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I.        Ισολογισμός     

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)     

      

  Σημ. 31/12/2018 31/12/2017 

Ενεργητικό   
  

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια 2.18 116.366,26 125.127,69 

Άυλα πάγια στοιχεία 2.19 7.656,47 2.645,57 

Λοιπές μακροπρόθεσμές απαιτήσεις 2.20 43.434,56 49.079,30 

Σύνολο   167.457,29 176.852,56 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  167.457,29 176.852,56 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα 2.21 3.355.744,10 6.142.831,14 

Σύνολο   3.355.744,10 6.142.831,14 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία   
  

Εμπορικές απαιτήσεις 2.22 11.572.181,63 10.595.907,60 

Φόρος εισοδήματος 2.29 41.682,18 0,00 

Λοιπές απαιτήσεις 2.23 140.692,22 145.492,22 

Προπληρωμένα έξοδα   11.032,70 12.034,12 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.24 2.297.821,53 855.662,21 

Σύνολο   14.063.410,26 11.609.096,15 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   17.419.154,36 17.751.927,29 

Σύνολο ενεργητικού   17.586.611,65 17.928.779,85 

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     

Καθαρή θέση     

Κεφάλαιο 2.25 2.409.100,00 2.409.100,00 

Σύνολο   2.409.100,00 2.409.100,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   
  

Αποθεματικά νόμων  2.26 100.998,46 73.666,33 

Αποτελέσματα εις νέο   7.496.318,88 6.977.008,39 

Σύνολο καθαρής θέσης   10.006.417,34 9.459.774,72 

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 2.27 348.341,59 363.147,11 

Σύνολο προβλέψεων   348.341,59 363.147,11 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
  

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 2.28 5.906.592,63 6.512.146,05 

Φόρος εισοδήματος 2.29 0,00 268.642,03 

Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και τέλη 2.30 288.757,06 282.815,58 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   139.122,65 163.427,00 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 2.31 897.380,38 878.827,36 

Σύνολo Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   7.231.852,72 8.105.858,02 

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   17.586.611,65 17.928.779,85 

 
Οι σημειώσεις των σελίδων 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων  
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II.        Κατάσταση αποτελεσμάτων      
  Σημείωση 01/01-31/12/2018 01/01-31/12/2017 

       

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 2.32 22.778.547,70 23.096.786,59 

Κόστος πωλήσεων 2.33 (15.010.527,88) (15.205.133,52) 

Μικτό αποτέλεσμα   7.768.019,82 7.891.653,07 

Έξοδα διοίκησης 2.33 (1.295.943,46) (1.407.879,64) 

Έξοδα διάθεσης 2.33 (5.307.587,61) (5.357.341,51) 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 2.36 (41.295,56) (20.031,02) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 2.37 7.914,01 12.784,33 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   1.131.107,20 1.119.185,23 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   101,24 374,29 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   (39.252,89) (46.233,00) 

Αποτέλεσμα προ φόρων   1.091.955,55 1.073.326,52 

Φόροι εισοδήματος 2.38 (545.312,93) (598.749,92) 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   546.642,62 474.576,60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις των σελίδων 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων   
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III.        Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης    

      

 Κεφάλαιο 
Αποθεματικά 
νόμων και 
κατ/κού 

Αποτελέσματα 
προς 

κεφαλαιοποίηση 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2018 2.409.100,00 73.666,33 0,00 6.977.008,39 9.459.774,72 

Αποτελέσματα 
περιόδου 

0,00 27.332,13 0,00 519.310,49 546.642,62 

Υπόλοιπο 31.12.2018 2.409.100,00 100.998,46 0,00 7.496.318,88 10.006.417,34 

      

      

 Κεφάλαιο 
Αποθεματικά 
νόμων και 
κατ/κού 

Αποτελέσματα 
προς 

κεφαλαιοποίηση 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2017 60.000,00 20.000,00 2.349.061,34 6.556.098,12 8.985.159,46 

Κίνηση περιόδου 2.349.100,00 53.666,33 -2.349.061,34 420.910,27 474.615,26 

Υπόλοιπο 31.12.2017 2.409.100,00 73.666,33 0,00 6.977.008,39 9.459.774,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις των σελίδων 7 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία  «Pharmaswiss Eλλάς Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμάκων» με διακριτικό τίτλο 

«Pharmaswiss Ελλάς Α Ε »  (εφεξής η Εταιρεία) δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, κατασκευή, 

αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων σωματικής υγιεινής και 

φροντίδας. 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (1 

Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

τα οποία υιοθετήθηκαν για πρώτη φορά από την εταιρεία την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015.  Η 

Εταιρεία είναι Ανώνυμη Εταιρεία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ Ε ΜΗ) με αριθμό 

6177501000 (πρώην ΑΡ Μ Α Ε  58208/01ΑΤ/Β05/337) και εδρεύει στον Δήμο Βριλησσίων, στην Λεωφόρο 

Πεντέλης 53.  Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε 64 

άτομα (2017: 70 άτομα). 

Η Εταιρεία έως την 19η Ιουνίου 2017, ελεγχόταν κατά 100%  από την εταιρεία Pharmaswiss SA η οποία 

εδρεύει στην Ελβετία και η οποία συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Pharmaswiss Hellas AE. 

Η εταιρεία έχει απορροφήσει με τον νόμο 2166/1993 την εταιρεία «BAUSCH & LOMB OPS BV Υποκατάστημα 

αλλοδαπής» (εφεξής το Υποκατάστημα). με κύρια δραστηριότητα το χονδρικό εμπόριο φακών επαφής. φακών 

ματογυαλιών από γυαλί και από άλλα υλικά καθώς και το χονδρικό εμπόριο φωτογραφικών και οπτικών ειδών. 

 

2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών  

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εφεξής οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) περιλαμβάνουν 

τις ετήσιες εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2018 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ). όπως αυτά 

έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014 και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26η Αυγούστου 2019.  

Η Εταιρεία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (Άρθρο 2) εντάσσεται στις οντότητες μεσαίου 

μεγέθους. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του 

δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές: 

1. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού  Δεν υπάρχουν 

αντικειμενικές ενδείξεις που να θέτουν σε αμφιβολία την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της  

2. Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με βάση την αρχή 

του δουλευμένου  

3. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να διασφαλίζεται η 

συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών   

4. Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου είναι συγκρίσιμα  με τα ποσά της τρέχουσας περιόδου  

5. Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ εσόδων και 

εξόδων   

6. Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4308/2014 ή  παρέκκλιση από 

την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παραπάνω νόμου περί εύλογης παρουσίασης  
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7. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους  

8. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια 

του ισολογισμού  

Μακροοικονομικό περιβάλλον 

Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν αναμένεται 

να επηρεάσει σημαντικά την λειτουργία. τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Παρά 

το γεγονός αυτό η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της. 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. ωστόσο 

με βάση την αξιολόγησή της. η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες 

προβλέψεις αποµείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της 

Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

2.2 Συναλλαγματικές Μετατροπές 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρείας. 

(α) Νόμισμα κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρώνται βάσει του νομίσματος στο 
οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (νόμισμα παρουσίασης). Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων 
συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. 

2.3 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 

Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο 

κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:  

- Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. 

- Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης. µόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο  

- Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώματων πάγιων στοιχείων. όταν  η 

σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης 

του στη διάρκεια μίας συγκεκριμένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεμάτων στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου.  Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται µε την παραγωγή αποθεμάτων στη 

διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει τα παραχθέντα αποθέματα. 

Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται. 

Αποσβέσεις 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η 

απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και 

υπολογίζεται µε βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. 
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Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, 

στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων της Εταιρείας. 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που αφορούν βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται 

στη διάρκεια της μίσθωσης των εν λόγω ακινήτων. 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται 

αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. 

Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και 

της λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που πραγματοποιείται η πώληση στο 

κονδύλι «Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων». 

Άυλα πάγια 

Στα άυλα πάγια στοιχεία η Εταιρεία έχει εντάξει δικαιώματα ονομάτων φαρμάκων και λογισμικά προγράμματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα σήματα και τα λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωσης. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία εκτιμάται 

σε 5 χρόνια. 

2.4 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους. όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις Ζημίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η 

ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί µικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας 

αποµείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. 

Ενδείξεις αποµείωσης. µεταξύ άλλων, αποτελούν:  

- η µείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναµενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της 

κανονικής χρήσης του.  

- δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό. οικονοµικό και νομικό περιβάλλον της εταιρείας. 

-  η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι πιθανόν να 

οδηγήσει σε σημαντική µείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και  

- απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου   

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο. Οι ζημίες αποµείωσης αναστρέφονται στα 

αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται   

Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τη λογιστική 

αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία αποµείωσης. 

2.5 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το 

σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Μετά την αρχική αναγνώριση. τα αποθέματα επιµετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία αποτελεί την εκτιμώμενη τιμή 

 Ωφέλιμη Ζωή 

 Μηχανήματα και μεταφορικά μέσα 10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10 έτη 

Εξοπλισμός Η/Υ 5 έτη 



 10 

 

πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας αφαιρουμένων των υπολογιζόμενων εξόδων 

ολοκλήρωσης και των εξόδων πώλησης. 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος προσδιορίζεται τόσο για την εταιρεία Pharmaswiss Ελλάς ΑΕ 

σύμφωνα µε την μέθοδο αποτίμησης FIFO. 

2.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον ζημίες αποµείωσης. 

Ειδικότερα. μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή 

μέθοδο. αντί του κόστους κτήσεως μείον ζημίες αποµείωσης. εάν η μέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει 

σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων. 

έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 

ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που 

προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης. όταν υπάρχουν σχετικές 

ενδείξεις. 

2.7 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Αντικειμενικές ενδείξεις αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων θεωρείται ότι υφίστανται όταν:  

- Υπάρχουν προφανείς. σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων  

- η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία 

υπάρχει)  

- δυσμενείς τοπικές. εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων 

που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   
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Ζημία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η Εταιρεία 

εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:  

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο. υπολογιζόμενη 

µε τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή  

β) την εύλογη αξία του στοιχείου. µειωμένη µε το απαιτούμενο κόστος πώλησης   

Οι ζημίες αποµείωσης αναγνωρίζονται 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 αναγνωριστεί ζημία αποµείωσης. 

Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες αποµείωσης 

αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα   

2.8 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν κατά 

τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί 

εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, 

καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι έντοκες εμπορικές 

απαιτήσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη 

σταθερή μέθοδο. αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σημαντική επίπτωση 

στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά. τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες 

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται 

σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. 

2.10 Καθαρή θέση 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης της Εταιρείας περιλαμβάνουν το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της 

Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των αποθεματικών που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή 

άλλης νομοθεσίας ή του καταστατικού και των αποτελεσμάτων εις νέον. 

Κόστος που σχετίζεται άμεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης (όπως το κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) 

παρακολουθείται αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης. εφόσον είναι σημαντικό για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην 

περίοδο που αφορά. 

2.11 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία. αναγνωρίζονται και 

επιµετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Σύμφωνα με τον Ν 2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί 

απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης 

εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία 

(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται 

συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών στον Ισολογισμό της Εταιρείας αναγνωρίζεται στα 

προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού καθώς η Διοίκηση 
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θεωρεί ότι η διαφορά από την αναλογιστική μέθοδο δεν έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις. 

2.12 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: εμπορικές. φορολογικές και λοιπές 

υποχρεώσεις  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους  Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης. οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιµετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. Εναλλακτικά, 

οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιµο 

κόστος µε τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο. εάν η επιμέτρηση µε τον κανόνα της 

παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Ειδικότερα. για την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιμο κόστος. η αρχική 

αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται. 

λαμβανομένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση. τόκους. καθώς και το κόστος 

που σχετίζεται άμεσα µε την ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών 

στοιχείων.  Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση. καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα µε την 

ανάληψη των υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις 

αναγνωρίσθηκαν αρχικά. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι συμβατικές 

υποχρεώσεις της εκπληρωθούν. ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. 

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε οικονομική 

δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή μεταβιβάζεται 

σε ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται. συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας 

τυχόν άλλων. εκτός μετρητών. μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνονται. αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

2.13 Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα  

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές  
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2.14 Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα   

Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω: 

- 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 επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα  

Το έσοδο αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 

αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν. καθαρό από εκπτώσεις 

(συμπεριλαμβανομένης της τιμής ανάκτησης «Rebate» και της επιστροφής «Claw Back»), επιστροφές και 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (µέθοδος του 

ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της 

συναλλαγής   

Τα έσοδα από πώληση παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή 

φόρο επί των πωλήσεων. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριµένα από τα σχετικά έξοδα. 

Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των κερδών 

από αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων, αναγνωρίζονται βάσει των προβλεπομένων ανά κατηγορία 

στοιχείου. 

Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν 

τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

2.15 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται 

να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους  Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται μεταγενέστερα 

στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους. εάν η επιμέτρηση µε 

βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. έναντι της επιμέτρησης µε βάση το ονομαστικό ποσό. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των προβλέψεων. 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

2.16 Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία Ισολογισμού ως μισθωτής αφορούν μόνο 

λειτουργικές μισθώσεις. 
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2.17 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις   

Η σύνταξη χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει 

αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της 

Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών υπολοίπων των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των 

εσόδων και εξόδων. Κατά συνέπεια τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις ανωτέρω 

εκτιμήσεις. 

Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και κρίσιμες 

αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, με σημαντική επίδραση στα ποσά που 

καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιγράφονται στις ακόλουθες σημειώσεις: 

Σημείωση 2.8 – Εμπορικές απαιτήσεις  Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της 

όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή 

κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή   Η διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική 

υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την 

επίδραση λοιπών παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 

Σημείωση 2.42 – Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την 

πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση που τα γεγονότα αυτά 

μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
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2.18 Ενσώματα πάγια  

  
Διαμορφώσεις 

κτιρίων 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Συνολικό κόστος κτήσης αξία 1 Ιανουαρίου 2017 258.162,86 382.933,02 641.095,88 

Προσθήκες Περιόδου 1.260,00 
20,671,52 

 
21.931,52 

Μειώσεις Περιόδου 0,00 (83.480,89) (83.480,89) 

Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2017 259.422,86 320.123,65 579.546,51 

Σύνολο σωρευμένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου 2017 163.569,65 352.768.84 516.338,49 

Αποσβέσεις περιόδου 9.961,02 15.892,24 25.853,26 

Μειώσεις περιόδου 0,00 (87.772,93) (87.772,93) 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 31 Δεκεμβρίου 2017 173.530,67 280.888,15 454.418,82 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 85.892,19 39 235,50 125.127,69 

        

  
Διαμορφώσεις 

κτιρίων 
Λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Συνολικό κόστος κτήσης αξία 1 Ιανουαρίου 2018 259 422.86 320.123,65 579.546,51 

Προσθήκες Περιόδου 0.00 15 037.17 15 037.17 

Μειώσεις Περιόδου 0.00 (13.292,86) (13.292,86) 

Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2018 259 422.86 321.867,96 581.290,82 

Σύνολο σωρευμένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου 2018 173.530,67 280.888,15 454.418,82 

Αποσβέσεις περιόδου 10.483,62 9.058,09 19.541,71 

Μειώσεις περιόδου 0.00   (9 035.97) (9 035.97) 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 31 Δεκεμβρίου 2018 184.014,29 (280.910,27) 464.924,56 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 75.408,57 40.957,69 116.366,26 
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2.19 Άυλα πάγια  στοιχεία 

  
Δικαιώματα 
φαρμάκων 

Λογισμικά 
προγράμματα 

Σύνολο 

Συνολικό κόστος κτήσης αξία 1 Ιανουαρίου 2017 48.348,70 96.754,88 145.103,58 
Προσθήκες περιόδου 0,00 1.584,66 1.584,66 
Μειώσεις περιόδου 0,00 (5.061,96) (5.061,96) 
Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2017 48.348,70 93.277,58 141.626,28 

Σύνολο σωρευμένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου 
2017 

48.348,54 93.745,22 142.093,76 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 1.948,90 1.948,90 
Μειώσεις περιόδου  (5.061,95) (5.061,95) 

Σύνολο σωρευμένες αποσβέσεις την 
31 Δεκεμβρίου 2017 

48.348,54 90.632,17 138.980,71 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 0,16 2 645,41 2 645,57 

    

  
Δικαιώματα 
φαρμάκων 

Λογισμικά 
προγράμματα 

Σύνολο 

Συνολικό κόστος κτήσης αξία 1 Ιανουαρίου 2018 48.348,70 93.277,58 141.626,28 
Προσθήκες περιόδου 
 

0,00 6.576,95 6.576,95 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2018 48.348,70 99.854.53 148.203,23 

Σύνολο σωρευμένες αποσβέσεις την 1 Ιανουαρίου 
2018 

48.348,54 90.632,17 138.980,71 

Αποσβέσεις περιόδου 0.00 1.566,05 1.566,05 
Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Σύνολο σωρευμένες αποσβέσεις την 31 
Δεκεμβρίου 2018 

48.348,54 92.198,22 140.546,76 

Καθαρή λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 0,16 7.656,31 7.656,47 

                                                                                     

2.20 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Για την εταιρεία Pharmaswiss Hellas οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν κυρίως δοσμένες 

εγγυήσεις σε εκμισθωτές για την μίσθωση αυτοκινήτων και καθώς και των γραφείων της Εταιρείας  

    
 31/12/2018 31/12/2017 

Εγγυήσεις για μίσθωση αυτοκινήτων 24.658,56 30.303,30 

Εγγυήσεις για μίσθωση γραφείου 12.300,00 12.300,00 

Λοιπές Εγγυήσεις 6.476,00 6.476,00 

Σύνολο 43.434,56 49.079,30 

 

2.21 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
    31/12/2018 31/12/2017 
Αποθέματα   3.253.889,16 6.101.784,32 
Αγορές υπό παραλαβή   101.854,94 41.046,82 

Σύνολο Αποθεμάτων   3.355.744,10 6.142.831,14 
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2.22 Εμπορικές απαιτήσεις  

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Εμπορικές απαιτήσεις προς μη συνδεμένες εταιρείες                                                3.657.234,62 3.839.042,93 

Εμπορικές απαιτήσεις προς συνδεμένες εταιρείες                                                4.909.863,69 4.071.915,01 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 50.371,00 17.861,64 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 3.144.821,20 2.858.190,95 

Πρόβλεψη για επισφάλειες (190.108,88) (191.102,93) 

  11.572.181,63 10.595.907,60 

 

Η εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις βασίζεται σε κατάσταση ενηλικίωσης ληξιπρόθεσμων 

απαιτήσεων καθώς και στις προοπτικές εισπράξεις αυτών. λαμβάνοντας υπόψη. ένδικα ή άλλα μέσα  

Η πρόβλεψη επισφάλειας της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:  

  31/12/2018 31/12/2017 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 191.102,93 251.277,94 

Προβλέψεις χρήσης 24.185,61 0,00 

Aντιστροφή πρόβλεψης 0,00 (12.532,11) 

Διαγραφή πελατών (25.179,66) (47.642,90) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 190.108,88 191.102,93 

Σημειώνεται ότι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι άτοκες και βραχυπρόθεσμες. Η εύλογη αξία τους είναι 

περίπου ίση με τη λογιστική αξία τους  

 

2.23 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Χρεώστες Διάφοροι 7.051,69 7.051,69 

Πάγιες Προκαταβολές 21.200,00 26.000,00 

Προς απόδοση σε λοιπούς συνεργάτες 30,00 30,00 

Απαίτηση για επιστροφή προκαταβολής φόρου 
απορροφώσας 

112.410,53 112.410,53 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 140.692,22 145 492.22 

Η Εταιρεία έχει ήδη υποβάλλει αίτηση επιστροφής της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος. έχει ελεγχθεί 

από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης ή 

συμψηφισμού του ποσού με μελλοντικές φορολογικές οφειλές της. 

 

2.24 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Οι τραπεζικές καταθέσεις της Εταιρείας αποτελούνται από ένα λογαριασμό όψεως. σε ελληνικές τράπεζα  Όλοι 

οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι σε Ευρώ. Η εύλογη αξία τους είναι περίπου ίση με τη λογιστική αξία τους  

  31/12/2018 31/12/2017 

Ταμείο 401,88 1.033,49 

Καταθέσεις όψεως 2.297.419,65 854.628,72  

Σύνολο ταμειακών διαθέσιμων 2.297.821,53 855.662,21 
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2.25 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 2.409.100,00 διαιρούμενο σε 24.091 κοινές μετοχές 

ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 100,00 έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. 

 Κεφάλαιο  Μετοχές  
Αξία ανά 
μετοχή 

Υπόλοιπο την 31 12 2017 2.409.100,00 24.091  100,00 Ευρώ 

Υπόλοιπο την 31 12 2018 2.409.100,00 24.091  100,00 Ευρώ 

 

2.26 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

Τα αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  
Αποθεματικά 

νόμων και κατ/κού 

Κεφαλαιοποιημένο 
Αποτέλεσμα από 

Συγχώνευση 

Αποτελέσματα εις 
νέο μετά την 
αφαίρεση 

Αποθεματικών 
νόμων και Κατ/κού 

Υπόλοιπο 01 01 2018 73.666,33 0,00 6.977.008,39 

Αποτελέσματα περιόδου 27.332,13 0,00 519.310,49 

Υπόλοιπο 31 12 2018 100.998,46 0,00 7.496.318,88 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας ποσού αφορούν τακτικό αποθεματικό. το οποίο οι Ελληνικές Εταιρείες βάση 

νομοθεσίας πρέπει να διατηρούν. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το εν λόγω αποθεματικό πρέπει να έχει 

ύψος τουλάχιστον 5% επί των ετησίων καθαρών κερδών των Εταιρειών, όπως αυτά προκύπτουν από τα 

λογιστικά τους βιβλία, έως ότου φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν 

επιτρέπεται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της Εταιρείας και μπορεί μόνο να καλύψει πιθανές ζημίες. εάν 

προκύψουν. 

 

2.27 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας που 
καθορίζει το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη συνταξιοδότησή του, 
η οποία εξαρτάται από περισσότερους από έναν παράγοντες όπως η ηλικία. τα χρόνια προϋπηρεσίας και η 
αποζημίωση. Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους περιλαμβάνουν πρόβλεψη βάσει του Ν 2112/20 
ύψους Ευρώ 348.341,59 την 31 12 2018 (Ευρώ 363.147,11 την 31 12 2017). 

 

2.28 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

    31/12/2018 31/12/2017 

Υποχρεώσεις προς μη συνδεμένες εταιρείες     1.108.572,58 411.127,36 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες εταιρείες     4.782.992,81 5.931.683,38 

Λοιπές υποχρεώσεις 15.027,24 169.335,31 

Σύνολο εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 5.906.592,63 6.512.146,05 
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2.29 Φόρος Εισοδήματος [Απαίτηση / (Υποχρέωση)] 

Η υποχρέωση του φόρου εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2018 31/12/2017 

Φόρος εισοδήματος χρήσης (545.312,93) (598.749,92) 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 583.469,51 326.051,10 

Παρακρατούμενοι φόροι 3.525,60 4.056,79 

Απαίτηση / (Υποχρέωση) από φόρο εισοδήματος 41.682,18 (268.642,03) 

 

 

2.30 Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και τέλη  

Οι υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και τέλη της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2018 31/12/2017 

Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού 102.466,86 107.440,85 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 158.410,34 156.314,09 

Λοιποί φόροι και τέλη 27.879,86 19 060,64  

Σύνολο υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους και τέλη 288.757,06 282.815,58 

 

2.31 Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα  

Τα έξοδα χρήσης δεδουλευμένα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής 

  31/12/2018 31/12/2017 

Έκτακτες αμοιβές επιβράβευσης προσωπικού 296.179,51 426.494,03 

Αμοιβές τρίτων 146.833,33 88.900,63  

Προβλέψεις αυτόματων επιστροφών (Rebate. Clawback)  407.371,42 339.300,86 

Λοιπά έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 46.996,12 24.131,84  

Σύνολο εξόδων χρήσεως δεδουλευμένα 897.380,38 878.827,36 

 

Τα δεδουλευμένα έξοδα για αμοιβές τρίτων αφορούν κυρίως αμοιβές ελεγκτών και συμβολαιογράφων και 
λοιπές υπηρεσίες που δεν έχουν τιμολογηθεί  Τα έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα αφορούν και την τιμή 
ανάκτησης «Rebate». τις επιστροφές «Claw Back» και λοιπά δεδουλευμένα έξοδα. Με βάση τις διατάξεις των 
Ν  3457/2006. Ν  3697/2008. N  4025/2011. Ν 4052/2012 & N  4262/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες / κάτοχοι 
αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων βαρύνονται με την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταμεία ποσού (Τιμή 
Ανάκτησης «Rebate»), που υπολογίζεται με ποσοστό επί των πωλήσεων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων 
προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, αφού αφαιρεθούν οι απευθείας εξαγωγές. οι πωλήσεις Δημοσίου. Κρατικών 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και οι 
παράλληλες εξαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Το συγκεκριμένο 
ποσό εμφανίζεται αφαιρετικά του εσόδου στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Με βάση την υπ’αριθμ  Γ Π  110034/15 11 2012 υπουργική απόφαση και την υπ’αριθμ  ΔΥΓ3/Γ Π οικ  
70519/14 8 2014 υπουργική απόφαση. οι φαρμακευτικές εταιρείες / κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων 
υποχρεούνται να επιστρέψουν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης κάθε έτος το ποσό που έχουν εισπράξει 
από αυτούς και αντιστοιχεί στο ποσό της υπέρβασης από τον προϋπολογισμό φαρμακευτικής δαπάνης του 
ΕΟΠΥΥ. με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας στην φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ 
(μηχανισμός αυτόματων επιστροφών «Claw Back»). Το συγκεκριμένο ποσό εμφανίζεται αφαιρετικά του 
εσόδου στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
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2.32 Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 01/01/2018 
31/12/2018 

01/01/2017 
31/12/2017 

Πωλήσεις φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων 15.923.399,06 14.859.293,77 

Πωλήσεις οφθαλμολογικών προϊόντων  6.374.926,44 6.675.612,49 

Παροχή υπηρεσιών 480.222,20 1.561.880,33 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 22.778.547,70 23.096.786,59 

 

2.33 Κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης 

Το κόστος πωλήσεων . τα έξοδα διοίκησης και τα έξοδα διάθεσης της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 

 01/01/2018 
31/12/2018 

01/01/2017 
31/12/2017 

Μεταβολή αποθεμάτων 11.398.488,59 12.328.049,34 

Παροχές σε εργαζόμενους                                      3.643.636,29 3.737.899,47 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.596.938,08 1.602.703,67 

Παροχές τρίτων 189.217,53 186.558,51 

Φόροι – τέλη 240.255,17 298.115,69 

Διάφορα έξοδα                                                 3.099.930,88 3.138.783,26 

Αποσβέσεις 21.107,76 18.442,52 

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως -14.805,52 56.830,87 

Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλου αποθέματος 1.439.290,17 602.971,34 

Σύνολο  21.614.058,95 21.970.354,67 

Συμπεριλαμβάνονται σε:   

Κόστος πωλήσεων 15.010.527,88 15.205.133,52 

Έξοδα διοίκησης 1.295.943,46 1.407.879,64 

Έξοδα διάθεσης 5.307.587,61 5.357.341,51 

 21.614.058,95 21.970.354,67 

 
 

2.34 Δαπάνες προσωπικού 

Οι δαπάνες προσωπικού της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

    
01/01/2018 01/01/2017 

31/12/2018 31/12/2017 

Αποδοχές προσωπικού   2.675.502,65 2.922.020,16 

Εργοδοτικές εισφορές   622.707,85 689.481,21 

Λοιπές αμοιβές   240.407,91 111.820,37 

Λοιπές παροχές   105.017,88 14.577,73 

Σύνολο    3.643.636,29 3.737.899,47 

 
Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 
εξήντα τέσσερα (64) άτομα (2017: 72 άτομα)   
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2.35 Διάφορα έξοδα 

Τα διάφορα έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

    
01/01/2018 01/01/2017 

31/12/2018 31/12/2017 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1.055.762,20 1.018.653,48 

Αξία χορηγούμενων δειγμάτων 1.022.421,43 1.010.845,97 

Έξοδα μεταφορών   441.294,26 487 098.32 

Έξοδα ταξιδίων   380.864,99 384 613.73 

Συνδρομές-εισφορές   17.038,75 31 828.75 

Λοιπά   182.549,25 205.743,01 

Σύνολο    3.099.930,88 3 138 783.26 

 

2.36 Λοιπά έξοδα και ζημιές 

Τα λοιπά έξοδα / ζημιές της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  

  01/01/2018 01/01/2017 

  31/12/2018 31/12/2017 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 24.185,61 0.00 

Λοιπά έξοδα 17.109,95 20 031.02 

Σύνολο λοιπών εξόδων και ζημιών 41 295.56 20 031.02 
 

 

2.37 Λοιπά έσοδα και κέρδη  

Τα λοιπά έσοδα / κέρδη της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  
01/01/2018 01/01/2017 

31/12/2018 31/12/2017 

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0,00 12.334,13 

Λοιπά έσοδα 7.914,01 450,20 

Σύνολο λοιπών εσόδων και κερδών 7.914,01 12.784,33 
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2.38 Φόρος εισοδήματος  

Σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες 
στην Ελλάδα είναι 29% και είναι σε ισχύ για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

Η Εταιρία «PharmaSwiss Ελλάς ΑΕ» δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010.  

Η απορροφώμενη εταιρεία «Bausch & Lomb OPS BV» δεν είχε ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις 
χρήσεις που έληξαν από την 31 Δεκεμβρίου 2010 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιβαρύνσεις στις φορολογικές υποχρεώσεις όταν θα 
πραγματοποιηθούν οι φορολογικοί έλεγχοι και ως εκ τούτου, δεν σχηματίστηκε οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.  
Για τις χρήσεις 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους ορκωτούς ελεγκτές, 
υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του 
Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011-2013 και στις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2014 για τις χρήσεις 
2014 και 2015. Από τις χρήσεις που ξεκινούν 1/1/2016 ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης από Ορκωτό 
Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο κατέστη προαιρετικός βάσει του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2014 όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4410/2016. Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου φορολογικής 
συμμόρφωσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.  
Για τις χρήσεις 2011-2017 έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers 
Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» έχει εκδοθεί 
χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου. Για τη 
χρήση 2018, ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη και η Διοίκηση δεν αναμένει ουσιαστική μεταβολή των 
φορολογικών υποχρεώσεων της χρήσης αυτής.  
 
Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν έχει κοινοποιηθεί οποιαδήποτε εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις μέχρι και το 2012. Ως εκ τούτου το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιεί 
φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών και προστίμων με σκοπό την επιβολή 
φόρου, έχει παραγραφεί για τις χρήσεις μέχρι και το 2012 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 1 του 
άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 
του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή 
προστίμων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος). 

Τα κύρια στοιχεία του εξόδου/(οφέλους) που αναλύουν την συμφωνία του τρέχοντος φόρου κατά την ημερομηνία 
αναφοράς είναι τα εξής: 

Συμφωνία πραγματικού φορολογικού συντελεστή 2018 2017 

Κέρδη προ φόρων 1.091.955,55 1.073.326,52 

Φόρος εισοδήματος βάσει του εγχώριου φορολογικού συντελεστή 
29%  

316.667,11 311.264,69 

Φόρος μη εκπιπτόμενων εξόδων 228.645,82 287.485,23 

Συνολικός φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 
σε κατάσταση αποτελεσμάτων (έξοδο)/έσοδο 

545.312,93 598.749,92 

 

 

2.39 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Ως συνδεμένα μέρη της Εταιρείας θεωρούνται οι εταιρείες του Ομίλου Bausch Health Pharmaceuticals Inc που 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες καθώς επίσης και τα μέλη της Διοίκησης. 

Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αφορούν κυρίως αγορές προϊόντων για τα οποία οι εταιρείες του Ομίλου αποτελούν 
αποκλειστικούς προμηθευτές της Ελληνικής εταιρείας. παροχή υπηρεσιών μάρκετινγκ και προώθησης 
προϊόντων και λήψη υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης. 

Το κύριο μέρος των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων προς τις συνδεμένες εταιρείες σχετίζονται με τις 
προαναφερθείσες συναλλαγές. 
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεμένες Εταιρείες και τα αντίστοιχα υπόλοιπα αυτών έχουν ως εξής: 

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2018 
Παροχή 

υπηρεσιών 
Λήψη 

υπηρεσιών 
Αγορές 
αγαθών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Pharmaswiss S.A. 480.222,20 0,00 762.864,46 0,00 210.387,70 

Valeant Pharma Poland SpZoo 0,00 119.220,97 5.537.940,98 230.965,24 0,00 

Dr. Gerard Mann-Valeant 0,00 0,00 41.025,82 0,00 5.131,72 

Bausch Health Netherlands 0,00 506,35 4.186.688,64 267.951,05 0,00 

Valeant DWC 0,00 0,00 0,00 1.680,20 0,00 

Bausch Health Ireland Limited 0,00 0,00 135.041,82 0,00 158.206,19 

Bausch & Lomb Saglik ve Optic 
Urunleri Tic AS 

0,00 427,11 0,00 0,00 0,00 

Laboratoire Chauvin - Bausch & 
Lomb 

0,00 100,00 467,00 0,00 0,00 

 480.222,20 120.254,43 10.664.028,72 500.596,49 373.725,61 

      

      

      

      

      

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2017 
Παροχή 

υπηρεσιών 
Λήψη 

υπηρεσιών 
Αγορές 
αγαθών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Pharmaswiss S.A. 1.288.639,36 5.747,06 1.278.150,15 4.070.234,81 939.222,00 

Pharmaswiss S.A. VAT Noneu 0,00 0,00 12.961,97 0,00 16.072,84 

Valeant Pharma Poland SpZoo 0,00 99.930,06 1.488.466,38 0,00 388.044,44 

Valeant sp.z.o.o.sp.j 0,00 0,00 6.363.367,79 0,00 4.339.475,35 

Dr. Gerard Mann-Valeant 0,00 0,00 190.539,89 0,00 52.621,86 

Valeant Amsterdam Logistics 
Center 

0,00 18.752,64 5.221.461,69 0,00 196.246,89 

Valeant Pharmaceuticals 
Luxembourg Sàrl 

863,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valeant Pharmaceuticals North 
America 

0,00 4.961,06 0,00 0,00 0,00 

Valeant DWC 0,00 0,00 0,00 1.680,20 0,00 

 1.289.502,56 129.390,82 14.554.947,87 4.071.915,01 5.931.683,38 

 
 
 

Η εταιρεία καταβάλλει αμοιβές στα όργανα διοίκησης στα πλαίσια της τακτικής μισθοδοσίας ως κάτωθι: 

 2018 2017 

Μισθοί Διοίκησης   139.810,24  105.677,12 

 
 

2.40 Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπήρχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού   
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2.41 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

Οι λειτουργικές μισθώσεις που δεσμεύουν την εταιρεία αφορούν την μίσθωση κτηρίων εγκατάστασης και 

αυτοκινήτων: 

 2019 2020 2021 

Υποχρεώσεις από λειτουργικές 
μισθώσεις αυτοκινήτων 

157.441,07 65.784,56 18.879,44 

Οι υποχρεώσεις για μισθώσεις κτηρίων ανέρχονται σε Ευρώ 73 852,20 ετησίως βάσει συμφωνητικών 

διάρκειας αορίστου χρόνου  

 

2.42 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις   

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες ή λοιπές εγγυήσεις  

 

2.43 Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας λήξης της χρήσης   

Σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία λήξης της χρήσης έως σήμερα δεν υπήρξε κανένα σημαντικό γεγονός 
που να μεταβάλλει ουσιαστικά την εικόνα της εταιρείας 

 

 

 

 

Αθήνα 26 Αυγούστου 2019 
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