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1. Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

« ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙ∆Η – ΦΥΛΑΚΤΙ∆Η Α.Ε.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 19
ης

  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/17-31/12/17 

 

 

 Κύριοι Μέτοχοι, 

 Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας, σας υποβάλλουµε συνηµµένα, στη Γενική 

Συνέλευσή σας, τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 01/01/17-31/12/17  µε τις 

παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 

 

1.∆ραστηριότητες - Αποτελέσµατα χρήσεως 

 

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα εµπορίας φαρµάκων, παραφαρµακευτικών προϊόντων και 

καλλυντικών. Κατά την κρινόµενη χρήση 2017, ο συνολικός κύκλος εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 

25.642.798,71 ευρώ, έναντι ποσού  30.964.110,59 ευρώ της προηγούµενης χρήσεως, παρουσιάζοντας 

µείωση κατά 5.321.311,88 ευρώ ή κατά 17,19%.  

 

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1.061.030,43 ευρώ έναντι 1.465.851,63 ευρώ της 

προηγούµενης χρήσεως, παρουσιάζοντας µείωση κατά 404.821,20 ευρώ ή κατά  27,62%. 

 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρεωστικών τόκων και αποσβέσεων (EBIΤDA) ανήλθαν στα 

1.136.977,04 ευρώ, έναντι 1.573.587,73 ευρώ της προηγούµενης χρήσεως, παρουσιάζοντας µείωση 

κατά  436.610,69 ευρώ ή κατά 27,75%. 

 

2.  Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

  

 Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις της παρούσας  

χρήσεως 2017 και της προηγούµενης 2016 έχουν ως ακολούθως: 
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31/12/2017 31/12/2016 

Κυκλοφορούν Ενεργητικο 7.585.263,72 
96,59% 

8.339.962,10 
96,65% 

Σύνολο Ενεργητικού 7.852.800,21 8.629.392,78 

Πάγιο Ενεργητικό 264.772,16 
3,37% 

286.666,17 
3,32% 

Σύνολο Παθητικού 7.852.800,21 8.629.392,78 

 

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

ενεργητικό. 

 

31/12/2017 31/12/2016 

Ιδια Κεφάλαια 1.773.818,33 
29,76% 

1.992.207,64 
30,53% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.960.199,89 6.526.460,77 

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της εταιρείας. 

 

31/12/2017 31/12/2016 

Σύνολο Υποχρεώσεων 5.960.199,89 
75,90% 

6.526.460,77 
75,63% 

Σύνολο Παθητικού 7.852.800,21 8.629.392,78 

Ιδια Κεφάλαια 1.773.818,33 
22,59% 

1.992.207,64 
23,09% 

Σύνολο Παθητικού 7.852.800,21 8.629.392,78 

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
    

31/12/2017 31/12/2016 

Ιδια Κεφάλαια 1.773.818,33 
669,94% 

1.992.207,64 
694,96% 

Πάγιο Ενεργητικό 264.772,16 286.666,17 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδότησης των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα ίδια 

κεφάλαια. 

 

31/12/2017 31/12/2016 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.585.263,72 
147,00% 

8.339.962,10 
145,64% 

Βραχ. Υποχρεώσεις 5.160.199,89 5.726.460,77 

 

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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31/12/2017 31/12/2016 

Κεφάλαιο Κίνησης 2.425.063,83 
31,97% 

2.613.501,33 
31,34% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.585.263,72 8.339.962,10 

 

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

χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων κεφαλαίων και µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων). 

 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ & 

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    

 
31/12/2017 31/12/2016 

 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 44.344,92 

2,38% 
76.926,54 

2,99% 
Μικτό αποτέλεσµα 1.865.647,26 2.570.008,71 

     

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
Καθαρά αποτελ. χρησ. προ φόρων 1.061.030,43 

4,10% 
1.465.851,63 

4,72% 
Σύνολο εσόδων 25.848.070,00 31.060.729,17 

     
 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση µε τα συνολικά της 

έσοδα. 

 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
Καθαρά αποτελ. χρησ. προ φόρων 1.061.030,43 

59,82% 
1.465.851,63 

73,58% 
Ίδια κεφάλαια 1.773.818,33 1.992.207,64 

     
 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα  των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

 

 

 
31/12/2017 

 
31/12/2016 

 
Μικτά αποτελέσµατα 1.865.647,26 

7,28% 
2.570.008,71 

8,30% 
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 25.642.798,71 30.964.110,59 

 

 

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων. 
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3. ∆ιαχείριση  χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

 

3.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

 ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, 

καθώς η εταιρία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. Επιπροσθέτως η 

εταιρία κάνει επιλογή των πελατών της προκειµένου να προχωρήσει σε εµπορική συνεργασία, 

ελέγχοντας τη φερεγγυότητα του κάθε πελάτη. Παράλληλα, η εταιρία ετησίως σχηµατίζει τις αναγκαίες  

προβλέψεις, εκτός της τρέχουσας χρήσης, για την αντιστάθµιση πιθανών κινδύνων επισφαλειών, από τις 

οποίες θα εισπραχθεί το µεγαλύτερο µέρος των επισφαλών απαιτήσεων. 

 

3.2 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 

 Σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας είναι σε ευρώ, µε 

αποτέλεσµα  η έκθεσή της σε συναλλαγµατικό κίνδυνο να είναι σχεδόν µηδενική. 

 

 

3.3 Κίνδυνος επιτοκίων 

 

 Η εταιρία  χρηµατοδοτεί τις επενδύσεις της καθώς και τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης, 

µέσω τραπεζικού δανεισµού, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της µε χρεωστικούς 

τόκους. Αυξητικές τάσεις στα επιτόκια, θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσµατα ,καθώς η 

εταιρία θα επιβαρύνεται µε επιπλέον κόστος δανεισµού. 

 

3.4 Κίνδυνος τιµών 

 

 Η εταιρία δεν εκτίθεται σε απότοµες µεταβολές στην τιµή αγοράς των εµπορευµάτων της και 

παράλληλα,  στις περιπτώσεις που οι τιµές αγοράς των εµπορευµάτων ή πρώτων υλών 

µεταβάλλονται η εταιρία φροντίζει έγκαιρα να αναπροσαρµόζει τις τιµές πωλήσεως µε συνέπεια να µην 

υφίσταται τέτοιος κίνδυνος. 

 

3.5 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερβαίνει κατά πολύ τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τρίτους. 

Έχει ληφθεί πρόνοια, ώστε οι υποχρεώσεις στον συµφωνηθέντα χρόνο  εξόφλησής τους,  να 

καλύπτονται από εισροές διαθεσίµων µέσω της ρευστοποίησης των απαιτήσεων. Κατά συνέπεια δεν 

συντρέχει κίνδυνος ρευστότητας. 
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4. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας 

 

Όπως προκύπτει από την ως τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας, η επόµενη χρήση θα είναι 

κερδοφόρα και ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει µικρή αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

 

5. Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα 

              Κατά το έτος 2017 πωλήθηκαν όλα τα χρεόγραφα της εταιρείας και την 31/12/2017 δεν 

υπάρχουν χρεόγραφα στην κατοχή της εταιρείας. 

 

6. Ακίνητα της εταιρίας 

 

Οικόπεδο στην οδό Ίου 40 στην Πάτρα, λογιστικής αξίας µετά την αναπροσαρµογή στις  31-12-

2012,  192.277,78 ευρώ. 

Κτιριακό συγκρότηµα στην οδό Ίου 40 στην Πάτρα, αξίας 602.437,51 ευρώ και αναπόσβεστης 

αξίας 25.591,05 ευρώ. 

 

7.Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα 

 

H εταιρεία συµµετέχει σε περιβαλλοντικά προγράµµατα ανακύκλωσης υλικών ( µπαταρίες, 

χάρτινες συσκευασίες, µελάνια, χαρτιά κ.λ.π) µε σκοπό την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών 

πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στον τοµέα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού και µε σκοπό τη δηµιουργία ενός υγιούς 

εργασιακού περιβάλλοντος, η εταιρεία µε γνώµονα πάντα τον σεβασµό των ανθρωπίνων και 

εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, φροντίζει να παρέχονται ίσες ευκαιρίες στους 

εργαζόµενους της µε περιορισµό κάθε διάκρισης στην εργασία και την απασχόληση, ενισχύοντας 

ταυτόχρονα την αποδοχή και την ενσωµάτωση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας. Επίσης, οι 

όροι απασχόλησης του προσωπικού, όπως αµοιβές, ασφαλιστικές εισφορές, άδειες, αποζηµιώσεις κ.λπ. 

καθορίζονται µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. 

 

8.Λοιπές πληροφορίες 

 

Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 

  

 Η ενδυνάµωση της εταιρίας στην ελληνική αγορά και η βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών 

της είναι πάγια θέση της ∆ιοίκησης και των στελεχών. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της εταιρίας 

είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της εταιρείας. 
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 Πιστεύοντας ότι η πορεία της εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τις 

διαµορφούµενες συνθήκες της  αγοράς, καλούµε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις οικονοµικές 

καταστάσεις  για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και να απαλλάξει το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. 

 

 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 Aπό τα κέρδη µετά φόρων του έτους 2017 ποσού 779.569,24 προτείνεται το συνολικό 

ποσό κερδών του 2017 να διανεµηθεί ως εξής: 

     Σύνολο κερδών περιόδου:    779.569,24 

∆ιανοµή σε: 

 Μερίσµατα προς µετόχους:      779.569,24 

 

 

Πάτρα, 30  Ιουνίου 2018 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

                                                                   ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ    :   ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΛΕΞΙ∆Η 

 

                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΗΣ 

 

                          ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
   

 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙ∆Η - ΦΥΛΑΚΤΙ∆Η  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. 

ΑΛΕΞΙ∆Η- ΦΥΛΑΚΤΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό 

της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως 

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

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

έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. 

ΑΛΕΞΙ∆Η- ΦΥΛΑΚΤΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2017, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι στις εµπορικές και τις λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται 

επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 594 χιλ., για τις οποίες η διενεργηθείσα πρόβλεψη 

αποµείωσης ποσού € 344 χιλ. υπολείπεται της απαιτούµενης  κατά € 250 χιλ. Εξ’ αυτού του λόγου η 

αξία των εν λόγω λογαριασµών του κυκλοφορούντος ενεργητικού και της καθαρής θέσης εµφανίζεται 

αυξηµένη κατά € 250 χιλ, ενώ τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης 

εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 20 χιλ και  € 35 χιλ. αντίστοιχα. 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 

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

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών 

Καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 

Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

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

των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας 

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

∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη. 

Ευθύνες της ∆ιοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

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

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

ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
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οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 

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

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

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

την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 

το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων 

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

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

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

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα 

∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

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

ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

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

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 

Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

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

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

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 

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

απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

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

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης 

επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

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

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

 

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

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

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

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές 

οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 

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

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

παρουσίαση. 
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• Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα 

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

σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

µας. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής 

αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ 

Ε. ΑΛΕΞΙ∆Η- ΦΥΛΑΚΤΙ∆Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 

εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 

 

 

Πάτρα, 18 Ιουλίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 

 

 

 

Πατησίων 81 & Χέϋδεν, 104 34 Αθήνα                 Ιωάννης Γ. Κουτρουµάνης 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 170 

Α.Μ ΕΛΤΕ 40 

 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 55831 
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3.Ισολογισµός της 31/12/2017 

 

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ - ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 

ΑΡ. ΜΑΕ 42306/22/Β/99/09  ΑΡ ΓΕΜΗ 36609416000 

Ποσά σε €     

 Σημείωση 2017  2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Ακίνητα 1 217.868,83  241.966,33 

Μηχανολογικός εξοπλισμός  0,09  0,09 

Λοιπός εξοπλισμός  46.903,24  44.699,75 

Σύνολο  264.772,16  286.666,17 

Λοιπά άυλα  0,15  0,33 

Σύνολο  0,15  0,33 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     

Δάνεια και απαιτήσεις  2.764,18  2.764,18 

Σύνολο  2.764,18  2.764,18 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  267.536,49  289.430,68 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Αποθέματα     

Εμπορεύματα  1.810.613,69  1.714.964,52 

Προκαταβολές για αποθέματα  14.075,24  13.683,67 

Σύνολο  1.824.688,93  1.728.648,19 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις  5.018.699,87  5.908.506,50 

Λοιπές απαιτήσεις  290.782,18  62.643,84 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  0,00  37.674,72 

Προπληρωμένα έξοδα  1.181,53  8.079,80 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  449.911,21  594.409,05 

Σύνολο  5.760.574,79  6.611.313,91 

Σύνολο κυκλοφορούντων  7.585.263,72  8.339.962,10 

Σύνολο ενεργητικού  7.852.800,21  8.629.392,78 

Καθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο  568.320,00  568.320,00 

Σύνολο  568.320,00  568.320,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού  191.621,96  169.861,96 

Αφορολόγητα αποθεματικά  234.307,13  234.307,13 

Αποτελέσματα εις νέο  779.569,24  1.019.718,55 

Σύνολο  1.205.498,33  1.423.887,64 

Συναλλαγματικές διαφορές  0,00  0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης  1.773.818,33  1.992.207,64 
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Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους  118.781,99  110.724,37 

Σύνολο  118.781,99  110.724,37 

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια  800.000,00  800.000,00 

Σύνολο  800.000,00  800.000,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Τραπεζικά δάνεια  338.047,82  764.853,97 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων  5.511,18  5.431,91 

Εμπορικές υποχρεώσεις  3.415.585,83  3.374.083,16 

Φόρος εισοδήματος  0,00  120.527,55 

Λοιποί φόροι και τέλη  9.223,68  9.815,66 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης  28.713,54  29.060,77 

Λοιπές υποχρεώσεις  1.360.632,19  1.420.173,96 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  2.485,65  2.513,79 

Σύνολο  5.160.199,89  5.726.460,77 

Σύνολο υποχρεώσεων  5.960.199,89  6.526.460,77 

     

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 

υποχρεώσεων 

 7.852.800,21  8.629.392,78 
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4. Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία  1/1/-31/12/2017 
 

 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία     

 Σημείωση 2017  2016 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  25.642.798,71  30.964.110,59 

Κόστος πωλήσεων  -23.777.151,45  -28.394.101,88 

Μικτό αποτέλεσμα  1.865.647,26  2.570.008,71 

Λοιπά συνήθη έσοδα  97.518,68  88.428,40 

  1.963.165,94  2.658.437,11 

Έξοδα διοίκησης  -113.148,72  -171.684,36 

Έξοδα διάθεσης  -814.888,49  -828.496,98 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  -49,13  -402,21 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό 

ποσό) 

 0,00  -123.000,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων -37.456,86  -265,57 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  102.119,61  1.760,87 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  1.099.742,35  1.536.348,86 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  5.633,00  6.429,31 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  -44.344,92  -76.926,54 

Αποτέλεσμα προ φόρων  1.061.030,43  1.465.851,63 

Φόροι εισοδήματος  281.461,19  446.133,08 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  779.569,24  1.019.718,55 
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5.Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Περιόδου 

 

 

 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

  Κεφάλαιο 

Αποθεματικά 

νόμων και 

κατ/κού 

Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 503.040,00 154.501,96 234.307,13 767.748,12 1.659.597,21 

Εσωτερικές μεταφορές 65.280,00 15.360,00   -15.360,00 65.280,00 

Διανομές στους 

φορείς 
      -752.388,12 -752.388,12 

Αποτελέσματα 

περιόδου 
    0,00 1.019.718,55 1.019.718,55 

Υπόλοιπο 31.12.2016 568.320,00 169.861,96 234.307,13 1.019.718,55 1.992.207,64 

Μεταβολές στοιχείων 

στην περίοδο 
0,00 21.760,00 0,00 -21.760,00 0,00 

Εσωτερικές μεταφορές   0,00   0,00 0,00 

Διανομές μερισμάτων       -997.958,55 -997.958,55 

Αποτελέσματα 

περιόδου 
      779.569,24 779.569,24 

Υπόλοιπο 31.12.2017 568.320,00 191.621,96 234.307,13 779.569,24 1.773.818,33 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Σηµειώσεις) 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΤΗΣ 31/12/2017 

 

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 α) Επωνυµία: ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙ∆Η - ΦΥΛΑΚΤΙ∆Η  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 β) Νοµικός τύπος: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2017- 31.12.2017 

 δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: ΙΟΥ 40, ΠΑΤΡΑ 

 ε) Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 42306/022/Β/99/0009 

 στ) Αρ. Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.: 036609416000 

ζ) Η  εταιρεία λειτουργεί µε την παραδοχή  της  συνεχιζόµενης  δραστηριότητας. 

η)   Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία µεσαία οντότητα του άρθρ. 2    Ν. 4308/2014 

θ)   Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε 

πλήρη συµφωνία  µε τον νόµο 4308/2014.  

ι)   Τα  ποσά  των  χρηµατοοικονοµικών  καταστάσεων  εκφράζονται  σε  ευρώ,  που 

αποτελεί  το  λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.    

 

Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ( παρ.5 άρθρου 29 N.4308/2014) 

Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η 

εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές. 

1. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και 

ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 

χαρακτήρα. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα κτίρια αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή 

απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. 

2. Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και ζηµίες 

αποµείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα 

επενδυτικά κτίρια αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά 

την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. 
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3. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις, και µείον 

ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου 

χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώµατα πάγια αποσβένονται µε τους παρακάτω συντελεστές 

απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους: 

α/α Περιγραφή Συντελεστής απόσβεσης 

(1) Μηχανολογικός εξοπλισµός 10% 

(2) Μεταφορικά µέσα 12%, 16% 

(3) 
Εξοπλισµός Η/Υ, Λοιπός 

εξοπλισµός 
20%, 10% 

4. Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν.  

5. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης: 

α) τα άυλα στοιχεία µε περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή επιµετρώνται στο 

κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι 

αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Η απόσβεση των αύλων 

στοιχείων µε συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου 

αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συµβατικά καθοριζόµενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους. 

β) Τα άυλα στοιχεία µε ωφέλιµη οικονοµική ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα, επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον αποσβέσεις µε συντελεστή 

απόσβεσης 10%. 

γ) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε 

απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους. 

6.  Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί 

συµµετοχικοί τίτλοι επιµετρώνται στο κόστος κτήσης, µείον ζηµίες αποµείωσης όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. Μερίσµατα από τις εν 

λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο που 

εγκρίνονται από τα αρµόδια όργανα αυτών. 

7. Τα λοιπά πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία («∆άνεια και απαιτήσεις» και 

«Χρεωστικοί τίτλοι», επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν 

κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης) είναι µόνιµου χαρακτήρα. 
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8. Κατά την διάθεση των ενσώµατων, άυλων και χρηµατοοικονοµικών πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος διάθεσης 

αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

9. Τα πάσης φύσεως αποθέµατα (έτοιµα και ηµιτελή, εµπορεύµατα, πρώτες ύλες και υλικά, 

βιολογικά αποθέµατα) επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία, µεταξύ αξίας κτήσεως και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε 

την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Η ζηµία που προκύπτει από την επιµέτρηση των 

αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία όταν αυτή είναι µικρότερη του κόστους 

κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζηµίες αποµείωσης και επιβαρύνει το κόστος πωλήσεων στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξηµένων ζηµιών αποµείωσης 

αποθεµάτων, τα σχετικά ποσά εµφανίζονται στο κονδύλι «Αποµειώσεις περιουσιακών 

στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων µε σκοπό την εύλογη 

παρουσίαση. 

10. Οι εµπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον 

τις εκτιµώµενες ζηµίες αποµείωσης. 

11. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα 

ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης. 

12. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία να γνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους 

κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. 

13.  Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιµετρώνται στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά 

κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

14. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους. 

15. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 

µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

εµπεριέχουν ή τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά που αφορούν τόκους ή/και 

διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι 
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προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα ως χρηµατοοικονοµικό κόστος (τόκοι έξοδα). 

16. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως 

υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η 

έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

αναγνωρίζονται µε τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα 

της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους 

στα αποτελέσµατα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς 

στα αποτελέσµατα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο 

που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει 

βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

µεταφέρονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα 

έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσµατα. 

17. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 

µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό 

τους. 

18. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον διακανονισµό των 

µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

19. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

και περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει της φορολογικής 

νοµοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για φόρο εισοδήµατος και 

προσαυξήσεις. 

20. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) µεταβιβάζονται στον 

αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά τους, 

(β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και (γ) τα οικονοµικά οφέλη από τη 

συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή 

τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το 

ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού 

οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται µε την 
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µέθοδο της ολοκληρωµένης σύµβασης. Τα έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής 

του δουλευµένου. Tα µερίσµατα ή το εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση 

άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο 

που αποφασίζει τη διανοµή τους. Tα δικαιώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των 

σχετικών συµβατικών όρων. 

21. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του 

δουλευµένου. 

22. Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο 

νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µε 

την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου 

αναφοράς: (α) τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της 

ηµεροµηνίας του ισολογισµού, (β) τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο 

νόµισµα και επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της 

αρχικής αναγνώρισης. Oι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το 

διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική 

από την ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη 

προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

της περιόδου που προκύπτουν. 

23. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδροµικά µε τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και 

λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

24. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά. 

25. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους. 
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Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Eνσώµατα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ.8 άρθρου 29 N.4308/2014) 

Στο τέλος του προσαρτήµατος παρατίθεται σχετικός πίνακας ενσώµατων µεταβολών, άυλων 

και βιολογικών παγίων περιόδου. 

2. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29 N.4308/2014) 

Ο λογαριασµός του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού «∆άνεια και απαιτήσεις» ποσού 2.764,18 

την 31.12.2017, αφορά δοσµένη εγγύηση σε εταιρεία leasing ποσού € 2.664,18 και σε εταιρεία 

παροχής ενέργειας ποσού € 100,00.  

3. Καθαρή θέση (παρ. 12 άρθρου 29 N.4308/2014) 

Το κεφάλαιο της εταιρείας την 01/01/2017 ανερχόταν σε 14.800 µετοχές ονοµαστικής αξίας 

38,40 ευρώ η κάθε µία, και είναι ολοσχερώς καταβληµένο. 

Η µεταβολή του αριθµού των µετοχών, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 2017  2016 

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία στην αρχή του έτους 14.800  13.100 

Εκδοθείσες µετοχές στη διάρκεια του έτους 0,00 

 

 1.700 

Αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος του έτους 14.800  14.800 

∆εν εκδόθηκαν µετοχές στο έτος 2017. 

Ο λογαριασµός «Αποθεµατικά νόµων και καταστατικού» αυξήθηκε στην παρούσα χρήση κατά 

€ 21.760,00 , µε τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού από τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσµάτων. 

Το κονδύλι «Αφορολόγητα αποθεµατικά» της καθαρής θέσης αντιπροσωπεύει αφορολόγητο 

αποθεµατικό του νόµου 1892/1990, που σχηµατίστηκε σε παλαιότερες διαχειριστικές χρήσεις. 

4. Εµπράγµατες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29 

N.4308/2014) 

Για την εξασφάλιση µακροπροθέσµων δανείων από την Εθνική Τράπεζα υπολοίπου 338.044,88 

ευρώ καθώς και την Eurobank κατά την 31.12.2017, έχουν χορηγηθεί εµπράγµατες 

εξασφαλίσεις επί ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων µέχρι του ποσού 1.131.511,37 ευρώ και 

780.000,00 αντίστοιχα. 
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5. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29 

N.4308/2014) 

∆εν υπάρχουν µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσµες µετά από 5 έτη. 

6. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόµενες επιβαρύνσεις 

(ενδεχόµενες υποχρεώσεις) εκτός ισολογισµού (παρ. 16 άρθρου 29 N.4308/2014) 

Για τη χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά 

τη δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2017. Για τις µη 

παραγραφείσες διαχειριστικές χρήσεις  2012 µέχρι 2016 η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά 

από τους Ορκωτούς Ελεγκτές βάσει του Ν. 2238/94 και του άρθρου 65
α
 του Ν. 4172/2013 και 

εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό µε σύµφωνη γνώµη. Από τυχόν επανέλεγχο από τις 

αρµόδιες φορολογικές αρχές δεν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις. 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έχουν σχηµατιστεί 

και απεικονιστεί στον Ισολογισµό. 

 

 

7. Προτεινόµενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29 N.4308/2014) 

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στη συνεδρίαση της 30/06/2018 από 

τα κέρδη του έτους 2017 ποσού 779.569,24 προτείνεται το συνολικό ποσό κερδών του 2017 να 

διανεµηθούν ως ακολούθως: 

                                                                                                                         2017 

Σύνολο κερδών περιόδου                                                                             779.569,24 

∆ιανοµή σε: 

                                 Μερίσµατα προς µετόχους                                          779.569,24 

 

Επίσης τα κέρδη της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης 2016 σύµφωνα µε απόφαση 

της υπ’ αριθµ 31
η
/20-9-2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας 

διανεµήθηκαν ως εξής: 
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                                                                                                                      2016 

Σύνολο κερδών περιόδου µετά από φόρους                                                     1.019.718,55 

∆ιανεµήθηκαν ως ακολούθως:  

  Τακτικό αποθεµατικό             21.760,00 

             Μερίσµατα προς µετόχους                                                       997.958,55 

            Σύνολο:            997.958,55 

8. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 

άρθρου 29 N.4308/2014) 

Ο µέσος όρος προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 2017 και 2016 αντίστοιχα είχε ως 

ακολούθως. 

 2017  2016 

Μέσο όρος εργατικού προσωπικού    1     1 

Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού  26   24 

Γενικός µέσος όρος απασχολούµενων  27   25 

 

Το συνολικό κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

     2017       2016 

Μισθοί και ηµεροµίσθια (µικτά ποσά) 
451.574,08  425.887,18 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές) 113.255,78  106.775,99 

Κόστος για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00  11.016,26 

Σύνολο κόστους µισθοδοσίας περιόδου 564.829,86  543.679,43 

 

9. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (παρ. 25 

άρθρου 29 N.4308/2014) 

 Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν υπάρχουν. 

 

10. Αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29 N.4308/2014) 

 

Αµοιβές προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν υπάρχουν. 
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11. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη (παρ. 31 άρθρου 29 N.4308/2014) 

 

 2017  2016 

Αγορές αποθεµάτων και υπηρεσιών από:    

 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες   0,00     0,00 

 Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.913.764,37  4.665.523,25 

 Σύνολο 1.913.764,37  4.665.523,25 

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών προς:    

 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες   0,00   0,00 

 Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 168.646,93  197.913,41 

 Σύνολο 168.646,93  197.913,41 

 

Απαιτήσεις από:    

 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00  0,00 

 Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 48.236.32  12.992,82 

 Σύνολο 48.236.32  12.992,82 

Υποχρεώσεις προς:    

 Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 0,00  0,00 

 Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 93.723,38  71.746,87 

 Σύνολο 93.723,38  71.746,87 

 

12. Αµοιβές νόµιµου ελεγκτή περιόδου (παρ. 32 άρθρου 29 N.4308/2014) 

 2017  2016 

Αµοιβές ελέγχου 5.000,00  5.000,00 

Αµοιβές φορολογικού πιστοποιητικού 5.500,00  5.500,00 

Σύνολο 10.500,00  10.500,00 

 

13. Αξία περιουσιακών στοιχείων προς εκποίηση εντός των επόµενων 12 µηνών (παρ. 33 

άρθρου 29 N.4308/2014) 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν  έχει λάβει απόφαση να προχωρήσει στην εκποίηση 

περιουσιακών στοιχείων εντός των εποµένων 12 µηνών. 



25 

 

Μέθοδος µετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των καταστάσεων 

Η πλήρης αναδροµική αναπροσαρµογή των κονδυλίων του ισολογισµού της επιχείρησης κατά 

την ηµεροµηνία µετάβασης (01.01.2014) σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του 

νόµου, δεν ήταν εφικτή λόγω πρακτικών δυσχερειών και αυξηµένου κόστους καθώς πολλά 

περιουσιακά στοιχεία ανάγονται σε µακρινή περίοδο στο παρελθόν και δεν ήταν ευχερώς 

διαθέσιµες οι σχετικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, και σύµφωνα µε την παράγραφο 3(α1) του 

άρθρου 37 του νόµου, η επιχείρηση υιοθέτησε τις λογιστικές αξίες του ισολογισµού της 

ηµεροµηνίας µετάβασης ως το τεκµαρτό κόστος των σχετικών στοιχείων για τη εφαρµογή των 

ΕΛΠ. 

         

 

    Πάτρα, 30 Ιουνίου 2018 

 

 

 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ.                                                          Η ∆ιευθύνουσα  Σύµβουλος 

        

  Μαρία Τσαούση                                                                    Ελισάβετ Αλεξίδη 

 Α.∆.Τ. ΑΙ 763493                           Α.∆.Τ. ΑΕ 264461 
 

                                                      

                                                  Ο Υπεύθυνος Λογιστής 

 

                                                        Σωτήρης Ρούσης 

                                                         Α.δ.τ. ΑΒ 403357 

                                                   Αρ. Αδείας Α΄τάξης:13136 

 

 

 

 

Συνηµµένα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΥΛΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ  2017 
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Αξία κτήσης

Συντελεστής απόσβεσης 0% 4% 10% 10%,20% 10%,16% 10% & 20%

Κόστος κτήσης 1/1/2016 192.277,78 602.437,51 794.715,29 10.270,50 176.030,06 81.743,06 257.773,12 58.559,16 1.121.318,07

Προσθήκες 2016 (31.12.2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523,72 28.948,88 30.472,60 0,00 30.472,60

Μειώσεις 2016 (31.12.2016) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.084,75 0,00 5.084,75 5.084,75

Κόστος κτήσης 31/12/2016 192.277,78 602.437,51 794.715,29 10.270,50 172.469,03 110.691,94 283.160,97 58.559,16 1.146.705,92

Προσθήκες 2017 (31.12.2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.707,50 6.000,00 9.707,50 0,00 9.707,50

Μειώσεις 2017 (31.12.2017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος κτήσης 31.12.2017 192.277,78 602.437,51 794.715,29 10.270,50 176.176,53 116.691,94 292.868,47 58.559,16 1.156.413,42

Αποσβέσεις

Σωρευμένες αποσβέσεις 01.01.2016 0,00 528.585,44 528.585,44 10.270,41 155.156,95 81.742,97 236.899,92 58.558,83 834.314,60

Αποσβέσεις 2016 0,00 24.163,52 24.163,52 0,00 5.211,10 1.434,94 6.646,04 0,00 30.809,56

Μειώσεις αποσβεσµένων 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 5.084,74 0,00 5.084,74 0,00 5.084,74

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016 0,00 552.748,96 552.748,96 10.270,41 155.283,31 83.177,91 238.461,22 58.558,83 860.039,42

Αποσβέσεις 2017 0,00 24.097,50 24.097,50 0,00 3.929,89 3.574,12 7.504,01 0,18 31.601,69

Μειώσεις αποσβεσµένων 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2017 0,00 576.846,46 576.846,46 10.270,41 159.213,20 86.752,03 245.965,23 58.559,01 891.641,11

Λογιστική αξία 31.12.2016 192.277,78 49.688,55 241.966,33 0,09 17.185,72 27.514,03 44.699,75 0,33 286.666,50

Λογιστική αξία 31.12.2017 192.277,78 25.591,05 217.868,83 0,09 16.963,33 29.939,91 46.903,24 0,15 264.772,31

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  Β ΑΥΛΩΝ  ΠΑΓΙΩΝ ΑΛΕΞΙΔΗ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε 2017
Ιδιοχρησ/μενα ακίνητα Λοιπός εξοπλισμός 


