
κίνδυνο δημιουργίας σημαντικών τροποποιήσεων στη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη λογιστική χρήση με εξαίρεση τα παρακάτω:

(α) Αναγνώριση εσόδων
Το εισόδημα αναγνωρίζεται όταν η κυριότητα και ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον πελάτη και είναι δυνατό
να διαμορφωθούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για σχετικές μειώσεις. Το μικτό εισόδημα μειώνεται κατά τις
εκπτώσεις, τις εισφορές, τις προβλέψεις επισφάλειας και τις επιστροφές πωλήσεων που είναι ήδη
γνωστές ή που αναμένεται να προκύψουν. Οι πωλήσεις προς το Δημόσιο τομέα απομειώνονται, όταν
υπάρχει σημαντική ένδειξη απομείωσης, με βάση την εκτίμηση της Διοίκησης για το χρόνο των
αναμενόμενων ταμειακών εισροών και τα ιστορικά στοιχεία από ρυθμίσεις χρεών του παρελθόντος.
Η σχετική πρόβλεψη για τις αναμενόμενες εκπτώσεις, εισφορές, προβλέψεις επισφάλειας και
επιστροφές πωλήσεων δημιουργείται τη στιγμή της πώλησης βάσει πληροφοριών που προέρχονται είτε
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από την αγορά είτε από την προηγούμενη εμπειρία. Τα ποσά αφορούν κατά κύριο λόγο υποχρεωτικές
εκπτώσεις - Claw back και Rebates – οι οποίες προβλέπονται από σχετική νομοθεσία (Σημείωση 2.15).
Οι προβλέψεις για αυτές τις εκπτώσεις αποτελούν εκτιμήσεις και ως εκ τούτου, είναι πιθανό να μην
απεικονίζουν με απόλυτη ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη, τα ποσά είναι δυνατό να
τροποποιηθούν.
Το ύψος της πρόβλεψης επισκοπείται και προσαρμόζεται τακτικά με γνώμονα τις συμβατικές και νομικές
υποχρεώσεις, τις ιστορικές τάσεις, την προηγούμενη εμπειρία και τις εκτιμώμενες μελλοντικές συνθήκες
της αγοράς. Οι μελλοντικές εξελίξεις είναι δυνατό να μεταβάλουν τις παραδοχές στις οποίες
στηρίχθηκαν οι εν λόγω προβλέψεις. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τα μελλοντικά
αποτελέσματα της Εταιρείας.
(β) Ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο βαθμό που εκτιμάται ότι θα
εμφανίσει στο μέλλον φορολογητέα κέρδη ικανά να συμψηφίσουν τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές.
Οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2019 περιλαμβάνουν
κυρίως φορολογική απαίτηση συνολικού ποσού €20.340.387,86 (2018: €22.382.131,34) που αφορά
ζημία απομείωσης από την υποχρεωτική συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής των
ομολόγων εκδόσεως ή εγγυήσεως του ελληνικού δημοσίου με νέους πιστωτικούς τίτλους (“PSI+”), που
ολοκληρώθηκε το Μάρτιο 2012. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, αυτές οι εκπεστέες
προσωρινές διαφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις,
αρχής γενόμενης από τη χρήση 2012.
Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, τον προϋπολογισμό των επομένων ετών και τα υφιστάμενα
επιχειρηματικά σχέδια, η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν
ότι είναι πιο πιθανό να υπάρχουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα κέρδη ώστε να μπορούν να
συμψηφισθούν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, παρά να μην υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη
στο μέλλον.
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5

Ενσώματα πάγια

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις Χρήσης
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018
Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Ανακατάταξη σε επενδυτικά ακίνητα
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Χρήσης
Ανακατάταξη σε επενδυτικά ακίνητα
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019

Οικόπεδα Κτίρια

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο

5.034.908,41
2.279.754,52
-6.965,16
7.307.697,77

3.889.960,30
272.819,76
-330.404,48
3.832.375,58

250.618,07
57.500,00
-123.481,23
184.636,84

9.175.486,78
2.610.074,28
-460.850,87
11.324.710,19

2.853.533,51
129.914,31
-6.964,44
2.976.483,38
4.331.214,39

3.653.444,92
298.042,87
-329.075,41
3.622.412,38
209.963,20

238.703,99
5.432,68
-123.481,18
120.655,49
63.981,35

6.745.682,42
433.389,86
-459.521,03
6.719.551,25
4.605.158,94

7.307.697,77
386.724,25
-50.000,00
0,00
7.644.422,02

3.832.375,58
269.015,34
0,00
-42.981,61
4.058.409,31

184.636,84
0,00
0,00
-61.904,59
122.732,25

11.324.710,19
655.739,59
-50.000,00
-104.886,20
11.825.563,58

2.976.483,38
145.334,92
-1.089,70
-333,35
3.120.395,25
4.524.026,77

3.622.412,38
182.006,26
0,00
-42.981,08
3.761.437,56
296.971,75

120.655,49
11.025,00
0,00
-61.904,54
69.775,95
52.956,30

6.719.551,25
338.366,18
-1.089,70
-105.218,97
6.951.608,76
4.873.954,82

Από τη συνολική δαπάνη απόσβεσης της Εταιρείας, ποσό €269.246,44 (2018: €358.030,19) έχει
χρεωθεί στα έξοδα διάθεσης και ποσό €69.119,74 (2018: €75.359,67) στα έξοδα διοίκησης.

6

Δικαιώματα χρήσης παγίων

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κατά 31
Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως εξής:
Σημ.

Δικαιώματα χρήσης
- Ακινήτων
- Αυτοκινήτων
Σύνολο

την 31/12/2019

την 1/1/2019

1.014.297,04
247.772,58
1.262.069,62

1.408.898,29
833.369,99
2.242.268,28

733.830,61
554.044,13
1.287.874,74

1.080.958,08
1.161.401,20
2.242.359,28

Υποχρεώσεις μισθώσεων
- Βραχυπρόθεσμο μέρος
- Μακροπρόθεσμο μέρος
Σύνολο

29

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας, έχουν αναγνωρισθεί τα παρακάτω ποσά σχετικά με τα
δικαιώματα χρήσης παγίων:
Σημ.

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
- Ακινήτων
- Αυτοκινήτων
Σύνολο αποσβέσεων
Χρηματοοικονομικό έξοδο
Έξοδο βραχυπρόθεσμων μισθώσεων

την 31/12/2019

την 31/12/2018

477.702,49
585.597,41
1.063.299,90

0,00
0,00
0,00

54.127,98

0,00

335.292,60

0,00

Η συνολικές ταμειακές εκροές που αφορούν σε μισθώματα, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019,
ανέρχονται σε €1.067.765,68.

7

Επενδύσεις σε ακίνητα

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Κεφαλαιοποιημένες μεταγενέστερες δαπάνες
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις Χρήσης
Απομειώσεις Χρήσης
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018
Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2019
Κεφαλαιοποιημένες μεταγενέστερες δαπάνες
Ανακατάταξη
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Χρήσης
Απομειώσεις Χρήσης
Ανακατάταξη
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019

Οικόπεδα Γήπεδα

Κτήρια και
Εγκαταστάσεις

Σύνολο

714.266,56
0,00
0,00
0,00
714.266,56

2.260.581,39
0,00
252.362,93
0,00
2.512.944,32

2.974.847,95
0,00
252.362,93
0,00
3.227.210,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

943.825,91
102.363,90
0,00
0,00
1.046.189,81

943.825,91
102.363,90
0,00
0,00
1.046.189,81

714.266,56

1.466.754,51

2.181.021,07

714.266,56
0,00
27.308,70
0,00
741.575,26

2.512.944,32
56.459,56
22.691,30
0,00
2.592.095,18

3.227.210,88
56.459,56
50.000,00
0,00
3.333.670,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
741.575,26

1.046.189,81
102.346,03
-247.301,08
1.089,70
333,35
902.657,81
1.689.437,37

1.046.189,81
102.346,03
-247.301,08
1.089,70
333,35
902.657,81
2.431.012,63

Από τη συνολική δαπάνη απόσβεσης της Εταιρείας, ποσό €78.441,47 (2018: €77.847,08) έχει χρεωθεί
στα έξοδα διάθεσης και ποσό €23.904,56 (2018: €24.516,82) στα έξοδα διοίκησης.
Η Εταιρεία κατέχει κτήριο με γραφεία στο Χαλάνδρι.
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Στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας έχουν αναγνωρισθεί τα παρακάτω ποσά για τα
επενδυτικά ακίνητα:

2019

2018

157.550,00
71.501,03
-105.075,43
-102.346,03
247.301,08
268.930,65

156.000,00
64.639,17
-95.733,43
-102.363,90
0,00
22.541,84

Σημ.

Έσοδα από ενοίκια
Έσοδα από κοινόχρηστες δαπάνες
Άμεσα λειτουργικά έξοδα που απέδωσαν έσοδα από ενοίκια
Αποσβέσεις
Απομείωση - αντιλογισμός
Σύνολο
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Κατά τη χρήση 2019, η Εταιρεία διενήργησε επανέλεγχο απομείωσης της αξίας του ακινήτου και
προέκυψε αντιλογισμός απομείωσης συνολικού ύψους €247.031,08 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. Η
εύλογη αξία βασίστηκε στην αξία χρήσης του επενδυτικού ακινήτου η οποία καθορίστηκε βάσει
εκτίμησης που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή σε ποσό €2.431 χιλιάδες. Κατά την 31
Δεκεμβρίου 2019 η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Οι κυριότερες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
ΑΡΧΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΛΗΞΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΡΥΘΜΟΣ
ΑΥΞΗΣΗΣ
ΑΓΟΡΑΙΟΥ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ
(κάθε 1/1)

1/1/2020

31/12/2029

1,50%

1,44%

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
μέχρι το τέλος
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ARY)
της μίσθωσης
ΕΞΟΔΟΥ (exit yield)

100%

31

7,50%

7,00%

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
(discount rate)

8,50%

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

8

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018

10.709.740,94
157.856,95
-4.014,03
10.863.583,86
9.864.567,15
487.185,74
-4.013,85
10.347.739,04

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2018

515.844,82

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019
Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019

10.863.583,86
189.433,07
0,00
11.053.016,93
10.347.739,04
304.645,08
0,00
10.652.384,12

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019

400.632,81

Από τη συνολική δαπάνη απόσβεσης ποσό €271.878,28 (2018: €460.660,78) έχει χρεωθεί στα έξοδα
διάθεσης, εκ των οποίων ποσό €123.499,90 αφορά το τέλος εισόδου (2018: €346.086,58) και ποσό
€32.766,81 (2018: €26.524,96) στα έξοδα διοίκησης.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως τέλος εισόδου συνολικού ποσού €8.986.590,25
για δικαίωμα συμμετοχής των φαρμάκων στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων που
αφορά πωλήσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως προβλέπει ο Ν.4025/2011 το οποίο καταβλήθηκε
το Δεκέμβριο 2011. Η αναπόσβεστη αξία του τέλους εισόδου για την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου
του 2019 ανέρχεται σε €120.877,99 (2018: €244.327,91).

9

Αποθέματα

Την 31 Δεκεμβρίου,
Εμπορεύματα
Παραγόμενα προίόντα
Α και Β ύλες
Πρόβλεψη για απαξίωση εμπορευμάτων
Σύνολο
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2019

2018

10.669.123,13

9.114.899,47

100.393,67
141.607,27
-146.236,96

362.114,27
158.147,06
-300.683,48

10.764.887,11

9.334.477,32

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Η πρόβλεψη της κλειόμενης χρήσης η οποία ανέρχεται σε €146.236.96 (2018: €300.683,48), αφορά
σε πρόβλεψη για καταστροφή ληγμένων καθώς και βραδέως κινούμενων εμπορευμάτων που δεν
αναμένεται να διατεθούν.

Παρατίθεται η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για απαξίωση εμπορευμάτων:

Ποσό πρόβλεψης κατά την 1 Ιανουαρίου
Νέα πρόβλεψη
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Αχρησιμοποίητη πρόβλεψη - αντιλογισμός

2019
300.683,48
146.236,96
-158.846,68
-141.836,80

2018
13.395,65
498.157,76
-210.869,93
0,00

Την 31 Δεκεμβρίου

146.236,96

300.683,48

2019

2018

55.143.207,92
634.470,73
32.461.409,14

46.691.948,69
570.296,87
27.607.165,32

88.239.087,79

74.869.410,88

671.716,99
259.337,56

924.934,29
208.176,72

931.054,55

1.133.111,01

89.170.142,34

76.002.521,89

5.000.000,00

11.981.332,84

6.014.600,33

9.070.649,81

11.014.600,33

21.051.982,65

10 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία
Στις 31 Δεκεμβρίου,
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
- Απαιτήσεις από πελάτες
- Λοιπές απαιτήσεις (εκτός από προπληρωμές)
- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
- Μετοχές
- Warrants

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
- Δανεισμός
- Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (εκτός από υποχρεώσεις
που προβλέπονται από το Νόμο)
Σύνολο
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ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

11 Πιστωτική ποιότητα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η αξιολόγηση της πιστωτικής ποιότητας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε συντρέχει λόγος για απομείωση τους, μπορεί να βασίζεται σε εξωτερικές
αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (εφόσον υπάρχουν) ή σε σχετικά ιστορικά στοιχεία. Πηγή
στοιχείων αξιολόγησης: S&P.

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Αντισυμβαλλόμενοι με αξιολόγηση πιστοληπτικής ποιότητας
Β

Αντισυμβαλλόμενοι χωρίς αξιολόγηση πιστοληπτικής ποιότητας
Φαρμακαποθήκες και πελάτες εξωτερικού
Συνολικές μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις από
πελάτες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
B+
Β
ΒΣυνολικά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2019

2018

35.633.469,01
35.633.469,01

28.825.122,10
28.825.122,10

1.415.751,53
1.415.751,53

1.911.315,91
1.911.315,91

37.049.220,54

30.736.438,01

1.282.411,63
25.938.029,12
5.240.968,39
0,00

897.679,44
0,00
26.612.055,37
97.430,51

32.461.409,14

27.607.165,32

12 Απαιτήσεις από πελάτες

Στις 31 Δεκεμβρίου,
Πελάτες
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Νοσοκομεία δημοσίου
Φαρμακαποθήκες και ιδιωτικές κλινικές
Πελάτες εξωτερικού
Σύνολο
Μείον: Δεδουλευμένα clawback και rebates - Αναταξινόμηση
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης
Πελάτες - καθαρό

2019

2018

42.266.546,57
13.246.231,70
3.200.126,15
2.890,20

35.147.357,62
12.117.455,92
4.953.726,58
534.715,17

58.715.794,62

52.753.255,29

0,00
-3.572.586,70

-2.442.035,55
-3.619.271,05

55.143.207,92

46.691.948,69

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την λογιστική τους
αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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Η Εταιρεία προβαίνει σε συμψηφισμό του ποσού επιστροφής της υπέρβασης της ετήσιας φαρμακευτικής
δαπάνης (clawback) καθώς και των τριμηνιαίων επιστροφών με βάση το ύψος των πωλήσεων
φαρμακευτικών προϊόντων (rebates), με ισόποσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ για προμήθειες φαρμάκων. Για
το λόγο αυτό, τα σχετικά δεδουλευμένα ποσά όλων των περιόδων αναφοράς εμφανίζονται αφαιρετικά
των απαιτήσεων.
Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας από ιδιωτικές εταιρείες ανέρχονται σε €11.921,31 και δεν
θεωρούνται επισφαλείς.
Οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας από τον ΕΟΠΥΥ και τα Δημόσια Νοσοκομεία, οι οποίες
ωστόσο δεν θεωρούνται επισφαλείς, την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονται σε €18.118.124,46 (2018:
€15.997.655,89) και αναλύονται ως ακολούθως:

Την 31 Δεκεμβρίου,
Από 1 έως 180 ημέρες
Από 181 έως 365 ημέρες
Από 365 ημέρες και άνω
Σύνολο

2019
17.623.122,06
405.377,81
89.624,59

2018
15.268.218,19
465.379,99
264.057,71

18.118.124,46

15.997.655,89

Παρατίθεται η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας:

Ποσό πρόβλεψης κατά την 1 Ιανουαρίου - ΔΛΠ 39
Ποσό που αναταξινομείται στην καθαρή θέση
Ποσό πρόβλεψης κατά την 1 Ιανουαρίου - ΔΠΧΑ 9
Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων
- Για επισφάλεια
Αντιλογισμός χρησιμοποιημένων προβλέψεων
Αντιλογισμός μη χρησιμοποιημένων προβλέψεων
Την 31 Δεκεμβρίου

2019
3.619.271,05
0,00
3.619.271,05

2018
3.569.387,57
79.155,55
3.648.543,12

4.433,45
0,00
-51.117,80

754,15
-3.415,11
-26.611,11

3.572.586,70

3.619.271,05

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού είναι η εύλογη
αξία για κάθε κατηγορία απαιτήσεων.
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13 Λοιπές απαιτήσεις σε αποσβεσμένο κόστος

Στις 31 Δεκεμβρίου,
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωθέντα έξοδα
Σύνολο απαιτήσεων και προπληρωθέντων εξόδων
Μείον: μη κυκλοφορούν υπόλοιπο απαιτήσεων
Κυκλοφορούν υπόλοιπο απαιτήσεων

2019

2018

739.918,47
375.370,48

570.296,87
349.634,42

1.115.288,95

919.931,29

-105.447,74

-104.472,52

1.009.841,21

815.458,77

14 Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

2019

Την 31 Δεκεμβρίου,
Μακροπρόθεσμα
Warrants

Βραχυπρόθεσμα
Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. Αθηνών
Μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. Κύπρου

Σύνολο

2018

259.337,56

208.176,72

259.337,56

208.176,72

0,00
671.716,99

57.299,85
867.634,44

671.716,99

924.934,29

931.054,55

1.133.111,01

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται στην
κατάσταση ταμειακών ροών, στις ταμειακές ροές από λειτουργικές και από επενδυτικές δραστηριότητες.
Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην περίοδο μέσω αποτελεσμάτων και ιδίων κεφαλαίων είναι τα
παρακάτω:
Σημ.
Πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Μεταβολή χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
Σύνολο

2019

2018

-126.334,80

-1.067.200,00

-144.756,61

-823.464,56

-271.091,41

-1.890.664,56

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα λοιπά κέρδη / (ζημίες)
- καθαρά (σημείωση 23).
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019, η εταιρεία πώλησε μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. με κέρδος
€126.334,80, ποσό που συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα λοιπά κέρδη / (ζημίες)
– καθαρά (σημείωση 23).
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των μετοχών βασίζεται στην τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης τους
σε μια ενεργή αγορά.

15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2019

Την 31 Δεκεμβρίου,
Τραπεζικές καταθέσεις όψεως
Σύνολο

2018

32.461.409,14

27.607.165,32

32.461.409,14

27.607.165,32

16 Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο
νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν την ίδια
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:

Την 31 Δεκεμβρίου,
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
- Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
- Ανακτήσιμες εντός 12 μήνων
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
- Πληρωτέες μετά από 12 μήνες
- Πληρωτέες εντός 12 μήνων
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - καθαρές

2019

2018

20.496.612,87
1.191.871,15

23.364.866,76
565.695,28

21.688.484,02

23.930.562,04

156.265,74
0,00

196.811,87
0,00

156.265,74

196.811,87

21.532.218,28

23.733.750,17

Οι καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση ποσού €20.340.387,86 (2018: €22.382.131,34) η οποία αφορά στη χρεωστική
διαφορά που προέκυψε από την υποχρεωτική συμμετοχή της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής
ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.
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Σύμφωνα με σχετική φορολογική διάταξη που τέθηκε σε εφαρμογή από το Δεκέμβριο 2019, από το
έτος 2019 ισχύει φορολογικός συντελεστής 24% (2018: 29%) (Σημείωση 27). Η συνολική επίπτωση
της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή ανέρχεται σε €1.217.875,57. Η συνολική ετήσια μεταβολή
στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος οφείλεται κυρίως στη μείωση του συντελεστή και έχει ως
ακολούθως:

2019

2018

23.733.750,17
0,00

28.209.551,06
22.955,11

Υπόλοιπο αρχής χρήσης αναπροσαρμοσμένο
(Χρέωση)/Πίστωση κατάστασης συνολικού εισοδήματος
(Χρέωση)/Πίστωση ιδίων κεφαλαίων

23.733.750,17
-2.330.395,01
128.863,12

28.232.506,17
-4.418.894,29
-79.861,71

Υπόλοιπο τέλους χρήσης

21.532.218,28

23.733.750,17

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αλλαγές λόγω υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9

Η ετήσια μεταβολή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων χωρίς να ληφθούν
υπόψη τυχόν συμψηφισμοί ομοειδών κονδυλίων έχει ως ακολούθως:

Προβλέψεις
παροχών
προσωπικού
1.027.202,99

Την 31 Δεκεμβρίου 2017
Αλλαγές λόγω υιοθέτησης ΔΠΧΑ 9
Την 1 Ιανουαρίου 2018

22.955,11

0,00

22.955,11

1.027.202,99

392.973,72

26.812.329,46

28.232.506,17

-33.535,19
-79.261,71

44.839,02
-600,00

-4.430.198,12
0,00

-4.418.894,29
-79.861,71

914.406,09

437.212,74

22.382.131,34

23.733.750,17

21.704,91
126.463,12

-310.356,44
2.400,00

-2.041.743,48
0,00

-2.330.395,01
128.863,12

1.062.574,12

129.256,30

20.340.387,86

21.532.218,28

Πίστωση/(χρέωση) στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος
Πίστωση/(χρέωση) στα ίδια κεφάλαια
Την 31 Δεκεμβρίου 2019

Σύνολο
28.209.551,06

0,00

Πίστωση/(χρέωση) στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος
Πίστωση/(χρέωση) στα ίδια κεφάλαια
Την 31 Δεκεμβρίου 2018

Προβλέψεις Χρεωστική διαφορά
απομείωσης και
από πρόγραμμα
λοιπά
ανταλλαγής ΟΕΔ
370.018,61
26.812.329,46

17 Μετοχικό κεφάλαιο

2019

Την 1 Ιανουαρίου
Την 31 Δεκεμβρίου

Πλήθος κοινών
μετοχών

Ονομαστική
αξία ανά
μετοχή

5.000.000

0,30

5.000.000

2018
Πλήθος κοινών
Συνολική αξία
μετοχών
1.500.000,00

5.000.000

1.500.000,00

5.000.000
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18 Αποθεματικά
Την 31 Δεκεμβρίου,
Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικά φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο
Συνολικό Αποθεματικό

2019

2018

2.500.000,00

2.500.000,00

20.673,78

20.673,78

2.520.673,78

2.520.673,78

Τακτικό αποθεματικό έως του ποσού €500.000 δεν δύναται να διανεμηθεί στους Μετόχους.

19 Δανεισμός
2019

2018

0,00
0,00
5.000.000,00

4.000.000,00
-18.667,16
5.000.000,00

5.000.000,00

8.981.332,84

Βραχυπρόθεσμος
Τραπεζικά δάνεια

0,00

3.000.000,00

Συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός

0,00

3.000.000,00

5.000.000,00

11.981.332,84

Την 31 Δεκεμβρίου,
Μακροπρόθεσμος
Ομολογιακά δάνεια
Μακροπρόθεσμα έξοδα ομολογιακού δανεισμού
Δάνεια από Μετόχους
Συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός

Συνολικός δανεισμός

Οι βασικοί όροι του δανεισμού από τους Μετόχους είναι οι εξής:
·

Αποπληρωμή σε τρία χρόνια από τη σύναψη.

·

Σταθερό επιτόκιο.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής επιτοκίου στα
δάνεια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Μια πιθανή αύξηση ή μείωση κατά 0,1% θα είχε σαν
αποτέλεσμα ζημία ή κέρδος μετά φόρων ποσού περίπου €5.000,00 (2018: €8.165,00) αντίστοιχα.
Οι εύλογες αξίες των δανείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες.
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία αποπλήρωσε κεφάλαιο συνολικής αξίας
€7.000.000,00 (2018: 19.000.000,00).
Η Εταιρεία έχει συνάψει δάνεια μόνο σε Ευρώ.
Η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει τα ακόλουθα διαθέσιμα μη χρησιμοποιούμενα πιστωτικά όρια:
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2019

2018

85.000.000,00

78.500.000,00

85.000.000,00

78.500.000,00

Την 31 Δεκεμβρίου,
Πιιστωτικά όρια τραπεζικού δανεισμού
Σύνολο

20 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Την 31 Δεκεμβρίου,

2019

2018

4.427.392,17

3.657.624,36

4.427.392,17

3.657.624,36

Υποχρεώσεις ισολογισμού
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις ισολογισμού για συνταξιοδοτικές παροχές

Η μεταβολή στη παρούσα αξία της υποχρέωσης για την Εταιρεία έχει ως εξής:

την 1η Ιανουαρίου
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες παροχές απασχόλησης
Κόστος τερματισμού υπηρεσίας

2018

2018

3.657.624,36

3.542.079,27

226.989,61

239.653,74

65.694,07

56.565,85

-249.825,00

-90.566,67

141.212,13

54.875,17

Αναγνώριση κόστους διακανονισμού προϋπηρεσίας

0,00

0,00

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) - οικονομικές υποθέσεις

666.102,00

-128.652,00

Αναλογιστική ζημία / (κέρδος) - εμπειρία περιόδου

-80.405,00

-16.331,00

4.427.392,17

3.657.624,36

την 31η Δεκεμβρίου

Από το συνολικό κόστος, ποσό €224.868,23 (2018: €280.566,74) συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα
διάθεσης και ποσό €67.815,05 (2018: €70.528,02) στα έξοδα διοίκησης.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
2019

2018

Επιτόκιο προεξόφλησης

0,83%

1,80%

Πληθωρισμός

1,60%

1,60%

Μελλοντική αύξηση μισθών

3,60%

3,60%

17,25

17,53

Την 31 Δεκεμβρίου,

Διάρκεια υποχρεώσεων (έτη)

Η ανάλυση ευαισθησίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών σε μεταβολές των αναλογιστικών
παραδοχών, είναι η εξής:
Επίδραση επί της παρούσας αξίας υποχρέωσης
Μεταβολή παραδοχής

Αύξηση ποσοστού παραδοχής

Μείωση ποσοστού παραδοχής

Επιτόκιο προεξόφλησης

0,50%

Μείωση κατά 8,00%

Αύξηση κατά 9,00%

Μελλοντική αύξηση μισθών

0,50%

Αύξηση κατά 9,00%

Μείωση κατά 8,00%

Η αναμενόμενη ωρίμανση των παροχών αφυπηρέτησης κατά το χρόνο απόδοσης τους αναλύεται ως
ακολούθως:

40

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Την 31 Δεκεμβρίου 2019

κάτω του 1 έτους

Από 1 έως 2 έτη

Από 2 έως 5 έτη

Άνω των 5 ετών

Σύνολο

70.308,00

33.096,00

173.312,00

4.837.048,00

5.113.764,00

15.728,00

67.057,00

180.556,00

4.772.891,00

5.036.232,00

Παροχές αφυπηρέτησης
Την 31 Δεκεμβρίου 2018
Παροχές αφυπηρέτησης

21 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

2019

2018

3.017.294,99

5.899.294,84

Υποσύνολο

3.017.294,99

5.899.294,84

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιποί φόροι
Λοιπές υποχρεώσεις

52.634.921,86
2.997.305,34

37.970.334,30
3.171.354,97

Υποσύνολο

55.632.227,20

41.141.689,27

Σύνολο

58.649.522,19

47.040.984,11

Την 31 Δεκεμβρίου,
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

Οι «υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιποί φόροι» περιλαμβάνουν πρόβλεψη για
αυτόματη επιστροφή (Claw back) και Rebates προς τον ΕΟΠΥΥ και τα Δημόσια Νοσοκομεία, ποσού
€47.995.612,77 (2018: €34.386.448,74).

22 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Την 31 Δεκεμβρίου,
Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις
Έσοδα από κλινικές μελέτες
Λοιπά έσοδα
Σύνολο
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23 Λοιπά κέρδη / (ζημίες) – καθαρά
2019

2018

247.301,08

0,00

247.301,08

0,00

10.489,41

0,00

10.489,41

0,00

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
κατάστασης αποτελεσμάτων
- Κέρδη από πώληση
- Κέρδη εύλογης αξίας
- Ζημίες εύλογης αξίας

126.334,80
51.161,25
-195.917,86

54.502,91
0,00
-823.464,56

Σύνολο

-18.421,81

-768.961,65

Συνολικά λοιπά κέρδη / (ζημίες) - καθαρά

239.368,68

-768.961,65

Την 31 Δεκεμβρίου,
Επενδυτικά ακίνητα
- Απομείωση - αντιλογισμός
Σύνολο
Ενσώματα πάγια
- Κέρδη από πώληση
Σύνολο

24 Έξοδα ανά κατηγορία

Την 31 Δεκεμβρίου,
Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και επενδυτικών
ακινήτων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Δαπάνες προώθησης και εταιρικής προβολής
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων
Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών
Φόροι, τέλη
Επισκευές, συντηρήσεις και λειτουργικά έξοδα
κτηρίων
Ασφάλιστρα
Λοιπά

Σημ.

2019

2018

25

22.226.941,45

21.273.138,09

5&7
8
6

440.712,21
304.645,08
1.063.299,90
335.292,60
8.787.485,53
71.444.475,53
1.672.690,14
94.295,58

535.753,76
487.185,74
0,00
1.429.752,70
9.138.438,96
65.787.133,23
1.428.774,25
212.702,21

653.459,20
172.813,14
961.137,98

737.519,95
135.045,06
1.612.140,89

108.157.248,34

102.777.584,84

71.444.475,53
24.666.248,15
12.046.524,66

65.787.133,23
25.178.265,67
11.812.185,94

108.157.248,34

102.777.584,84

Σύνολο
Κατανομή ανά λειτουργία
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο
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25 Παροχές σε εργαζόμενους

Σημ.
Μισθοί
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Εργοδοτικές εισφορές
Παρεπόμενες παροχές
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών

20

Σύνολο
Αριθμός εργαζομένων την 31 Δεκεμβρίου

2019

2018

13.166.890,90
4.500.000,00
2.836.958,09
865.030,79

12.681.732,88
4.650.000,00
2.694.141,92
763.612,18

353.565,86

132.556,35

504.495,81

351.094,76

22.226.941,45

21.273.138,09

205

208

26 Χρηματοοικονομικά έξοδα και έσοδα

2019

2018

40.297,22
175.000,00
54.127,98
262.344,79

512.108,34
90.232,88
0,00
354.891,57

531.769,99

957.232,79

-14.729,60

-14.016,14

Χρηματοοικονομικά έσοδα

-14.729,60

-14.016,14

Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά

517.040,39

943.216,65

Έξοδα τόκων
Τραπεζικά δάνεια
Δάνεια από τους Μετόχους
Τόκοι δικαιωμάτων χρήσης παγίων
Άλλα τραπεζικά έξοδα και χρεώσεις
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έσοδα τόκων από βραχυπρόθεσμες καταθέσεις

27 Φόρος εισοδήματος

Σημ.
Φόρος χρήσης
Φόρος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος

16

Σύνολο φόρου εισοδήματος

2019

2018

3.847.278,97
-642.592,92
2.330.395,01

3.905.843,48
225.693,50
4.418.894,29

5.535.081,06

8.550.431,27

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου επί των κερδών της Εταιρείας. Η διαφορά
έχει ως εξής:
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Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

2019

2018

14.588.382,58

12.947.199,64

24%

29%

3.501.211,82

3.754.687,90

1.451.314,79

934.313,60

1.217.875,57
-642.592,92
7.271,80

3.628.520,27
225.693,50
7.216,00

5.535.081,06

8.550.431,27

Ισχύον ποσοστό φορολογίας
Φόρος υπολογιζόμενος με βάση το φορολογικό συντελεστή που
ισχύει για τα κέρδη της κλειόμενηςχρήσης
Επίδραση στο φόρο από:
- Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
- Διαφορά αναβαλλόμενης φορολογίας λόγω αλλαγής του
συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
- Φορολογία προηγούμενων ετών
- Λοιποί φόροι
Σύνολο φόρου εισοδήματος

Ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει για τη χρήση 2019 είναι 24% (2018: 29%). Σύμφωνα με
σχετική φορολογική διάταξη που τέθηκε σε εφαρμογή από το Δεκέμβριο 2019, από το έτος 2019 ο
φορολογικός συντελεστής μειώνεται σε ποσοστό 24%,
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για όλες τις
οικονομικές χρήσεις έως και τη χρήση 2010 και από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές για τις χρήσεις
2011-2013 βάσει της πολ.1159/2011 και για τις χρήσεις 2014-2018 βάσει της πολ.1124/2015. Ο
έλεγχος για τη χρήση 2019 είναι σε εξέλιξη.

28 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία ελέγχεται από την οικογένεια Ιακωβίδη, η οποία κατέχει το 80% των μετοχών της. Το
υπόλοιπο 20% των μετοχών της, κατέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Ευριπίδης.
α) Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

31.12.2019
(ποσά σε € '000)
Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
Πωλήσεις
Απαιτήσεις
Αγορές
Υποχρεώσεις
Έσοδα ενοικίων
Έσοδα κοινοχρήστων
Απαιτήσεις
Αγορές παγίων

Genesis Pharma (Cyprus)
Ltd

155
0
1.198
0
0
0
0
0

M.S.Jacovides Ελλάς ΑΕ

0
3
0
1.011
0
0
0
0

0
0
0
0
160
89
0
0
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0
0
0
0
0
0
89
0

Ευριπίδης Art Gallery ΕΠΕ

0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

31.12.2018

Genesis Pharma (Cyprus)
Ltd

(ποσά σε € '000)
Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
Πωλήσεις
Απαιτήσεις
Έσοδα ενοικίων
Έσοδα κοινοχρήστων
Απαιτήσεις
Πώληση παγίων
Απαιτήσεις

345
0
0
0
0
0
0

M.S.Jacovides Ελλάς ΑΕ

0
345
0
0
0
0
0

0
0
156
65
0
0
0

Genesis Biopharma Srl

0
0
0
0
80
0
0

0
0
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0
4

β) Δάνεια των Μετόχων προς την Εταιρεία
Κατά τη χρήση 2018 οι Μέτοχοι χορήγησαν στην Εταιρεία δάνειο συνολικού ποσού €5.000.000,00
(Σημείωση 19).
γ) Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου και ανωτέρων διευθυντικών στελεχών
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των ανωτέρων διευθυντικών στελεχών
που έχουν καταβληθεί κατά τις αναφερόμενες περιόδους, έχουν ως εξής:

Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Αμοιβές ανώτερων διευθυντικών στελεχών
Σύνολο

2019

2018

4.500.000,00
2.571.053,00

4.650.000,00
2.093.400,00

7.071.053,00

6.743.400,00

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(2018: €65,7 χιλιάδες).

29 Μερίσματα ανά μετοχή
Κατά τη χρήση 2019 δεν διανεμήθηκαν μερίσματα. Κατά τη χρήση 2018 διανεμήθηκαν μερίσματα
συνολικού ποσού €8.000.000,00 ήτοι €1,60 ανά μετοχή.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν συμπεριλαμβάνουν υποχρέωση για καταβολή
μερίσματος.

30 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις.

31 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Δεν υπάρχουν
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ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε € εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

32 Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν
έχει επαναδιατυπώσει τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο αναφοράς 2018, όπως επιτρέπεται από
τις μεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Οι αναταξινομήσεις και οι προσαρμογές που προκύπτουν από
τους νέους κανόνες των μισθώσεων αναγνωρίζονται επομένως στον ισολογισμό έναρξης την 1η
Ιανουαρίου 2019.
α. Επίδραση στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την υιοθέτηση του
ΔΠΧΑ 16
Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧA 16, Η Εταιρεία αναγνώρισε υποχρεώσεις μίσθωσης σε σχέση με
μισθώσεις που είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί ως «λειτουργικές μισθώσεις» σύμφωνα με τις αρχές
του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις». Αυτές οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν στην παρούσα αξία των υπολειπόμενων
μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή (“incremental
borrowing rate”) κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. O σταθμισμένος μέσος όρος του προεξοφλητικού
επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκε ανήλθε σε 3,5% για την Εταιρεία. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών
στοιχείων αποτιμήθηκαν σε ποσό ίσο με την υποχρέωση μίσθωσης. Η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής
δεν επηρέασε την καθαρή θέση της Εταιρείας, ενώ τα ακόλουθα στοιχεία του ισολογισμού της Εταιρείας
αντίστοιχα επηρεάσθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2019 ως εξής:
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων - αύξηση κατά €2.242.268,28
Υποχρεώσεις μίσθωσης - αύξηση κατά €2.242.359,28
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις €1.080.958,08
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις €1.161.401,20
Β. Επίδραση στο EBITDA
Το EBITDA για το 2019 αυξήθηκε ως συνέπεια της αλλαγής λογιστικής πολιτικής κατά €1.063.299,90
για την Εταιρεία.
Γ. Πρακτικές διευκολύνσεις που εφαρμόστηκαν
Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 η εταιρεία χρησιμοποίησε τις ακόλουθες πρακτικές
διευκολύνσεις που επιτρέπονται από το πρότυπο όσον αφορά μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως
κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17:
•

Χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά.

•

Αντιμετώπιση των μισθώσεων με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών από την 1η
Ιανουαρίου 2019, σαν βραχυπρόθεσμες μισθώσεις.

•

Εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης των παγίων
περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής

•

Χρήση μεταγενέστερης γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας των μισθώσεων των οποίων η
σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λήξης της σύμβασης.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 22ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2019 – 31/12/2019)

Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και με βάση τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 22ης
εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της
Εταιρείας, κατά την χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019.
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. είναι μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες που εξειδικεύονται
σε καινοτόμα φάρμακα, αντιπροσωπεύοντας κορυφαίες διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες με
σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη θεραπειών αιχμής. Διαθέτει ένα ευρύ
χαρτοφυλάκιο θεραπειών, που στην πλειοψηφία τους στοχεύουν στην κάλυψη θεραπευτικών
αναγκών ασθενών με χρόνιες, σπάνιες και απειλητικές ασθένειες. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εισάγει
και

προωθεί

ένα

μοναδικό

χαρτοφυλάκιο

πρωτοποριακών

φαρμακευτικών

προϊόντων

βιοτεχνολογίας, που κυρίως καλύπτουν τα εξειδικευμένα θεραπευτικά πεδία της της ογκολογίας, της
αιματολογίας, του κεντρικού νευρικού συστήματος, της νεφρολογίας, της ρευματολογίας και της
δερματολογίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Η Εταιρεία στηριζόμενη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, το οποίο ανανεώνεται διαρκώς,
καθώς και στην εφαρμογή επιτυχημένης στρατηγικής διατήρησε την ηγετική της θέση στις κύριες
θεραπευτικές κατηγορίες που απευθύνονται τα φάρμακα που διαθέτει. Οι εξελίξεις της οικονομίας
κατά τη διάρκεια του έτους 2019 επηρέασαν σημαντικά τον κλάδο του Φαρμάκου στην Ελλάδα. Η
καθαρή εξωνοσοκομειακή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη παρουσίασε πτώση €2,6 δις συνολικά από
το 2009 έως το 2019 (μείωση κατά 50%), με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στο €2,5 δις από €5,1
δις το 2009, ενώ ένα σημαντικό μέρος της μείωσης αυτής απορροφήθηκε από τις φαρμακευτικές
εταιρείες λόγω επιβολής μέτρων από την Πολιτεία, όπως υποχρεωτικές επιστροφές και εκπτώσεις
(rebates και clawback), μειώσεις τιμών των φαρμάκων κι έλεγχο συνταγογράφησης.
Οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την Ελληνική Οικονομία είναι πέραν του
ελέγχου της Εταιρείας και η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να τις προβλέψει ή να διαβλέψει τις τυχόν
επιπτώσεις αυτών. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές
επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά
μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της εταιρείας, αξιολογώντας όλα τα παραπάνω, εκτιμά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η
λειτουργία της για το διαβλεπόμενο μέλλον.
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ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Στόχος της Εταιρείας είναι να καθιερωθεί ως η καλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, σε
όρους υψηλής τεχνογνωσίας, καινοτομίας και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, επιστρέφοντας αξία
στην ιατρική κοινότητα, στους ανθρώπους της, στους διεθνείς συνεργάτες της, στην κοινωνία και
το περιβάλλον.
Οι αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η ακεραιότητα, η καινοτομία, η δέσμευση στην αριστεία
και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
Η στρατηγική της Εταιρείας κινείται σε τρεις άξονες, την επιχειρησιακή ανάπτυξη, την
επιχειρηματική αριστεία και την εταιρική υπευθυνότητα, οι οποίοι είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι
με το πλαίσιο αξιών της.
Έχοντας ήδη συμπληρώσει δύο δεκαετίες λειτουργίας, αποτελεί μια εταιρεία που αναπτύσσεται
επιχειρηματικά ενισχύοντας διαχρονικά το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα. Με βασικές
προτεραιότητες την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, την άμεση πρόσβαση των ασθενών
στη θεραπεία τους, τη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος, την υπεύθυνη
περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικών δράσεων και
εθελοντισμού, η Εταιρεία έχει διαμορφώσει μια ισχυρή κουλτούρα επιχειρηματικής αριστείας,
κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού.

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το ανώτατο όργανο διακυβέρνησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με
το Καταστατικό της εταιρείας, οι εξουσίες και αρμοδιότητες που παραχωρούνται στο Διοικητικό
Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι:

·

Η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας.

·

Η εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι σε κάθε τρίτο.

·

Η λήψη αποφάσεων για όλα τα εταιρικά ζητήματα που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του
εταιρικού σκοπού.

·

Η ανάθεση, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα
πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και ο καθορισμός της έκτασης της ανάθεσης αυτής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Παραθέτουμε κατωτέρω οικονομικά στοιχεία που αφορούν την Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2019.
Πωλήσεις
Οι πωλήσεις ανήλθαν κατά τη χρήση 2019 σε €122,8 εκατομμύρια, έναντι €117,2 εκατομμυρίων
κατά τη χρήση 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,7%.
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Μικτά κέρδη
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν κατά τη χρήση 2019 σε €51,3 εκατομμύρια, έναντι €51.5 εκατομμύρια
κατά τη χρήση 2018, παρουσιάζοντας οριακή μείωση. Το μικτό κέρδος ως ποσοστό επί των
πωλήσεων παρουσίασε μείωση κατά τη χρήση 2019 και ανήλθε σε ποσοστό 41,8% έναντι
ποσοστού 43,9% κατά τη χρήση 2018.
Λειτουργικά κέρδη (EBIT) / ζημίες
Η Εταιρεία κατά τη χρήση 2019 παρουσίασε κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες ποσού €14,6
εκατομμυρίων έναντι €12,9 εκατομμυρίων κατά τη χρήση 2018.
Καθαρά κέρδη / ζημίες
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €9,1 εκατομμύρια κατά τη χρήση 2019 έναντι €4,4 εκατομμυρίων
κατά τη χρήση 2018. Τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό επί των πωλήσεων, παρουσίασαν αύξηση κατά
τη χρήση 2019 και ανήλθαν σε ποσοστό 7,38% έναντι ποσοστού 3,75% κατά τη χρήση 2018. Η
αύξηση των καθαρών κερδών και του ποσοστού τους επί των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην
μεταβολή των λοιπών κερδών καθώς και στη μείωση της απαίτησης από αναβαλλόμενους φόρους,
λόγω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή από το έτος 2019 και μετά, η οποία ψηφίσθηκε το
Δεκέμβριο του 2018 και επηρέασε τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2018.
Ταμειακές ροές
Οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €13,6 εκατομμύρια
κατά τη χρήση 2019, έναντι ταμειακών εισροών €28,5 εκατομμυρίων κατά τη χρήση 2018. Η
μείωση στις ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
υποχρεωτικών εκπτώσεων (Claw back και Rebates) που επιβλήθηκαν επί των πωλήσεων της
χρήσης 2019.
Οι ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €0,7 εκατομμύρια κατά τη χρήση
2019, έναντι ταμειακών εισροών €1,9 εκατομμυρίων κατά τη χρήση 2018.
Οι ταμειακές εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €8,1 εκατομμύρια κατά τη
χρήση 2019, έναντι ταμειακών εκροών €12,0 εκατομμυρίων κατά τη χρήση 2018. Οι ταμειακές
εκροές για χρηματοδοτικές δραστηριότητες της χρήσης 2019 περιλαμβάνουν κυρίως την
αποπληρωμή του τραπεζικού δανεισμού συνολικού ποσού €7,0 εκατομμυρίων έναντι €19,0
εκατομμυρίων κατά τη χρήση 2018.
Ισολογισμός
Τα ενσώματα πάγια ανήλθαν σε €4,9 εκατομμύρια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, έναντι €4,6
εκατομμυρίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Τα επενδυτικά ακίνητα ανήλθαν σε €2,4 εκατομμύρια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, έναντι €2,2
εκατομμυρίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Τα ασώματα πάγια του ανήλθαν σε €0,4 εκατομμύρια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, έναντι €0,5
εκατομμυρίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.
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Οι απαιτήσεις από πελάτες ανήλθαν σε €55,1 εκατομμύρια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, έναντι
€46,7 εκατομμυρίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018. Οι λοιπές απαιτήσεις σε αποσβεσμένο κόστος
ανήλθαν σε €1,0 εκατομμύριο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, έναντι €0,8 εκατομμυρίων κατά την
31 Δεκεμβρίου 2018. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων ανήλθαν σε €1,3 εκατομμύρια κατά την 31
Δεκεμβρίου 2019, έναντι €0 εκατομμυρίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018.
Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης ανήλθε σε -72,9% κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 έναντι
-38,2% κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, κυρίως λόγω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά τη
χρήση 2019.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην του τραπεζικού δανεισμού ανήλθαν σε €58,6 εκατομμύρια
κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 24,6% έναντι αντίστοιχου ποσού €47,0
εκατομμυρίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018. Η αύξηση στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλην
του τραπεζικού δανεισμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των προβλέψεων για clawback και
rebates επί των πωλήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ και τα Δημόσια Νοσοκομεία.
Παρατίθενται κατωτέρω βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του για τις χρήσεις που έληξαν την
31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018:

την 31 Δεκεμβρίου

2019

2018

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1,76

1,76

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργ ητικού

0,77

0,74

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων

0,94

0,90

Μικτό Κέρδος / Κύκλος Εργασιών

0,42

0,44

Κέρδη Χρήσης προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια

0,22

0,23

Κέρδη Χρήσης προ φόρων / Κύκλος Εργασιών

0,12

0,11

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Γενικά
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο, σε κίνδυνο αγοράς
(συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου, του κινδύνου μεταβολής των τιμών και
του κινδύνου επιτοκίου), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η πολιτική που εφαρμόζει η
Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων επικεντρώνεται στην αδυναμία πρόβλεψης του χρόνου
είσπραξης των πωλήσεων προς το δημόσιο και επιδιώκει να ελαχιστοποιεί τις πιθανές συνέπειές της
στη

ρευστότητα

και

στα

αποτελέσματα

της.

Η

Εταιρεία

δεν

χρησιμοποιεί

παράγωγα

χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου διενεργείται από το οικονομικό τμήμα βάση των
κατευθύνσεων της Διοίκησης.
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(α) Κίνδυνος αγοράς
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και συνεπώς, δεν είναι ουσιαστικά εκτεθειμένη
σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε Ευρώ (€) το οποίο
είναι το λειτουργικό νόμισμα της.
Κίνδυνος μεταβολής των τιμών
Η Εταιρεία κατέχει τίτλους μετοχών και warrants με απόδοση συνδεδεμένη με το Ελληνικό ΑΕΠ που
κατηγοριοποιούνται είτε ως διαθέσιμοι προς πώληση, είτε στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Η μέγιστη έκθεση στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των ανωτέρω, περιορίζεται στην εύλογη αξία
του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η Εταιρεία κατέχει επενδυτικό ακίνητο. Η έκθεση στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, περιορίζεται
στην μεταβολή της αξία του ακινήτου και των μισθωμάτων. Στη σημείωση 6 παρατίθενται οι βασικές
παραδοχές που λαμβάνονται υπόψιν ως προς τον προσδιορισμό αυτής. Μια πιθανή μεταβολή στις
βασικές παραδοχές δεν θα είχε σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα.
Η Εταιρεία δεν κατέχει εμπορεύματα διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας δεν επηρεάζονται σημαντικά από τα
επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού εκτός από τις
καταθέσεις σε τράπεζες.
Ο κύριος κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό. Οι δανειακές
συμβάσεις κυμαινόμενου επιτοκίου, την εκθέτουν σε ταμειακό κίνδυνο επιτοκίου. Επιπλέον, ο
τραπεζικός δανεισμός με σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολών της εύλογης
αξίας λόγω μεταβολής των επιτοκίων. Η έκθεση στον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής
επιτοκίου, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό λόγω του γεγονότος της ανανέωσης του επιτοκίου σε
διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες για το σύνολο των δανείων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί
παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο επιτοκίου των ταμειακών
ροών.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο ταμειακών ροών λόγω μεταβολής επιτοκίου
στα δάνεια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Μια πιθανή αύξηση ή μείωση κατά 0,1% θα είχε
σαν αποτέλεσμα ζημία ή κέρδος μετά φόρων ποσού περίπου €5.000,00 (2018: €8.165,00)
αντίστοιχα.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία διαχειρίζεται σε μόνιμη βάση τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει
από πωλήσεις σε νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και φαρμακαποθήκες και αφορά εκκρεμείς
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απαιτήσεις, συναλλαγές που την επηρεάζουν για περισσότερες της μίας χρήσης, τα ταμειακά
διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διατηρούνται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Εταιρεία κατηγοριοποιεί τις απαιτήσεις από πελάτες σε κατηγορίες, με βάση τη συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις
οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως προς Δημόσια Νοσοκομεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.
Οι πωλήσεις προς Δημόσια Νοσοκομεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό
90,5% (2018: 90,8%). Επιπλέον, η Εταιρεία έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τις
καταθέσεις σε τράπεζες.
Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτικές με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι πωλήσεις πραγματοποιούνται με
πελάτες που χαρακτηρίζονται από το κατάλληλο πιστοληπτικό ιστορικό και την ανάλογη υπόληψη
και αντίστοιχα ενεργεί για τις καταθέσεις σε τράπεζες.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται την εξασφάλιση επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων, την δυνατότητα άντλησης επαρκούς κεφαλαίου, εξασφαλισμένα πιστωτικά όρια και τη
δυνατότητα προεξόφλησης των συμβατικών υποχρεώσεων. Λόγω της δυναμικής φύσης των
δραστηριοτήτων της η Εταιρεία διατηρεί ευελιξία στην χρηματοδότηση μέσω της διατήρησης
πιστοληπτικής ικανότητας από εγκεκριμένα διαθέσιμα πιστωτικά όρια.
Η ρευστότητα της Εταιρείας εξαρτάται άμεσα από την είσπραξη των πωλήσεων από το Ελληνικό
Δημόσιο καθώς αποτελούν το 90,5% των εσόδων από πωλήσεις για το έτος 2019 (2018: 90,8%).
Συνεπώς, τυχόν σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην τακτοποίηση των απαιτήσεων
από το Ελληνικό Δημόσιο, θα έχουν αρνητική επίπτωση στη ρευστότητα και στο κεφάλαιο κίνησης
της Εταιρείας.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί την προβλεπόμενη ταμειακή ρευστότητα της ώστε να
εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τα μη χρησιμοποιούμενα πιστωτικά όρια
(Σημείωση 19) καθώς και τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (Σημείωση 15) βάσει των
αναμενόμενων ταμειακών ροών.
Σε συνεχή βάση η Διοίκηση ενεργεί κατάλληλα ώστε να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για
κεφάλαιο κίνησης και την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Αυτές οι ενέργειες
περιλαμβάνουν εξασφάλιση πρόσθετου τραπεζικού δανεισμού και την έκδοση μετοχών.
Εκτενέστερη αναφορά επί των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται στις οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2019, στη σημείωση 3.

Διαχείριση κεφαλαίου
Οι στόχοι της Εταιρείας, όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου, περιλαμβάνουν την διασφάλιση
της ικανότητας της να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει κέρδη για
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τους μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και να διατηρεί βέλτιστη
κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου. Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο
βάσει του δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Εταιρείας είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της,
το οποίο είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξής της και πιστώνεται με μεγάλο μερίδιο για την ως
τώρα επιτυχημένη πορεία της. Για αυτό αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στις διαδικασίες επιλογής,
επιμόρφωσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού. Πολιτική της Εταιρείας είναι η
προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιπέδου για την κάλυψη των αναγκών της, η δημιουργία ενός
ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος εργασίας, η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης
με ταυτόχρονη ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων.
Η πολιτική της εταιρείας αναφορικά με τα εργασιακά θέματα και το προσωπικό της παραμένει ίδια
καθόλα τα έτη λειτουργίας της και στόχο έχει να προσελκύει ταλαντούχους ανθρώπους, να τους
εμπνέει και να τους αναπτύσσει.
Επιδίωξη της εταιρείας είναι οι εργαζόμενοί της να εξελίσσονται σε επαγγελματικό και προσωπικό
επίπεδο μέσα από τη δουλειά τους, να νιώθουν πως έχουν ουσιαστικό ρόλο στην πορεία της
εταιρείας και πως η προσπάθειά τους αναγνωρίζεται, να μπορούν να πετύχουν ισορροπία μεταξύ
εργασίας και οικογένειας.
Πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία, η Εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παροχών
και δράσεων που διασφαλίζουν την ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία, την υλική και ηθική
επιβράβευση, την αξιοκρατία, την υγεία και ασφάλεια, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η εξέλιξη και
εκπαίδευση των εργαζομένων της.
Ως εταιρεία που επενδύει στην αιχμή της φαρμακευτικής επιστήμης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε
θέματα εκπαίδευσης που βοηθούν τους ανθρώπους της να είναι ενημερωμένοι και απολύτως
καταρτισμένοι, να εξελίσσονται ως στελέχη και να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Σε
αυτό το πλαίσιο, υλοποιεί ενδοεταιρικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και πρόγραμμα εξωτερικών
εκπαιδεύσεων από τρίτους πιστοποιημένους φορείς.
Επιπλέον, σημαντική είναι η επένδυση σε θέματα υγείας και ασφάλειας. Το πρόγραμμα ασφάλειας
ζωής και ιατροφαρμακευτικής καλύπτει τους εργαζόμενους και τα εξαρτώμενα μέλη τους.
Παράλληλα, η εταιρεία υποστηρίζει τις νέες μητέρες και την οικογένεια με μια σειρά από παροχές
όπως έκτακτες αποδοχές, επιδόματα και άδειες, διατακτικές σίτισης, αλλά και δράσεις όπως παροχή
συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά και δημιουργικές δραστηριότητες.
Αυτά τα προγράμματα και οι δεσμεύσεις της απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό εντάσσονται σε μια
συνολική κουλτούρα επιχειρηματικής αριστείας, κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού της
Εταιρείας.
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Παρατίθενται κατωτέρω βασικοί μη χρηματοοικονομικοί δείκτες του για τις χρήσεις που έληξαν την
31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018:

την 31 Δεκεμβρίου

2019

Εργ αζόμενοι - Γυναίκες

2018

89

95

Εργ αζόμενοι - Άνδρες

116

113

Σύνολο εργαζομένων

205

208

- Ποσοστό εργ αζομένων με τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

75%

75%

- Ποσοστό εργ αζομένων με μεταπτυχιακό τίτλο

25%

25%

Από τους ανωτέρω:

Το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού της απασχολείται στα τμήματα των πωλήσεων
και marketing.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Η Εταιρεία πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα δράσεις εσωτερικής ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του παγκρέατος. Ειδικότερα για τον
καρκίνο του μαστού, η εταιρεία σχεδίασε δράση σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία
Μαστολογίας και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, προσφέροντας τη δυνατότητα στις
εργαζόμενες και σε συγγενικά τους πρόσωπα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η εταιρεία από την ίδρυσή της επενδύει συστηματικά σε δράσεις κοινωνικής ανταπόδοσης και
περιβαλλοντικής μέριμνας με αποτέλεσμα να είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα
που διακρίνεται για τις επιδόσεις της στο πλαίσιο του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης-CR Index
από το 2009 έως σήμερα, έχοντας λάβει, επαίνους για τις κοινωνικές της δράσεις, την ανάπτυξη
του προγράμματός της και ειδικό βραβείο μακροχρόνιας παρουσίας στο CR Index (12 συνολικά
διακρίσεις από το 2009 έως το 2019). Αποτελεί επίσης την εταιρεία με τις περισσότερες διακρίσεις
για το εργασιακό της περιβάλλον στο πλαίσιο της ελληνικής κατάταξης Best Workplaces, μια
αναγνώριση που προκύπτει από την αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων για τη φιλοσοφία της
εταιρείας, τις αξίες της, τις παροχές και τις δράσεις της προς το ανθρώπινο δυναμικό της, όπου έχει
λάβει συνολικά 19 βραβεία, εθνικά και ευρωπαϊκά (2003-2014/2018-2019).

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την υγεία και την πρόληψη
Η Εταιρεία υποστηρίζει διαχρονικά το έργο δεκάδων συλλόγων ασθενών και κοινωνικών φορέων
σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης

για

δραστηριοποιείται

νόσους

που

(Κεντρικό

αφορούν

Νευρικό

τους

Σύστημα,

6

θεραπευτικούς

Αιματολογία,

τομείς

Ογκολογία,

στους

οποίους

Δερματολογία,

Ρευματολογία, Νεφρολογία), ειδικές εκδηλώσεις για το κοινό, ημερίδες και ενημερωτικά περίπτερα,
έντυπο υλικό κα. Υλοποιεί, επίσης, καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα υγείας, δίνοντας
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έμφαση σε πρωτοβουλίες σχετικά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τον καρκίνο.

Νέα γενιά: Εκπαίδευση, αθλητισμός και ειδικές ενέργειες αλληλεγγύης
Ο δεύτερος μεγάλος άξονας κοινωνικών της δράσεων αφορά τα παιδιά και τους νέους και έχει ως
βασικούς σκοπούς την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της αριστείας, την προαγωγή του αθλητισμού,
αλλά και ειδικές ενέργειες αλληλεγγύης.
Κάτω από την «ομπρέλα» του προγράμματος GENEROUS School, η Εταιρεία υλοποιεί δράσεις
ενίσχυσης σχολικών μονάδων της χώρας μας με καινούριους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και υποστηρικτικό υλικό διδασκαλίας, έχοντας ως προτεραιότητα τις απομακρυσμένες νησιωτικές
και ηπειρωτικές περιοχές. Στόχος μας είναι να καταφέρουμε κάθε μαθητής να έχει πρόσβαση σε
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έως σήμερα, μέσω του Προγράμματος έχουν επωφεληθεί 2.000
παιδιά

20

ακριτικών

νησιών

και

απομακρυσμένων

ηπειρωτικών

περιοχών.

Παράλληλα,

πραγματοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση σχολικών εγκαταστάσεων εντός της Αττικής και
στήριξη μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα πείνας και επισιτιστικής ανασφάλειας, μέσα από
το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ του Ινστιτούτου Prolepsis, παρέχοντας την καθημερινή σίτιση των
παιδιών μιας σχολικής μονάδας κάθε σχολικό έτος.
Επίσης, από το 2014, η Εταιρεία στηρίζει ως αποκλειστικός χορηγός την προετοιμασία Ελληνίδας
πρωταθλήτριας μαραθώνιας κολύμβησης, και από το 2018 την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή.
Παράλληλα, ενισχύει διάφορους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους παιδιών και νέων.

«GENEROUS» εθελοντισμός
Από το 2013, με πρωτοβουλία των εργαζομένων της εταιρείας δημιουργήθηκαν οι GENEROUS, μια
ομάδα που στηρίζει ΜΚΟ και φορείς σε ανάγκη μέσα από εθελοντική δράση. Παράλληλα, η GENESIS
PHARMA Running Team συμμετέχει συστηματικά σε αγώνες δρόμου και στον Κλασσικό Μαραθώνιο
για να υποστηρίξει σκοπούς διαφόρων συλλόγων και ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας το motto “Running for
a cause”.
Κοινωνική προσφορά
Τα τελευταία χρόνια, στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας εντάσσονται και
δράσεις αλληλεγγύης που σχετίζονται με την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει ή αυξηθεί λόγω
της οικονομικής συγκυρίας. Μεταξύ των δράσεων της συγκαταλέγονται, η συμμετοχή της στο
Πρόγραμμα ‘ΔΙΑΤΡΟΦΗ’ του Ινστιτούτου Prolepsis για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής
ανασφάλειας παιδιών, μέσω του οποίου έχουν ωφεληθεί πάνω από 600 παιδιά σε σχολεία εντός και
εκτός της Αττικής, αλλά και το Πρόγραμμα ‘Generous School’ που σχεδίασε η ίδια η εταιρεία, μέσω
του οποίου γίνονται δράσεις ανάπλασης σε σχολεία όπου υπάρχουν σχετικές ανάγκες, μέσω του
οποίου έχουν ωφεληθεί 5 σχολεία της Αττικής από το 2017 έως σήμερα. Παράλληλα, η Εταιρεία
συνεχίζει να υλοποιεί μια μακροχρόνια δέσμευση, που έχει αναλάβει από το 2010, για ενίσχυση
σχολείων και βιβλιοθηκών ακριτικών περιοχών με υπολογιστές και βιβλία. Έως σήμερα, μέσω του
συγκεκριμένου Προγράμματος, “GENEROUS Γνώση”, έχουν επωφεληθεί 2.000 παιδιά 20 ακριτικών
νησιών και ηπειρωτικών περιοχών.
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Η συνεισφορά της εταιρείας στον τομέα της υγείας αποτελεί τη δέσμευση της για το μέλλον. Η
στήριξη συλλόγων ασθενών, η ενίσχυση του έργου της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και η
ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού αποτελούν τις βασικές της
προτεραιότητες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρεία έχει αναπτυγμένη την συνείδηση που αφορά το περιβάλλον και την προστασία του και
αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης με βάση τις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης.
Η διοίκηση της Εταιρείας ενημερώνεται για τα θέματα του περιβάλλοντος σε συνεχή βάση και
υπάρχει δέσμευση όλων των μελών της για πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή
πρότυπα που την εξασφαλίζουν και όχι μόνο αφού θεωρεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι
κοινωνικό αγαθό μεγάλης σπουδαιότητας που οφείλει να προστατεύεται.
Η Εταιρεία στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό
περιβάλλον. Ακολουθώντας τις ανωτέρω αρχές, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που
εξασφαλίζει αφενός μεν την προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία της ίδιας αλλά και
των συνεργατών, προμηθευτών και υπεργολάβων της.
Από την εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας δεν προκύπτουν σημαντικοί περιβαλλοντικοί
κίνδυνοι. Εντούτοις, μεριμνά για την ελαχιστοποίηση της κάθε είδους επίδρασης της λειτουργίας
της στο περιβάλλον με την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και
τη διάδοση και υιοθέτηση φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς. Στις σχετικές δράσεις της
Εταιρείας περιλαμβάνονται, η ασφαλής διαχείριση των ληγμένων ή αλλοιωμένων φαρμακευτικών
σκευασμάτων και των υλικών συσκευασίας και η ανακύκλωση χαρτιού και λοιπών ανακυκλώσιμων
αποβλήτων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η Εταιρεία κινείται στοχευμένα για τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργανωτικό, ποιότητα
προϊόντων, οικονομικά μεγέθη. Και στα τρία αυτά επίπεδα η ανάπτυξη είναι συνεχής και
επιβεβαιώνεται με τα αποτελέσματα των οικονομικών της μεγεθών και την αύξηση της πελατειακής
της βάσης.
Η Εταιρεία μέχρι σήμερα δεν έχει ασχοληθεί σε σημαντικό βαθμό με την έρευνα και ανάπτυξη.
Κατά την περίοδο αναφοράς, η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει ίδιες μετοχές.
Κατά την περίοδο αναφοράς, η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.
Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά μέσα.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ως στόχο να συνεχίσει την πορεία της στο μέλλον με βάση την
επιτυχημένη στρατηγική η οποία εκτέθηκε ανωτέρω και η οποία μεταξύ άλλων βασίζεται στην
εισαγωγή και προώθηση εξειδικευμένων φαρμάκων με προστιθέμενη αξία στους ασθενείς που
αποτείνονται.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:

31.12.2019
(ποσά σε € '000)
Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
Πωλήσεις
Απαιτήσεις
Αγορές
Υποχρεώσεις
Έσοδα ενοικίων
Έσοδα κοινοχρήστων
Απαιτήσεις
Αγορές παγίων

31.12.2018
(ποσά σε € '000)
Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
Πωλήσεις
Απαιτήσεις
Έσοδα ενοικίων
Έσοδα κοινοχρήστων
Απαιτήσεις
Πώληση παγίων
Απαιτήσεις

Genesis Pharma (Cyprus)
Ltd

155
0
1.198
0
0
0
0
0

M.S.Jacovides Ελλάς ΑΕ

0
3
0
1.011
0
0
0
0

0
0
0
0
160
89
0
0

Genesis Pharma (Cyprus)
Ltd

345
0
0
0
0
0
0

Ευριπίδης Art Gallery ΕΠΕ

0
0
0
0
0
0
89
0

M.S.Jacovides Ελλάς ΑΕ

0
345
0
0
0
0
0

0
0
156
65
0
0
0

0
0
0
0
80
0
0

0
0
0
0
0
0
0
48

0
0
0
0
0
0
0
0

Genesis Biopharma Srl

0
0
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
0
4

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας
κατά την χρήση 1/1-31/12/2019 διαμορφώθηκαν σε €7,1 εκατομμύρια.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Κατά τη χρήση 2019 δεν διανεμήθηκαν μερίσματα ενώ κατά τη χρήση 2018 διανεμήθηκαν
μερίσματα συνολικού ποσού €8.000.000,00 (€1,6 ανά μετοχή).

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν
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Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1. Να εγκρίνετε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την 22η εταιρική χρήση
(1/1/2019 - 31/12/2019).
2. Να απαλλάξετε τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης
(1/1/2019 – 31/12/2019) σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Να εγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν την
περίοδο 1/1/2019 – 31/12/2019.
4. Να προεγκρίνετε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 23η εταιρική χρήση
(1/1/2020 – 31/12/2020).
5. Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για το έτος 2020.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Χαλάνδρι, 20 Φεβρουαρίου 2020

Αριστοκλής Ιακωβίδης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Γένεσις Φάρμα Α.Ε.
Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Γένεσις Φάρμα Α.Ε. (Εταιρεία), οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικών
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που
περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν.
4548/2018.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει
είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και
τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι
Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr
Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487

Άλλες Πληροφορίες
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες,
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας
έκθεσης ελεγκτή. Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες
Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι
οποίες απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας:
·

Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 αντιστοιχούν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

·

Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία
Γένεσις Φάρμα Α.Ε. και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν
έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Εταιρείας.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
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, που 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
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που 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 χρηματοοικονομικές
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 την 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 την
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

•

Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

•

Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες».
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2020
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113
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