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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κκ Μετόχους της εταιρίας “ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ”
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας “ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης
Δεκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και µεταβολών καθαρής θέσης της
χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει (ΕΛΠ),
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
µε βάση τον έλεγχό µας. Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου, πού έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για
το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών
και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών
καταστάσεων.

4

Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεµβρίου 2016
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
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Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι: 1) Μεταξύ επιµέρους λογαριασµούς των απαιτήσεων
περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 450.000 περίπου. Η
Εταιρία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα ΕΛΠ, δεν έχει
σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη
ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού €
190.000 περίπου. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων,
τα Ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης εµφανίζονται αυξηµένα κατά €
190.000 περίπου. 2) Η Εταιρία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται
από τα ΕΛΠ, δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, το συνολικό ύψος της µη σχηµατισθείσας
πρόβλεψης ανέρχεται σε € 100.000 περίπου, µε συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε
εργαζοµένους να είναι µειωµένες κατά € 100.000, τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται
αυξηµένα κατά € 100.000 και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και προηγούµενης χρήσης
αυξηµένα κατά € 16.000 και € 200 περίπου, αντίστοιχα.
Γνώµη µε επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην
παράγραφο «Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη», οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρίας
“ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 και τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε
τα ΕΛΠ.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920
και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2016.
β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρία «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συµβουλίου.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
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µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Ιωάννης Ε. Μανώλης

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13871
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Ισολογισµός της 31ης Δεκεµβρίου 2016
13η Εταιρική Χρήση (από την 1η Ιανουαρίου 2016 µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016)
Σηµ.

31.12.2016

31.12.2015

Ακίνητα

6.1

148.197,79

123.132,63

Λοιπός εξοπλισµός

6.1

823.083,82

442.036,66

971.281,61

565.169,29

19.445,53

14.560,62

Σύνολο

19.445,53

14.560,62

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό
κατασκευή

85.589,64

30.000,00

Λοιπά

1.365,00

1.365,00

Σύνολο

1.365,00

1.365,00

1.077.681,7
8

611.094,91

2.428.901,04

1.902.490,93

183.899,31

181.752,77

2.612.800,35

2.084.243,70

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώµατα πάγια

Σύνολο

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα

6.1

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο µη κυκλοφορούντων

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προκαταβολές για κυκλοφορούντα στοιχεία και
υπηρεσίες
Σύνολο
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Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
8.810.202,62

8.983.032,52

14.046,21

9.405,44

786.171,54

634.900,70

-

38.247,60

12.982,57

11.717,34

394.855,85

963.122,93

Σύνολο

10.018.258,7
9

10.640.426,5
3

Σύνολο κυκλοφορούντων

12.631.059,
14

12.724.670,
23

Σύνολο Ενεργητικού

13.708.740,
92

13.335.765,
14

Εµπορικές απαιτήσεις

7.1

Δουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις

7.1

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

7.1

Το συνηµµένο προσάρτηµα (σελ. 10 έως 22) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σηµ.

31.12.2016

31.12.2015

8

4.017.240,00

4.017.240,00

4.017.240,00

4.017.240,00

158.972,61

121.872,61

Αποτελέσµατα εις νέο

1.403.278,46

1.273.657,27

Σύνολο

1.562.251,07

1.395.529,88

Σύνολο καθαρής θέσης

5.579.491,0
7

5.412.769,8
8

21.893,32

30.843,12

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

326.039,70

172.877,93

Σύνολο

347.933,02

203.721,05

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβληµένα κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο (133.908 µετοχές προς € 30,00 έκαστη)
Σύνολο

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

8

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις

9.1

9
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Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
2.880.462,90

2.967.321,36

4.349.265,88

4.205.921,83

-

130.353,71

Λοιποί φόροι και τέλη

18.867,46

12.606,90

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

43.992,15

43.641,09

477.443,87

300.608,39

11.284,57

58.820,93

Σύνολο

7.781.316,83

7.719.274,21

Σύνολο υποχρεώσεων

8.129.249,8
5

7.922.995,2
6

Σύνολο Παθητικού

13.708.740,
92

13.335.765,
14

Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικά Δάνεια
Εµπορικές υποχρεώσεις

9.2

Φόρος εισοδήµατος

Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσης δουλευµένα

Το συνηµµένο προσάρτηµα (σελ. 10 έως 22) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016

31.12.2015

35.275.860,03

34.972.282,95

Κόστος πωλήσεων

(32.927.489,83
)

(32.890.053,7
4)

Μικτό αποτέλεσµα

2.348.370,20

2.082.229,21

109.282,97

113.399,80

Σηµ.
Κύκλος εργασιών

10

Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διάθεσης

10

(427.792,29)

(447.159,27)

Έξοδα διοίκησης

10

(1.283.342,68)

(1.002.978,24)

Λοιπά έσοδα και κέρδη

10

41.742,01

525.484,99

Λοιπά έξοδα και ζηµίες

(46.072,18)

(39.240,64)

Αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων

742.188,03

1.231.735,85

51.747,20

63.953,67

(244.865,96)

(251.382,63)

Καθαρά κέρδη χρήσεως προ φόρων

549.069,27

1.044.306,89

Φόροι εισοδήµατος

(181.486,08)

(342.398,38)

Καθαρά κέρδη χρήσεως µετά από φόρους

367.583,19

701.908,51

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι

10

Το συνηµµένο προσάρτηµα (σελ. 10 έως 22) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως
Σηµ
.

Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέο

4.017.240,0
0

95.230,14

933.161,23

Τακτικό αποθεµατικό

-

26.642,47

(26.642,47)

Διανοµές µερισµάτων

-

-

Αποτελέσµατα χρήσεως
2015

-

-

701.908,51

701.908,51

Υπόλοιπο την 31.12.2015

4.017.240,0
0

121.872,61

1.273.657,27

5.412.769,8
8

Υπόλοιπο την 1.1.2016

4.017.240,0
0

121.872,61

1.273.657,27

5.412.769,8
8

Τακτικό αποθεµατικό

-

37.100,00

(37.100,00)

Διανοµές µερισµάτων

-

-

Αποτελέσµατα χρήσεως
2016

-

-

367.583,19

366.583,19

4.017.240,0
0

158.972,61

1.403.278,46

5.578.491,0
7

Υπόλοιπο την 1.1.2015

Υπόλοιπο την 31.12.2016

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συνολικό
5.045.631,3
7
-

(334.770,00) (334.770,00)

-

(200.862,00) (200.862,00)

Το συνηµµένο προσάρτηµα (σελ. 10 έως 22) αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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Προσάρτηµα επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεµβρίου 2016 (άρθ. 29, ν.
4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρία
α) Επωνυµία: ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρία.
γ) Χρήση: 01/01/2016 – 31/12/2016.
δ) Διεύθυνση της έδρας: Γεωργίου Παπανδρέου 68, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 124 62.
ε) Α.Μ.Α.Ε.: 55785/01ΔΤ/Β/03/78 , ΓΕ.ΜΗ.: 5538801000 , ΑΦΜ: 999399465.
στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Η Εταιρία εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των µεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον
παρόντα νόµο 4308/2014.
θ) Τα ποσά των οικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόµισµα της Εταιρίας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας
www.pharmastock.gr, καθώς και στο Γ.Ε.ΜΗ..
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 13ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεµβρίου
2016 (περίοδος 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεµβρίου 2016) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο
της 27ης Ιουνίου 2017 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρίας, που καθορίζουν και τον σκοπό αυτής σύµφωνα µε το
καταστατικό της, είναι το εµπόριο φαρµακευτικών και παραφαρµακευτικών προϊόντων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεµβρίου 2016, που καλύπτουν την χρήση από
την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεµβρίου 2016, καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της µε βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), όπως προβλέπεται από τον Ν. 4308/2014.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεµβρίου 2016 είναι οι δεύτερες οικονοµικές
καταστάσεις που συντάσσονται από την Εταιρία µε βάση τα ΕΛΠ. Για τις χρήσεις έως και την 31η
Δεκεµβρίου 2014 η Εταιρία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε τις χρηµατοοικονοµικές
της καταστάσεις µε βάση τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. λαµβάνοντας υπόψη τις
διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρίας ως συνεχιζόµενης
δραστηριότητας
Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016, βασίστηκε στην αρχή της
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
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Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν λόγω
αρχής σχετίζονται κυρίως µε το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και µε τα
επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου και του τραπεζικού συστήµατος.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η µελλοντική πορεία των εργασιών της
επηρεάζεται άµεσα από τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία. Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του
2016 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την επανεξέταση των όρων του
προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα και
στο εξωτερικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την
οµαλή λειτουργία της. 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 Εταιρίας.
Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της
συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεών της.
3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια
εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα
αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και
σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά
γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές
παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των
συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις.

παγίων, τις

3.1.Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η εταιρία για τα επιµέρους στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες
λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον
ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη
ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
Κτίρια και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων: 11 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός: 8 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά: 10 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά: 12 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων: 10 έτη.
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 5 έτη.

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί
την ανακτήσιµη αξία του.
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Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ελέγχονται για αποµείωση
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην
περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι
λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται
ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών
στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση
έξοδα) και της αξίας χρήσης αυτών.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρία δεν αναµένει
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα,
λογισµικά προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της
διάρκειας της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων
της αξίας τους.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς
λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της
αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα
όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου
αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται
βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συµµετοχές
Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους
ενδέχεται να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρούνται όταν η λογιστική αξία των
συµµετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσης που
είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην
επόµενη πενταετία και της υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.
Στην παρούσα περίοδο δεν συνέτρεξε αυτή η περίπτωση.
3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το
σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων), πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός
από τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς
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τους ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου.
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό
που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το µεγαλύτερο από:
➢ Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.
➢ Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως
κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται
µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του
ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα
συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
➢ Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νοµοθεσίας.
➢ Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της
χρήσης, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την
Εταιρία.
3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι
Η εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
3.1.5. Αποθέµατα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέµατα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη
που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα
αποτιµούνται στην κατ' είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το
κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους, η οποία ακολουθείται
πάγια. Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία αποµειώσεως
καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο
κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
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Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και
αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει
της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών
δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση
ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης
αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα,
αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες
αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Οι
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία
του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές
διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.
β) Διαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Διαφορές που
προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρούνται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του
ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά
των οικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρούνται και αποτιµούνται στα
προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρούνται ως
αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα
ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ
αυτές που λαµβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια
περίοδο που καταχωρούνται και τα αντίστοιχα έξοδα.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η Εταιρία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
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Ειδικότερα:
➢ Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρούνται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
➢ Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την
κυριότητά τους.
➢ Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
➢ Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.
➢ Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δεδουλευµένου.
3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρούνται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα
ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν
συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον
έλεγχο της Εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των οικονοµικών
καταστάσεων.
3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού,
προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία
αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα,
ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συµβούλιο. Τα µη
διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι
σηµαντικά, στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων.
3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές
Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και
διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
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3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων
Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρούνται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των
οικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων
Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρούνται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
µεταβολές αυτές δεν καταχωρούνται αναδροµικά.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.
3.2.3. Διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρούνται µε την αναδροµική διόρθωση των οικονοµικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας
περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των οικονοµικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του
νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των οικονοµικών
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα κονδύλια
του ισολογισµού
Στον λογαριασµό «λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» περιλαµβάνεται το µακροπρόθεσµο τµήµα
€ 325.139,70 υποχρεώσεων προς την Εθνική Leasing, που αφορά την ροµποτική επένδυση η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη και εφαρµογή. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσµο τµήµα € 95.448,09
περιλαµβάνεται στον λογαριασµό των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων «λοιπές υποχρεώσεις».

6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
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6.1.Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας µεταβολών ενσώµατων και
άυλων πάγιων στοιχείων

Ακίνητα
Γήπεδα

Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισµός

Λοιπά άυλα
στοιχεία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2015

9.029,00

300.983,37

Προσθήκες περιόδου

74.049,24

376.192,68

8.481,95

(3.200,00)

Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015

511.392,85

9.029,00

300.983,37

884.385,53

82.531,19

-

161.057,40

370.950,88

63.726,89

25.822,34

71.877,99

4.243,68

Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2015
Αποσβέσεις περιόδου

(480,00)

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2015
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2015

-

186.879,74

442.348,87

67.970,57

9.029,00

114.103,63

442.036,66

14.560,62

9.029,00

300.983,37

884.385,53

82.531,19

51.750,00

549.242,62

9.724,46

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1/1/2016
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31/12/2016

(500,00)
9.029,00

352.733,37

1.433.128,1
5

92.255,65

-

186.879,74

442.348,87

67.970,57

26.684,84

168.195,46

4.839,55

Σωρευµένες αποσβέσεις και
αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1/1/2016
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

(500,00)
-

213.564,58

610.044,33

72.810,12

9.029,00

139.168,79

823.083,82

19.445,53

Υπόλοιπο 31/12/2016
Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2016

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
7.1.Αποτίµηση στο κόστος κτήσεως
7.1.1 Λοιπές απαιτήσεις
Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται κυρίως το χρεωστικό υπόλοιπο από το Φ.Π.Α. προς
συµψηφισµό, ο επιστρεπτέος Φόρος Εισοδήµατος καθώς και διάφορα χρεωστικά υπόλοιπα
χρεωστών και πιστωτών.
7.1.2 Εµπορικές απαιτήσεις
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Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
31.12.2016

31.12.2015

Πελάτες

4.532.695,18

4.887.401,92

Επιταγές εισπρακτέες

3.734.358,37

3.742.753,25

Γραµµάτια εισπρακτέα

617.149,07

389.877,35

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(74.000,00)

(37.000,00)

8.810.202,6
2

8.983.032,5
2

Εµπορικές απαιτήσεις

Σύνολο

7.1.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Στο κονδύλι του ισολογισµού ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνονται κυρίως
καταθέσεις όψεως σε τράπεζες του εσωτερικού.
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεως
Το ολοσχερώς καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 133.908 κοινές,
ονοµαστικές, µε δικαίωµα ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας € 30,00 έκαστη και ανέρχεται συνολικά
σε € 4.017.240,00. Δεν υφίσταται εγκεκριµένο και µη καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. Στην
κλειόµενη χρήση δεν εκδόθηκαν νέες µετοχές για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Δεν έχουν
εκδοθεί άλλοι τίτλοι ούτε έχουν ενσωµατωθεί δικαιώµατα σε άλλους τίτλους. Δεν υφίστανται
κατεχόµενες ίδιες µετοχές ή άλλοι κατεχόµενοι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης.
Το τακτικό αποθεµατικό των € 158.972,61 σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής
εταιρικής νοµοθεσία (κωδ.Ν. 2190/1920). Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να µεταφέρουν τουλάχιστον
το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρι το αποθεµατικό αυτό να
ανέρχεται στο ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
9. Υποχρεώσεις
9.1.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
9.1.1 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασµού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:
Πίνακας µεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο ενάρξεως
Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός της περιόδου
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο λήξεως

Χρήση 2016
30.843,12
(8.949,80)
21.893,32

Χρήση 2015
39.792,92

31.12.2016

31.12.2015

(8.949,80)30.843,12

9.2.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
9.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές υποχρεώσεις
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Προµηθευτές

547.947,86

583.398,28

Επιταγές Πληρωτέες

3.801.318,0
2

3.622.523,55

Σύνολο

4.349.265,
88

4.205.921,8
3

10. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας
Τα έσοδα της Εταιρίας, τα οποία αποτελούνται κυρίως από πωλήσεις εµπορευµάτων στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό έχουν ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016

31.12.2015

Πωλήσεις εσωτερικού

28.537.444,3
3

27.305.526,94

Πωλήσεις εξωτερικού

6.738.415,70

7.666.756,01

Κύκλος εργασιών

35.275.860,
03

34.972.282,9
5

236,34

9.405,44

2.720,82

2.784,00

104.525,81

101.210,36

107.482,97

113.399,80

Έσοδα

Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις
Έσοδα αποστολής αγαθών
Π.Φ.Σ. 0,4 %
Λοιπά συνήθη έσοδα

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

-

Άλλα κέρδη

499.128,76

43.542,01

26.356,23

43.542,01

525.484,99

Πιστωτικοί τόκοι

51.747,20

63.953,67

Σύνολο εσόδων

35.478.632,
21

35.675.121,4
1

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Τα έξοδα της Εταιρίας, ανά κατηγορία δαπάνης, έχουν ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
Έξοδα

31.12.2016

31.12.2015

32.927.489,83

32.890.053,74

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

838.509,22

831.515,14

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

125.700,33

110.847,64

Παροχές τρίτων

139.425,63

82.237,09

20.352,13

23.064,36

Κόστος πωληθέντων

Φόροι τέλη
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Διάφορα έξοδα

387.427,81

300.529,27

Τόκοι και συναφή έξοδα

244.865,96

251.382,63

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων

199.719,85

101.944,01

46.072,18

39.240,64

34.929.562,
94

34.630.814,5
2

Έκτακτα έξοδα
Σύνολο εξόδων

Τα ανωτέρω έξοδα παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως εξής:
Από 1η Ιανουαρίου έως

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπά έξοδα και ζηµίες
Σύνολο εξόδων

31.12.2016

31.12.2015

32.927.489,83

32.890.053,74

427.792,29

447.159,27

1.283.342,68

1.002.978,24

244.865,96

251.382,63

46.072,18

39.240,64

34.929.562,
94

34.630.814,5
2

11. Προτεινόµενη διάθεση κερδών
Το διοικητικό συµβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων τη διάθεση
των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:
31.12.2016
Τακτικό αποθεµατικό

19.491,96

Πρώτο µέρισµα

66.954,00
281.137,23

Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο

367.583,19

Η προτεινόµενη διάθεση κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων µε πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
12. Φόρος εισοδήµατος
Η Εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
Ο φόρος εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορά τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος που
προέκυψε από τα φορολογικά κέρδη της χρήσης και ανήλθε σε € 181.486,08 (στην προηγούµενη
χρήση € 342.398,38).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).», ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των κερδών των νοµικών προσώπων ανέρχεται στο 29%. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την
1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.
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13. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο
Στην κλειόµενη περίοδο καταβλήθηκαν µερίσµατα € 200.862,00 από κέρδη της προηγούµενης
χρήσης 2015.
14. Λογιστικός χειρισµός ζηµιών περιόδου
Η κλειόµενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσµα.
15. Αναβαλλόµενοι φόροι
Η εταιρία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
16. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
Έµµισθο προσωπικό

31.12.2015

43

41

Η εταιρία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016

31.12.2015

Μισθοί και ηµεροµίσθια

661.101,92

646.826,96

Κοινωνικές επιβαρύνσεις

167.610,80

164.604,12

Παρεπόµενες παροχές προσωπικού

5.634,50

5.185,00

Αποζηµιώσεις προσωπικού

4.162,00

14.899,06

838.509,22

831.515,14

Σύνολο εξόδων

17. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
18. Συµµετοχές σε εταιρείες µε απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
Δεν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές
19. Στοιχεία της εταιρίας που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρία ως θυγατρική
Η Εταιρία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
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20. Στοιχεία της εταιρίας που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µερικού
συνόλου επιχειρήσεων, µέρος του οποίου αποτελεί η εταιρία ως θυγατρική
Η Εταιρία δεν ανήκει σε µερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
21. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
Δεν συντρέχει περίπτωση.
22. Αµοιβές σε µέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοιες αµοιβές.
23. Διακανονισµοί (συµφωνίες) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό µε σηµαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρίας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισµοί.
24. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις: Η Εταιρία έχει συνάψει µη ακυρώσιµη σύµβαση λειτουργικών
µισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτου οι οποίες λήγουν σε διάφορες ηµεροµηνίες έως
και το έτος 2019.
Οι ελάχιστες πληρωµές ενοικίων λειτουργικής µισθώσεως ακινήτου έχουν ως ακολούθως:
31.12.2016

31.12.201
5

Έως 1 έτος

13.200,00

7.640,00

Από 1 έως και 5 έτη

66.000,00

22.920,00

Πάνω από 5 έτη

65.500,00

6.900,00

144.700,00

37.460,00

Σύνολο

β) Εγγυήσεις: Η Εταιρία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους.
γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις: Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση
2009. Κατά συνέπεια για τη χρήση 2010 οι φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί
οριστικές. Η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι δεν αναµένονται ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις
και για αυτό το λόγο δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.
Με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, αρχής γενοµένης από τη χρήση 2011, και στη συνέχεια µε το
άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα ελεγκτικά γραφεία που
διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση Εκθέσεως
Φορολογικής Συµµόρφωσης ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά
αντικείµενα. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγχόµενη εταιρία, αφετέρου δε
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Για τις χρήσεις 2011 - 2015 η Εταιρία έλαβε τη σχετική Έκθεση, χωρίς τη διατύπωση επιφύλαξης ως
προς τα φορολογικά αντικείµενα που ελέχθησαν. Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις
χρήσεις από 1.1.2016, η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης καθίσταται προαιρετική.
Για τη χρήση 2016 η Εταιρία επέλεξε τον ανωτέρω φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και από τη σχετική Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης, που
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 2016, εκτιµάται πως
δεν θα προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις.
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25. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την
Εταιρία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύµφωνα µε τα ΕΛΠ.
Χαϊδάρι, 27 Ιουνίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Π 090149

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ. Χ705890

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝ. ΒΟΥΤΑ ΑΡ.ΑΔ.
7249 Α’ ΤΑΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Οι ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις, που αποτελούνται από είκοσι δύο (22) σελίδες, είναι αυτές
που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου µας, µε ηµεροµηνία 18 Ιουλίου 2017.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Ιωάννης Ε. Μανώλης

Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13871
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ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2016
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΈΩΣ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2016)

ΧΑΪΔΑΡΙ

2016

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου χρήσεως
ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
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Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου χρήσεως

Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου
Προς την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων επί των οικονοµικών καταστάσεων
χρήσεως 2016 (Διαχείριση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεµβρίου 2016)
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις της 13ης
εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2016 της εταιρίας µας, τις δεύτερες οικονοµικές καταστάσεις
που συντάσσονται µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και να σας δώσουµε τις
παρακάτω επεξηγήσεις.
1. Το επιχειρηµατικό µοντέλο της επιχείρησης και βασικές αξίες
Η «ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε στις 15 Δεκεµβρίου 2003 έπειτα από
µετατροπή της ατοµικής επιχείρησης της Δήµητρας Χαραλαµποπούλου, µε κύριο σκοπό την
εµπορία στο εσωτερικό και εξωτερικό παντός είδους, τύπου και µορφής φαρµακευτικών και
παραφαρµακευτικών προϊόντων, ως και πάσης φύσεως καλλυντικών και χηµικών
προϊόντων, ιατρικών και διαγνωστικών µηχανηµάτων.
Το όραµα της Εταιρίας είναι η στήριξη σύγχρονων φαρµακείων που θα συµβάλλουν στην
προάσπιση και βελτίωση της υγείας του κοινωνικού συνόλου. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από
την συνεχή ανάπτυξη καινοτοµιών που εξασφαλίζουν στο φαρµακοποιό την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών υγείας.
Στον κλάδο της υγείας µε τις συνεχείς εξελίξεις στους τοµείς της έρευνας και ανάπτυξης η
καινοτοµία είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια. Η υιοθέτηση καινοτόµων λύσεων και
πρωτοβουλιών προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τόσο σε εµάς όσο και τους
συνεργάτες µας. Ο εξοπλισµός τελευταίας τεχνολογίας όπως το σύστηµα αποθήκευσης Rowa,
η χρήση ασύρµατων τερµατικών για την συγκέντρωση της παραγγελίας και το σύστηµα
control για τον τελικό έλεγχο εξασφαλίζουν ακρίβεια και ταχύτητα σε παραλαβές και
παραδόσεις. Το online σύστηµα παραγγελειοληψίας διευκολύνει σηµαντικά τον
φαρµακοποιό µειώνοντας σηµαντικά τα λάθη κατά την εκτέλεση παραγγελιών.
2. Δοµή εταιρικής διακυβέρνησης
Η Εταιρία διοικείται από τετραµελές Διοικητικό Συµβούλιο τα οποία εκλέχθηκαν από την
Γενική Συνέλευση των Μετόχων και η θητεία τους θα διαρκέσει πέντε έτη. Το διοικητικό
συµβούλιο συνέρχεται σε σώµατα τουλάχιστον µία φορά το µήνα, γράφονται πρακτικά σε
ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συµβούλους που πήραν µέρος.
Το Διοικητικό Συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές
υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.
Επίσης, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία µέσα στο πλαίσιο
του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό αυτό
ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης.
3. Οικονοµική Κατάσταση της Εταιρίας
Ο κύκλος Εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε € 35.275.860,03 έναντι €
34.972.282,95 της προηγούµενης χρήσης , σηµειώνοντας αύξηση κατά € 303.577,08 ή 0,87
%.
Τα κέρδη της κλειόµενης χρήσης ανήλθαν σε € 549.069,27 έναντι € 1.044.306,89 της
προηγούµενης χρήσης, σηµειώνοντας µείωση κατά € 495.237,62 ή 47,42 %. Η µείωση αυτή
οφείλεται κυρίως στα έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων της
προηγούµενης χρήσεως.
Η οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας κατά την 31.12.2016 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια
κεφάλαια κατά την 31.12.2016 ανέρχονται σε ποσό € 5.579.491,07 έναντι € 5.412.769,88 της
προηγούµενης χρήσης, σηµειώνοντας αύξηση κατά € 166.721,19 ή 3,08%. Η αύξηση αυτή
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οφείλεται: α)στο αποτέλεσµα της χρήσεως µετά από φόρους, κατά € 366.583,19 και β)στη
διανοµή µερισµάτων της προηγούµενης χρήσεως ύψους € 200.862,00.
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως
εξής:
Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

31/12/2016

31/12/2015

Κυκλοφορούν ενεργητικό

12.631.059,1
4

12.724.670,2
3

Σύνολο ενεργητικού

13.708.740,9
2

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

1.077.681,78

Σύνολο ενεργητικού

13.708.740,9
2

92,14%

13.335.765,1
4

95,42%

611.094,91
7,86%

13.335.765,1
4

4,52%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και µη κυκλοφοριακό ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια

5.579.491,07

Σύνολο υποχρεώσεων

8.129.249,85

68,63%

5.412.769,88
7.922.995,26

68,32%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρίας.

Σύνολο υποχρεώσεων

8.129.249,85

Σύνολο παθητικού

13.708.740,9
2

Ίδια κεφάλαια

5.579.491,07

Σύνολο παθητικού

13.708.740,9
2

7.922.995,26
59,30%

13.335.765,1
4

5.412.769,88
40,70%

13.335.765,1
4

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρίας
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Ίδια κεφάλαια

5.579.491,07

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

1.077.681,78

517,73
%

5.412.769,88
579.729,91

933,67%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας
από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό

12.631.059,1
4

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

7.781.316,83

162,33
%

12.724.670,2
3 164,84%
7.719.274,21

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Αποτέλεσµα προ φόρων και τόκων
Πωλήσεις αποθεµάτων &
υπηρεσιών

31/12/2016

31/12/2015

742.188,03

1.231.735,85

35.275.860,0
3

2,10%

34.972.282,9
5

3,52%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρίας χωρίς το συνυπολογισµό
των τόκων και φόρων.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης προ
φόρων
Σύνολο εσόδων

549.069,27
35.478.632,2
1

1.044.306,89
1,55%

35.675.121,4
1

2,92%

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

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης προ
φόρων
Ίδια κεφάλαια

549.069,27
5.579.491,07
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Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Μικτά αποτελέσµατα

2.348.370,20

Πωλήσεις αποθεµάτων &
υπηρεσιών

35.275.860,0
3

2.082.229,21
6,66%

34.972.282,9
5

5,95%

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού αποτελέσµατος επί
των πωλήσεων της εταιρίας.
4. Εξέλιξη εργασιών της Εταιρίας
Τα έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας της Εταιρίας µας
κατά τη χρήση που έληξε την 31.12.2016, συγκρινόµενα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της
προηγούµενης χρήσης έχουν σε €, ως ακολούθως :
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016

31.12.2015

Πωλήσεις εσωτερικού

28.537.444,3
3

27.305.526,94

Πωλήσεις εξωτερικού

6.738.415,70

7.666.756,01

Κύκλος εργασιών

35.275.860,
03

34.972.282,9
5

236,34

9.405,44

2.720,82

2.784,00

104.525,81

101.210,36

107.482,97

113.399,80

Έσοδα

Επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις
Έσοδα αποστολής αγαθών
Π.Φ.Σ. 0,4 %
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

-

499.128,76

43.542,01

26.356,23

43.542,01

525.484,99

Πιστωτικοί τόκοι

51.747,20

63.953,67

Σύνολο εσόδων

35.478.632,
21

35.675.121,4
1

Άλλα κέρδη
Λοιπά έσοδα και κέρδη

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016

Έξοδα
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32.927.489,8
3

32.890.053,74

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

838.509,22

831.515,14

Αµοιβές και έξοδα τρίτων

125.700,33

110.847,64

Παροχές τρίτων

139.425,63

82.237,09

20.352,13

23.064,36

Διάφορα έξοδα

387.427,81

300.529,27

Τόκοι και συναφή έξοδα

244.865,96

251.382,63

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων

199.719,85

101.944,01

46.072,18

39.240,64

34.929.562,
94

34.630.814,5
2

Κόστος πωληθέντων

Φόροι τέλη

Έκτακτα έξοδα
Σύνολο εξόδων

5. Στελέχωση της Εταιρίας
Στην Εταιρία απασχολούνται κατά την 31.12.2016 43 άτοµα µε σχέση έµµισθης εργασίας
έναντι 41 ατόµων την προηγούµενη χρήση.
6. Υποκαταστήµατα Εταιρίας
Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήµατα.
7. Ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Οι ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι περιγράφονται αναλυτικά στην
παράγραφο 3 του προσαρτήµατος.
8. Στόχοι και µελλοντική πορεία εργασιών
Αναµφισβήτητα η πορεία της Εταιρίας κατά την δέκατη τρίτη χρήση λειτουργίας της ήταν
αρκετά ικανοποιητική. Λαµβάνοντας υπόψη τον διαρκώς εντεινόµενο ανταγωνισµό και τις
συνθήκες της αγοράς θέσαµε υψηλούς στόχους και χαράξαµε τη στρατηγική της Εταιρίας, µε
σκοπό να επιτύχουµε την επέκτασή της µέσω της αύξησης του κύκλου εργασιών της. Επίσης,
βρίσκεται σε εξέλιξη και εφαρµογή η επένδυση που αφορά την ροµποτική επέκταση σχετικά
µε τον τρόπο λήψης των παραγγελιών και διάθεσης αυτών στους πελάτες της εταιρίας
Στόχος για την τρέχουσα χρήση είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης, η µείωση του
κόστους – όπου αυτό είναι εφικτό – και η αύξηση
του κύκλου εργασιών και των
αποτελεσµάτων της Εταιρίας.
Ως Διοίκηση της Εταιρίας όµως, θα συνεχίσουµε και θα εντείνουµε τις προσπάθειές µας για
την επίτευξη νέων, υψηλότερων στόχων, για την τρέχουσα χρήση και για τις επόµενες.
9. Κίνδυνοι
Πιστωτικός Κίνδυνος: Είναι περιορισµένος. Για τους νέους πελάτες πραγµατοποιείται
ενδελεχής έλεγχος για την αποφυγή επισφαλειών.
Κίνδυνος ρευστότητας και ταµειακών ροών: Τα ταµειακά διαθέσιµα είναι επαρκή και
συνεπώς ο συγκεκριµένος κίνδυνος είναι περιορισµένος.
Επιτοκιακός κίνδυνος: Οι µεταβολές των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια είναι µικρές και
συνεπώς ο κίνδυνος δεν θεωρείται σηµαντικός.
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Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Όλες οι συναλλαγές της Εταιρίας πραγµατοποιούνται σε ευρώ
και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος.
10.Εργασιακά Θέµατα
Η ΦΑΡΜΑΣΤΟΚ Α.Ε., έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται
η εύλογη διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωµένο στις ειδικές
απαιτήσεις της άµεσης εξυπηρέτησης των πελατών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
αποτελεσµατική λειτουργία της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο της προσέγγισής µας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουµε και
ιεραρχούµε συστηµατικά τα θέµατα που σχετίζονται µε την εργασία και τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και συνδέονται µε τις δραστηριότητές µας και τα οποία ενδέχεται να προκαλούν
αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόµενά µας µέρη, καθώς και συνολικά στη Βιώσιµη
Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων µας µε τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη κατέστη δυνατή µέσω των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
Προσεγγίζουµε µεθοδικά τα σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε τα εργασιακά και τα
ανθρώπινα δικαιώµατα που έχουµε αναγνωρίσει µε σκοπό να περιορίσουµε τις αρνητικές
επιδράσεις που µπορεί να προκύψουν από µη ορθή διαχείριση τους, και να αυξήσουµε το
περιθώριο οφέλους προς τα ενδιαφερόµενά µας µέρη από το σωστό χειρισµό τους.
Από συστάσεώς της, η Εταιρία διακρίνεται για την επαγγελµατική ηθική και τις διαχρονικές
αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση της δραστηριότητάς της, οπουδήποτε και αν
αυτή πραγµατώνεται και δίνει το στίγµα της Εταιρίας προς κάθε µέτοχο, συνεργάτη,
συναλλασσόµενο και εργαζόµενο, αποτελώντας δέσµευσή µας για πρότυπη συµπεριφορά και
συνεχή προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τοµέα.
Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση όλων των κατευθυντήριων γραµµών της
εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί διεθνώς και εστιάζουν κυρίως
στην πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των αρµοδίων αρχών, για
κάθε ουσιαστικό ζήτηµα που αφορά σηµαντικές εξελίξεις ή οικονοµικά στοιχεία και στην
προστασία των συµφερόντων και δικαιωµάτων των µετόχων.
Η επικοινωνία και η ενηµέρωση όλων των ενδιαφερόµενων µερών για τις δραστηριότητές
µας, πλέον της τήρησης των υποχρεωτικών διατάξεων, αποτελούν πρωταρχικό µέληµά µας,
διότι έτσι εξασφαλίζεται η ζητούµενη διαφάνεια και ενδυναµώνεται η σχέση εµπιστοσύνης
προς την Εταιρία.
Τηρώντας τα παραπάνω, όλοι οι εργαζόµενοι συντελούν στην πρόληψη ή/και στην ορθή
διαχείριση οποιουδήποτε φαινοµένου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθασµένης πρακτικής, και
συνεπακόλουθα, συµβάλλουν στην προστασία της καλής φήµης της Εταιρίας.
Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού.
Στην Εταιρία είναι διάχυτη η αντίληψη πως το όραµα για σταθερή βελτίωση των
επιχειρηµατικών και εργασιακών επιδόσεων συνδέεται άµεσα µε τη συνεχή αναβάθµιση των
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων.
Ο Εταιρία δεσµεύεται και υποστηρίζει την Παγκόσµια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων του Ο.Η.Ε. και συµµορφώνεται µε τη σχετική νοµοθεσία προτεραιότητα της
Εταιρίας είναι η ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού του (δυνατότητα εξέλιξης,
αξιόλογες απολαβές, διοργάνωση σεµιναρίων για περαιτέρω εκπαίδευση). Η Εταιρία
διερευνά τη µη εµπλοκή των συνεργατών της σε παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
11.Περιβαλλοντικά Θέµατα
Στο πλαίσιο προσέγγισής µας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουµε και ιεραρχούµε
συστηµατικά τα περιβαλλοντικά θέµατα που συνδέονται µε τις δραστηριότητές µας και τα
οποία ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόµενά µας µέρη και στο
ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς και συνολικά στη Βιώσιµη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο.
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Προσεγγίζουµε µεθοδικά τα περιβαλλοντικά θέµατα που έχουµε αναγνωρίσει µε σκοπό να
περιορίσουµε τις αρνητικές επιδράσεις που µπορεί να προκύψουν από µη ορθή διαχείριση
τους, και να αυξήσουµε το περιθώριο οφέλους από το σωστό χειρισµό τους.
Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, η πρόληψη της ρύπανσης, η
εφαρµογή της αρχής της προφύλαξης και η τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας, αποτελούν
διαχρονική δέσµευση της Διοίκησης της Εταιρίας. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρία εφαρµόζει
ένα συνεχώς εξελισσόµενο Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης για το σύνολο των
δραστηριοτήτων της, του περιβάλλοντος, της εργασιακής υγείας και της ασφάλειας των
λειτουργιών της.
Η Εταιρία συµµετέχει ενεργά σε προγράµµατα ανακύκλωσης που έχουν αναπτυχθεί σε
πανελλαδικό επίπεδο αλλά και σε µικρότερα προγράµµατα που αναπτύσσει η ίδια.
Ο στόλος της Εταιρίας αποτελείται από οχήµατα, µε φιλικά προς το περιβάλλον καύσιµα,
µειώνοντας αισθητά το αποτύπωµα CO2. Χρησιµοποιούνται πρακτικές ανακύκλωσης υλικών
έτσι ώστε να µειώνετε η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Επίσης, λαµβάνονται εξειδικευµένα
µέτρα για την ορθή καταστροφή των ληγµένων φαρµάκων.
12.Πληροφορίες για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα
H Εταιρία την 31.12.2016 δεν είχε στην κατοχή της χρηµατοοικονοµικά µέσα.
13.Προτεινόµενη διάθεση κερδών
Το διοικητικό συµβούλιο θα προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των µετόχων
τη διάθεση των καθαρών µετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:
31.12.2016
Τακτικό αποθεµατικό

19.491,96

Πρώτο µέρισµα

66.954,00
281.137,23

Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο

367.583,19

Η προτεινόµενη διάθεση κερδών τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων µε πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

14.Ακίνητα της Εταιρίας
Η Εταιρία έχει στην κατοχή της την 31.12.2016 τα εξής ακίνητα, η αξία κτήσεως των οποίων
έχει ως εξής:
ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΣΤΩΡΟΣ

9.029,00

ΚΤΙΡΙΟ KAΣΤΩΡΟΣ

30.196,60

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΊΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

51.750,00

ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Σύνολο

270.786,77
361.762,37
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15.Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα άλλο γεγονός,
που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την πορεία της εταιρίας.
Οι Οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται, συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά προβλέπονται από τον Ν. 4308/2014, και εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συµβούλιο την 27η Ιουνίου 2017.
Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα ανωτέρω σας καλούµε όπως εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης
2016.
Χαϊδάρι, 27 Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συµβούλιο
Ακριβές απόσπασµα από το Πρακτικό του Δ.Σ.
Χαϊδάρι, 27 Ιουνίου 2017
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης που αποτελείται από 7 σελίδες είναι αυτή
που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 18 Ιουλίου 2017.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2017
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα

Ιωάννης Ε. Μανώλης
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