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Έκθεζη Επιζκόπηζης Ενδιάμεζης Χρημαηοοικονομικής Πληροθόρηζης 

 

Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο  

LAVIPHARM ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ, ΥΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

 

Ειζαγωγή 

 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο LAVIPHARM Αλώλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή 

Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθώλ, Υεκηθώλ θαη Καιιπληηθώλ Πξντόλησλ, ηεο 30εο επηεκβξίνπ 2014 

θαη ηηο ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιώλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ελληακεληαίαο πεξηόδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ 

εκεξνκελία, θαζώο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο ελληακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ Ν. 3556/2007. Η Γηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκόδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν «ΓΛΠ» 34). Γηθή καο επζύλε είλαη 

ε έθθξαζε ελόο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο κε βάζε ηελ επηζθόπεζή καο. 

 

Εύρος Επιζκόπηζης 

 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθόπεζή καο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξόηππν Δπηζθόπεζεο 2410 

«Δπηζθόπεζε Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο πνπ δηελεξγείηαη από ηνλ 

Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο Οληόηεηαο». Η επηζθόπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθώλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξόζσπα πνπ 

είλαη ππεύζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθώλ θαη 

άιισλ δηαδηθαζηώλ επηζθόπεζεο. Σν εύξνο ηεο επηζθόπεζεο είλαη νπζησδώο κηθξόηεξν από απηό 

ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπώο, δελ καο 

δίδεη ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε όηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο όια 

ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα εληνπηζηνύλ ζε έλαλ έιεγρν. Καηά ζπλέπεηα, κε 

ηελ παξνύζα δελ δηαηππώλνπκε γλώκε ειέγρνπ. 

 

Σσμπέραζμα 

 

Με βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθόπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο 

νδεγνύζε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθόξεζε δελ έρεη θαηαξηηζζεί, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34. 

 

Έμθαζη Θεμάηων  

 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο:  

1) ηε ζεκείσζε 1 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο όπνπ 

αλαθέξνληαη νη ελνπνηνύκελεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε Καζαξή Θέζε θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 

2014 είλαη κηθξόηεξε από ην 50% ηνπ Μεηνρηθνύ ηνπο Κεθαιαίνπ ή θαη αξλεηηθή.  

2) ηε ζεκείσζε 1.1 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο όπνπ 

αλαθέξνληαη ηα πξαγκαηνπνηεζέληα κέρξη ηε ζύληαμε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ γεγνλόηα 

όζνλ αθνξά ζηελ ελνπνηνύκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp (Η.Π.Α.). Καηά ηελ 30 
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επηεκβξίνπ 2014, ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθό. Η 

απεηθνληζζείζα αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

δπλαηόηεηαο εμεύξεζεο λέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Η έθβαζε ηνπ 

παξαπάλσ ζέκαηνο δελ κπνξεί, θαηά ηελ παξνύζα θάζε, λα πξνζδηνξηζηεί θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

ελδερόκελεο επηπηώζεηο δελ έρνπλ απεηθνληζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.     

3) ηε ζεκείσζε 1.2 ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο όπνπ 

αλαθέξεηαη όηη ην ζύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ ππννκίινπ LAS GROUP (LAVIPHARM 

ACTIVE SERVICES) έρεη θαηαζηεί αξλεηηθό. Οη ζπλζήθεο απηέο καδί κε ηα άιια ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε ππνδεηθλύνπλ ηελ ύπαξμε νπζηώδνπο αβεβαηόηεηαο πνπ ζα 

κπνξνύζε λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή ακθηβνιία σο πξνο ηε δπλαηόηεηα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο 

ηνπ ππννκίινπ (LAVIPHARM ACTIVE SERVICES) θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ λα ζπλερίζνπλ 

απξόζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα.   

ην ζπκπέξαζκά καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα απηά.  

 

Αναθορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηων 

 

Η επηζθόπεζή καο δελ εληόπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3556/2007 ελληακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο κε ηε 

ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε. 

 

Αζήλα, 28 Ννεκβξίνπ 2014 

Ο ΟΡΚΧΣΟ  ΔΛΔΓΚΣΖ -  ΛΟΓΗΣΖ 
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ΖΜ.

01/01/2014-

30/09/2014

01/07/2014-

30/09/2014

01/01/2013-

30/09/2013

01/07/2013-

30/09/2013

Κχθινο εξγαζηψλ 5 ,20 22.173          7.422         24.508       8.353         

Κφζηνο πσιήζεσλ (9.737)          (3.267)        (12.499)      (4.213)        

Μηθηά απνηειέζκαηα 12.436          4.155         12.009       4.140         

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 6 ,20 3.102            1.258         1.518         202            

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (6.686)          (2.136)        (7.559)        (2.391)        

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (5.252)          (1.738)        (6.628)        (2.260)        

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 7 (2.707)          (843)           (1.776)        (537)           

Απνκείσζε θαη δηαγξαθέο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 10 (10.022)        (35)             -             -             

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 6 ,20 (9.658)          (152)           (1.313)        (492)           

Λεηηνπξγηθά θέξδε (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη θόξσλ (18.787)        509            (3.749)        (1.338)        

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 15                 2                457            146            

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (5.944)          (2.000)        (6.120)        (2.135)        

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (5.929)          (1.998)        (5.663)        (1.989)        

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (24.716)        (1.489)        (9.412)        (3.327)        

Φφξνο εηζνδήκαηνο 8 1.869            122            440            232            

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (22.847)        (1.367)        (8.972)        (3.095)        

Καηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (21.396)        (1.560)        (6.325)        (2.165)        

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (1.451)          193            (2.647)        (930)           

(22.847)        (1.367)        (8.972)        (3.095)        

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (3.143)          (3.590)        1.623         1.385         

πγθεληξσηηθά  πλνιηθά Έζνδα (Α+Β) (25.990)        (4.957)        (7.349)        (1.710)        

Καηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (23.227)        (3.651)        (5.379)        (1.358)        

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (2.763)          (1.306)        (1.970)        (352)           

(25.990)        (4.957)        (7.349)        (1.710)        

Κέξδε /(Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή βαζηθά (ζε Δπξψ) (0,4189)        (0,0305)      (0,1238)      (0,0424)      

Κέξδε /(Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή πξνζαξκνζκέλα (ζε Δπξψ) (0,4189)        (0,0305)      (0,1238)      (0,0424)       
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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ΖΜ. 30/9/2014 31/12/2013

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 9 22.903                 23.294          

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10 30.602                 40.608          

Δπελδπηηθά αθίλεηα 9 1.876                   1.876            

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 11 235                     95                

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 17(α) 6.656                   4.779            

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 12 906                     7.425            

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 63.178                 78.077          

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 13 3.999                   4.491            

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 14 17.095                 21.251          

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 15 2.057                   4.217            

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 23.151                 29.959          

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 86.329                 108.036         

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 51.081                 51.081          

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 84.418                 84.418          

Λνηπά απνζεκαηηθά 19.973                 19.973          

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή εθκεηαιιεχζεσλ εμσηεξηθνχ (1.826)                  5                  

Απνηέιεζκα εηο λένλ (173.735)              (152.349)        

ύλνιν (20.089)                3.128            

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (20.831)                (18.092)         

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (40.920)                (14.964)         

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 17 46.567                 52.550          

Πξφβιεςε γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 2.043                   1.984            

Πξνβιέςεηο 873                     873               

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 12(α) 213                     633               

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 49.696                 56.040          

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 16 27.097                 27.521          

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 626                     895               

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 17 20.015                 11.457          

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε 17 29.815                 27.087          

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 77.553                 66.960          

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 127.249               123.000         

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 86.329                 108.036         
 

 

 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 

 



LAVIPHARM Α.Δ. 
ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ  
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)  
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Μεηνρηθό

Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό

Τπέξ ην

Άξηην

Λνηπά

Απνζεκαηηθό

Ίδηεο

Μεηνρέο 

πλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο από 

κεηαηξνπή

εθκεηαιιεύζεσλ

εμσηεξηθνύ

Τπόινηπν

Κεξδώλ / (Εεκηώλ)

εηο λέν

ύλνιν
Γηθαηώκαηα

Μεηνςεθίαο
ύλνιν

Τπόινηπo 31/12/2012 51.081         84.418        19.985      -       (1.299)             (144.570)            9.615         (16.644)          (7.029)           

Αλαινγία κεηνςεθ ίαο επί αθάιππησλ δεκηψλ ζπγαηξηθψλ -              -             -           -       -                  -                    -            -                -                

Τπόινηπo 01/01/2013 51.081         84.418        19.985      -       (1.299)             (144.570)            9.615         (16.644)          (7.029)           

Κέξδε / (Εεκηέο) ρξήζεσο  κεηά απφ θ φξνπο -              -             -           -       -                  (6.325)                (6.325)        (2.647)           (8.972)           

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο -              -             -           -       946                 -                    946            677               1.623            

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θ φξνπο -           -            -                

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο -              -             -           -       946                 (6.325)                (5.379)        (1.970)           (7.349)           

Δμαγνξέο θαη πσιήζεηο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ -              -             -           -       -                  (13)                    (13)            (5)                 (18)                

Αχμεζε θεθ αιαίνπ ζπγαηξηθήο κε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθ ίαο -              -             -           -       -                  298                   298            47                 345               

Τπόινηπν 30/09/2013 51.081         84.418        19.985      -       (353)                (150.610)            4.521         (18.572)          (14.051)          

Τπόινηπo 01/01/2014 51.081         84.418        19.973      -       5                    (152.349)            3.128         (18.092)          (14.964)          

Κέξδε / (Εεκηέο) ρξήζεσο  κεηά απφ θ φξνπο -              -             -           -       -                  (21.396)              (21.396)      (1.451)           (22.847)          

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο -              -             -           -       (1.831)             -                    (1.831)        (1.312)           (3.143)           

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θ φξνπο -              -             -           -       (1.831)             (21.396)              (23.227)      (2.763)           (25.990)          

Δμαγνξέο θαη πσιήζεηο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ -              -             -           -       -                  (18)                    (18)            18                 -                

Αχμεζε θεθ αιαίνπ ζπγαηξηθήο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθ ίαο -              -             -           -       -                  28                     28             6                  34                 

Τπόινηπν 30/09/2014 51.081         84.418        19.973      -       (1.826)             (173.735)            (20.089)      (20.831)          (40.920)          

Αλαινγία κεηνςεθ ίαο επί αθάιππησλ δεκηψλ ζπγαηξηθψλ -              -             -           -       -                  -                    -            -                -                

Τπόινηπo 30/09/2014, (αλακνξθσκέλo) 51.081         84.418        19.973      -       (1.826)             (173.735)            (20.089)      (20.831)          (40.920)           
 

 
 

ΔΠΔΞΖΓΖΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ  ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ  ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Σα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο αθνξνχλ : 

 
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ 3 143 απφ κεηαηξνπή εθκεηαιιεχζεσλ εμσηεξηθνχ (ελνπνηνχκελεο 
εηαηξείαο  Lavipharm Corp. (Ζ.Π.Α)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.



LAVIPHARM Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ  ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ  ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)  
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Σαμιακές ροές από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες 30/9/2014 30/9/2013

Κέξδε (Εεκίεο) πξν θφξσλ (24.716)        (9.412)          

Αλ απξνζαξκνγέο γηα:

     Απνζβέζεηο & δηαγξαθέο πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ 3.077           2.268           

     Απνκεηψζεηο ελ ζψκαησλ  θαη άυισλ  πάγησλ  πεξνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ  10.022         -              

     Πξνβιέςεηο 8.834           1.019           

     πλ αιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (1.124)          400              

     Απνηειέζκαηα (θέξδε θαη δεκίεο επελ δπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) (85)              361              

     Υξεκαηννηθνλ νκηθά έμνδα 5.942           6.120           

1.950           756              

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 234              344              

     Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ  θαη ινηπψλ  απαηηήζεσλ 2.618           187              

     Μείσζε / (αχμεζε) ινηπψλ  καθξνπξφζεζκσλ  απαηηήζεσλ 554              33               

     (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ  θαη ινηπψλ  ππνρξεψζεσλ (857)             263              

     Μείνλ :

     Υξεκαηννηθνλ νκηθά έμνδα πιεξσζέλ ηα (1.756)          (1.520)          

     Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ζε πξνζσπηθφ (132)             (525)             

     Καηαβεβιεκέλ νη θφξνη (681)             (761)             

Καθαρές ροές από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες 1.930           (1.223)          

Σαμιακές ροές από επενδσηικές δραζηηριόηηηες

     Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ  θαη ζπγγελ ψλ  εηαηξεηψλ (1)                (18)              

     Αγνξά ελ ζψκαησλ  θαη άυισλ  παγίσλ  πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρείσλ (445)             (145)             

     Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελ ζψκαησλ  θαη άυισλ  παγίσλ 15               3                 

     Γεζκεπκέλ εο θαηαζέζεηο 22               2                 

     Σφθνη εηζπξαρζέλ ηεο 12               25               

Καθαρές ροές  από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (397)             (133)             

Σαμιακές ροές από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες

      Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 34               345              

     Αλ ηιεζέλ ηα δάλ εηα 467              4.202           

     Δμνθιήζεηο δαλ είσλ (3.304)          (6.510)          

Καθαρές ροές  από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (2.803)          (1.963)          

Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλ ακα (1.270)          (3.319)          

Δπίδξαζε ζπλ αιιαγκαηηθψλ  δηαθνξψλ  ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλ ακα (890)             (298)             

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλ ακα ζηελ  αξρή ηεο πεξηφδνπ 4.217           8.181           

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 2.057           4.564            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9-33 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 



LAVIPHARM Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ  ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  2014 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)  
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Ο Όκηινο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 

 

 LAVIPHARM A.E. (Μεηξηθή) 

Ζ εηαηξεία LAVIPHARM Α.Δ. είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία, έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη Καιιπληηθψλ πξντφλησλ θαη είλαη εηζεγκέλε 
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ηελ 
30 επηεκβξίνπ 2014  ζε 166 άηνκα.  

 LAVIPHARM  HELLAS  A.E. 

Ηδξχζεθε ην 1992 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαη 
κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (Παξαθάξκαθν).  Απαζρνιεί 52 άηνκα (30/09/2014). 
 

 ΤΠΟΟΜΙΛΟ LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. 

Ο Τπνφκηινο Lavipharm Active Services Α.Δ. πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 
 

 LAVIPHARM ACTIVE SERVICES  A.E. (ΜΗΣΡΙΚΗ) 

Ηδξχζεθε ην 1994 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ πνπ πσινχληαη ζε θαξκαθεία.  Απαζρνιεί 11 
άηνκα (30/09/2014). 

 
 L.A.S. ΠΑΣΡΑ A.E. 

Ηδξχζεθε ην 1998 κε έδξα ηελ Πάηξα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ πνπ πσινχληαη ζε θαξκαθεία. Σν  2012  ε Δηαηξεία  δηέθνςε ηελ 
δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζηελ Παηαλία. Γελ απαζρνιεί  άηνκα 
(30/09/2014). Σελ 19 Γεθεκβξίνπ 2013  ε LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«LAS» απνθάζηζε λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο δη’ απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο 
ηεο εηαηξείαο «LAS ΠΑΣΡΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ζηελ νπνία ε LAS κεηέρεη κε πνζνζηφ 98,3%. 
 

 ΛΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ A.E. 

Ηδξχζεθε ην 1999 κε έδξα ηελ Λάξηζα θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ πνπ πσινχληαη ζε θαξκαθεία.  Σν  2012 ε Δηαηξεία  δηέθνςε ηελ 
δξαζηεξηφηεηά ηεο θαη κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζηελ Παηαλία. Γελ απαζρνιεί  άηνκα 
(30/09/2014).Σελ 19 Γεθεκβξίνπ 2013  ε LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «LAS» 
απνθάζηζε λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο δη’ απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο 
εηαηξείαο «ΛΑΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ζηελ νπνία ε LAS κεηέρεη κε πνζνζηφ 98,3%. 
 

 
 L.A.S. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. 

Ηδξχζεθε ην 2004 κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ εκπνξία 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ. ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ 2010 δηέθνςε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Γελ απαζρνιεί  άηνκα (30/09/2014). Σελ 19 Γεθεκβξίνπ 2013  ε 
LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «LAS» απνθάζηζε λα μεθηλήζεη 
δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο δη’ απνξξνθήζεσο ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο  «LAS Θεζζαινλίθε 
– ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» ηεο νπνίαο ε LAS είλαη ν 
κνλαδηθφο εηαίξνο. 



LAVIPHARM Α.Δ. 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηε ζχλζεζε ηνπ Τπννκίινπ L.A.S. A.E.: 

Τπνόκηινο LAVIPHARM ACTIVE SERVICES

30/9/2014 31/12/2013

Lavipharm Active Services (Μεηξηθή) Οιηθή Φαξκαθαπνζήθε 100,00% 100,00%

L.A.S. Πάηξα Α.Δ. Οιηθή Φαξκαθαπνζήθε 98,30% 98,30%

Λάξηζα Φαξκαθεπηηθή Α.Δ. Οιηθή Φαξκαθαπνζήθε 98,30% 98,30%

L.A.S. Θεζζαινλίθε Μ.Δ.Π.Δ. Οιηθή Φαξκαθαπνζήθε 100,00% 100,00%

Γξαζηεξηόηεηα
% ζπκκεηνρήο ηελ

Όλνκα Δηαηξείαο
Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

 

 

 PHARMA PLUS Δμππεξέηεζε Φαξκαθείσλ Α.Δ. 

Ηδξχζεθε ην 2000 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηα 
θαξκαθεία. Απαζρνιεί 16 άηνκα (30/09/2014). 
 

 PHARMA LOGISTICS A.E. 

Ηδξχζεθε ην 2001 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Logistics. 
ηηο 31.12.2009, έιεγε ε δηάξθεηα δηαθφξσλ ζπκβάζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο Pharmalogistcis AE κε 
πνιπεζληθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο, δπλάκεη ησλ νπνίσλ ε Pharmalogistics AE παξείρε ππεξεζίεο logistics 
ζηηο σο άλσ θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο. Με ηε δηαθνπή ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ, επήιζε ζπξξίθλσζε 
ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Pharmalogistics AE. ην πιαίζην απηφ, θαη γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή 
πφξσλ εληφο ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, απνθαζίζηεθε ε κεηαθνξά/εθρψξεζε ησλ ελαπνκελνπζψλ 
ζπκβάζεσλ ηεο Pharmalogistics ζηε κεηξηθή Lavipharm AE, ε νπνία θαη ηηο εθηειεί πιένλ παξέρνληαο ηηο 
ζρεηηθέο ππεξεζίεο. 
Γελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ (30/09/2014). Ζ Γηνίθεζε ηεο κειεηά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο 
εηαηξείαο ζε ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. 
 

 CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. 

Ηδξχζεθε ην 2004 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ θαιιπληηθψλ.  Γελ 
απαζρνιεί  άηνκα (30/09/2014). 
 

 ΤΠΟΟΜΙΛΟ LABORATOIRES LAVIPHARM S.A. 

Ο Τπνφκηινο Laboratoires Lavipharm S.A.  απαζρνιεί 3 άηνκα (30/09/2014) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 
εηαηξείεο: 
 

 LABORATOIRES LAVIPHARM S.A. (ΜΗΣΡΙΚΗ) 

Ηδξχζεθε ην 1990 κε έδξα ην Παξίζη Γαιιίαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 
θαιιπληηθψλ πξντφλησλ ηνπ Τπννκίινπ.  
 
 

 LAVIPHARM SRL 

 Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2011 κε έδξα  ζηελ  Ηηαιία. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ θαη 

θαιιπληηθψλ πξντφλησλ. Γελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ (30/09/2014). 
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Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηε ζχλζεζε ηνπ Τπννκίινπ Laboratoires Lavipharm SA.: 

Τπνόκηινο LABORATOIRES LAVIPHARM

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

30/9/2014 31/12/2013

·  Laboratoires Lavipharm S.A. (Μεηξηθή) Οιηθή Αλάπηπμε θαιιπληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ 45,00% 45,00%

·  Lavipharm Srl Οιηθή Τπεξεζίεο δηαλνκήο 95,00% 95,00%

Όλνκα Δηαηξείαο Γξαζηεξηόηεηα
% ζπκκεηνρήο ηελ

 
 
 

 

 ΤΠΟΟΜΙΛΟ LAVIPHARM CORP. 

Ο Τπνφκηινο Lavipharm Corp.απαζρνιεί 3 άηνκα (30/09/2014) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 
 

 LAVIPHARM CORP. (ΜΗΣΡΙΚΗ) 

Ζ LAVIPHARM Corp. ηδξχζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1998 θαη έρεη έδξα ην New Jersey ζηελ 
Ακεξηθή. Ζ κφλε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε LAVIPHARM 
LABORATORIES Inc.  
 

 LAVIPHARM LABORATORIES Inc. 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 κε έδξα ην New Jersey ζηελ Ακεξηθή. Ζ 
LAVIPHARM LABORATORIES Inc. είλαη έλα εξεπλεηηθφ θέληξν κε δηαξθψο απμαλφκελν αξηζκφ 
πξντφλησλ ππφ  αλάπηπμε. Αλαπηχζζεη ηα δηθά ηνπ πξντφληα θαη ζπλεξγάδεηαη κε 
θαξκαθεπηηθέο θαη βηνηερλνινγηθέο εηαηξείεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ κνξίσλ ηνπο. Ο εξεπλεηηθφο 
ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε 
θαξκαθεπηηθψλ κνξίσλ θαη ρεκηθψλ ελψζεσλ. 

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηε ζχλζεζε ηνπ Τπννκίινπ Lavipharm Corp.: 

Τπνόκηινο LAVIPHARM CORP

30/9/2014 31/12/2013

·  Lavipharm Corp (Μεηξηθή) Οιηθή Δηαηξεία ζπκκεηνρψλ 59,50% 59,50%

·  Lavipharm Laboratories Inc. Οιηθή Δξεπλεηηθφ θέληξν 100,00% 100,00%

       ·  Phasex  (Lavipharm Laboratories Inc.) Καζαξή Θέζε Αλάπηπμε ηερλνινγίαο ππεξθξίζηκσλ πγξψλ 30,00% 30,00%

% ζπκκεηνρήο ηελ
Όλνκα Δηαηξείαο

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο
Γξαζηεξηόηεηα

 
 

 LAVIPHARM   LIMITED  

Ηδξχζεθε ην 2001 κε έδξα ηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εηζαγσγή, πξνψζεζε θαη 
πψιεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ.  Γελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ. 
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           ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ LAVIPHARM A.E.     

Όκηινο LAVIPHARM A.E.

Όλνκα Δηαηξείαο
Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο
Γξαζηεξηόηεηα

30/9/2014 31/12/2013

·  Lavipharm A.E. Μεηξηθή Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή              -                 -     

·  Lavipharm Hellas A.E. Οιηθή Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή 99,90% 99,90%

· Τπνφκηινο εηαηξεηψλ L.A.S. Οιηθή Φαξκαθαπνζήθε 100,00% 100,00%

·  Pharma Logistics A.E. Οιηθή Τπεξεζίεο δηαλνκήο 96,52% 96,52%

·  Pharma Plus Eμππεξέηεζε Φαξκαθείσλ A.E. Οιηθή Eμππεξέηεζε Φαξκαθείσλ 94,96% 95,19%

·  Castalia Laboratoires Dermatologiques Α.Δ. Οιηθή Δκπνξηθή 100,00% 100,00%

· Τπνφκηινο Laboratoires Lavipharm (France) Οιηθή Αλάπηπμε θαιιπληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξντφλησλ 45,00% 45,00%

·  Τπνφκηινο εηαηξεηψλ Lavipharm Corporation (U.S.A.) Οιηθή Δηαηξεία ζπκκεηνρψλ 59,50% 59,50%

·  Lavipharm Limited Οιηθή Τπεξεζίεο δηαλνκήο 100,00% 100,00%

% ζπκκεηνρήο ηελ

 
Ζ εηαηξεία Lavipharm Α.Δ. έρεη ηε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ φισλ ησλ 
ελνπνηνχκελσλ  κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο  ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ. 
 

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

30/9/2014

LAVIPHARM HELLAS A.E. (8.268)                   99,90% 20.212

      Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (10.000)           10.212

PHARMA LOGISTICS A.E. 354                       99,90% 2.425

      Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ -2.114 311

ΤΠΟΟΜΗΛΟ LAS AE (9.647)                   100,00% 9.563

      Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (4.000)             5.563

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Α.Δ. (13)                       100,00% 1.140

LAVIPHARM  LIMITED (124)                      100,00% 3.198

ΤΠΟΟΜΗΛΟ LV CORP. (USA) (35.331)                 59,50% 62.570

      Μεηνλ : ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (62.570)           0,001

ΤΝΟΛΟ (53.029)                 20.424

ΔΝΟΠΟΙΟΤΜΔΝΔ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ TOY ΟΜΙΛΟΤ LAVIPHARM A.E. ΠΟΤ Ζ ΚΑΘΑΡΖ ΣΟΤ ΘΔΖ ΣΖΝ 30/09/2014 

ΔΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣΔΡΖ ΑΠΟ ΣΟ 1/2 ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Ζ ΚΑΙ ΑΡΝΖΣΙΚΖ

ΑΞΙΑ ΚΣΖΔΩ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΖ ΜΖΣΡΙΚΖ

30/9/2014

 
 
Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ Lavipharm A.E. αλήξρεην ηελ 30  
επηεκβξίνπ  2014 ζε 251 άηνκα.  

 

Όιεο νη αλσηέξσ ζπκκεηνρέο έρνπλ απαιεηθζεί ζην ζύλνιν ηνπο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ, ιόγσ εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο . 
 
1.1 Δηδηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Θπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp. (U.S.A.) ζεκεηψλνπκε ηα εμήο.  

Καηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014, ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Lavipharm Corp.  έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ, 

θαζψο δελ έρεη αξρίζεη ε εκπνξηθή θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ πξντφληνο (δηαδεξκηθφ ζχζηεκα θαηληαλχιεο) 

αλάπηπμεο ηεο Lavipharm Corp.  ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο ζρεηηθέο 

ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κέρξη θαη ην Δλληάκελν  2013, ζεκεηψλεηαη φηη, κεηά ηα πξφζζεηα 

ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο 

πνπ δεηήζεθαλ απφ ην FDA, γεγνλφο πνπ αλέηξεςε ηνπο ζρεδηαζκνχο σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη 

θφζηνο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη επέθεξε ηε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ 

επελδπηή, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία αλαδεηά άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 
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Ζ εμεχξεζε ιχζεο ζην ζέκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Lavipharm Corp, ε απνδνρή απφ ην FDA ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ε έλαξμε ηεο εκπνξηθήο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο ζηελ 

αγνξά ησλ Ζ.Π.Α., επεξεάδεη άκεζα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Lavipharm Corp..  Καηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2013, δεδνκέλεο ηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο θαηαζηάζεσο,  έγηλε έιεγρνο απνκείσζεο επί ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Lavipharm Corp.. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ 

ζπγαηξηθή ηεο εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ αμία ρξήζεο. Σν αλαθηήζηκν πνζφ εθηηκήζεθε ζε Δπξψ 0,001 θαη ε 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γηα ην πνζφ ησλ 

Δπξψ 17 809 κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε ρξήζε 2013. Δληφο 

ηνπ 2014 ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αλακέλεη λα νξηζηηθνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Δηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε  αδπλακίαο, ζα απνθαζίζεη γηα ηελ πεξαηηέξσ  πνξεία ηεο. 

1.2  Ο Όκηινο Lavipharm Active Services παξνπζηάδεη δεκηέο χςνπο Δπξψ 321 γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 
30 επηεκβξίνπ 2014,  εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθφ. Ο Κχθινο 
Δξγαζηψλ εκθαλίδεη κείσζε Δπξψ 1,3  εθαηνκκχξηα  ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. O 
Όκηινο έρεη ππνρξεψζεηο έλαληη ηξαπεδψλ απφ δάλεηα, χςνπο 4 459 ηελ 30/092014, ηα νπνία έρεη αζθαιίζεη 
κε επηηαγέο, εηζπξαθηέα γξακκάηηα ή/θαη πξνζσπηθή εγγχεζε ηνπ βαζηθνχ ηεο κεηφρνπ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
φηη  έρεη ζεκαληηθέο απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ελψ, θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014, ν Όκηινο δηαηεξεί  
γξακκέο  πίζησζεο  κε  ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ζπλνιηθνχ νξίνπ ρνξήγεζεο Δπξψ  5 880. Χζηφζν, νη 
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ απξφζθνπηε 
ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο Lavipharm Active Services θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.   
 
Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ Lavipharm Active Services εθηηκά φηη  ην 2014 ζα ζεκεησζνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 
ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο θαη εηδηθά ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 
ζεηηθά ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. ηα λέα απηά δεδνκέλα, ν Όκηινο Lavipharm Active Services, εθκεηαιιεπφκελνο 
ηελ εκπεηξία, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα θαη ηηο 
δαπάλεο γεληθφηεξα, αιιά θαη ηε ζρεδηαδφκελε επέθηαζε θαη ελδπλάκσζε ηνπ δηθηχνπ θαξκαθείσλ ηεο 
Pharma Plus (άιιεο ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ LAVIPHARM), ζηνρεχεη ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ 
πξννπηηθψλ κε έλα δηαθνξνπνηεκέλν, πην επέιηθην θαη πην νξζνινγηθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα ηνπ 
επηηξέςεη λα εληζρχζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ θαη λα απνθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ηελ Καζαξή ηνπ Θέζε. Ζ 
Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη ηελ  επφκελε ρξήζε ζα ππάξρνπλ επαξθείο ηακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. 
 
Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ζπληαρζεί κε 
δεδνκέλε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο Lavipharm Active Services.Ο πθηζηάκελνο 
δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ θαη ηπρφλ αλαηξνπέο ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ρψξν πνπ κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηηο 
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επίδνζε ηνπ Οκίινπ.   
 
Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ δελ αληαλαθιά ηηο πξνζαξκνγέο πνπ ζα 
ρξεηάδνληαλ αλ ε παξαδνρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ήηαλ θαηάιιειε. 

1.3   Καηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2014 ε Δηαηξεία δηελήξγεζε έιεγρν απνκείσζεο επί ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο ζηηο 
εηαηξείεο Lavipharm Hellas A.E., Lavipharm Active Services A.E. θαη Pharma Logistics A.E. ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ 
εμειίμεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ θαζψο θαη ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ 
επηθξαηνχλ ζηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο απηέο. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ 
ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ αμία ρξήζεο ζε Δπξψ 10.212, 5.563 θαη 
311 γηα ηηο Lavipharm Hellas A.E., Lavipharm Active Services A.E. θαη Pharma Logistics A.E. αληίζηνηρα. Ζ 
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα πξφβιεςεο απνκείσζεο ησλ παξαπάλσ ζπκκεηνρψλ ηεο γηα 
ην πνζφ ησλ Δπξψ 10.000, 4.000 θαη 1.000 αληίζηνηρα, ήηνη ζπλνιηθή πξφβιεςε Δπξψ 15.000, κε ηζφπνζε 
επηβάξπλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014. 
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1.4   ηηο 31/7/2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.1.2.4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν (1) β, νη κεηνρέο ηεο Lavipharm Α.Δ. κεηαθέξζεθαλ ζηελ Καηεγνξία 
Δπηηήξεζεο. Ζ έληαμε απηή νθείιεηαη ζηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ πνπ αθνξά ηε 
ζρέζε ησλ ελνπνηεκέλσλ δεκηψλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα   Δηήζηα 
Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο 31/12/2011. Σν 2011, o Όκηινο Lavipharm θαηέγξαςε δεκίεο σο 
απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, έθηαθησλ, κε επαλαιακβαλφκελσλ εμφδσλ ζπλνιηθνχ χςνπο € 4,7 εθαη. 
(πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ, απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, 
απνκείσζε αμίαο επελδπηηθψλ αθηλήησλ). Δπηπιένλ, βάζεη ΓΛΠ, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ελνπνηείηαη ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ  ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα ηε ζσξεπηηθή απνκείσζε ησλ 
Δλνπνηεκέλσλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηζεγκέλεο Lavipharm A.E. ηελ 30/09/2014 δηακνξθψλνληαη ζε 
€ 39,8 εθαη. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βξίζθεηαη ήδε ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ιήςεο κέηξσλ κε ζηφρν ηε 
βειηίσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Απνηειεζκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ. 

 
2. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») έρνπλ ζπληαρζεί 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα κε  ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 πεξί Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 
Γεθεκβξίνπ 2013. 

Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 28 Ννεκβξίνπ 2014  θαη 
έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.lavipharm.com. 
 

3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ 
πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη νη 
νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, κε 
εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ 
νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. 
 
Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο 
πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα.  
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε  

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα »: Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 
32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.  

Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο  

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, 

ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ 

είλαη νη εμήο:  

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»: Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο 

νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν 

http://www.lavipharm.com/
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πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα 

ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ 

αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά 

δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο 

πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ.  

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο»: Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ 

ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ 

ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο 

αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ 

ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ 

επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε 

απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο.  

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»: Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο 

απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη 

ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε 

θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

(structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο 

παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην 

ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28.  

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»: Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε 

ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη 

Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο 

απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο 

εηαηξείεο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην ΓΛΠ 

κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 

«πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»: Σν ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο 

Δπηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηηο 

επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11.  

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από θνηλνύ 

ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο κεηάβαζεο»: H 

ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο 

κεηάβαζεο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ 
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θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε 

ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) δελ απαηηείηαη.  

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΑ 10 

νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά επελδπηηθά θεθάιαηα 

θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΔΠΧΑ 12 ειζάγοσν ηις γνωζηοποιήζεις 

ποσ τρειάζεηαι να παρέτει μια εηαιρεία επενδύζεων.  

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ»: Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά 

απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα 

πψιεζεο φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα 

γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε.  

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»: Απηή ε 

ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη νξηζηεί 

σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ θεληξηθφ 

αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.  

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο»: Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο 

εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη 

πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο 

(έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε 

κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο  

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο»: (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014). Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε 

εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ 

ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα 

παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2014)  

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε επηά ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-2012 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ 

ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ «φξν ππεξεζίαο».  
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ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν 

ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: 

Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»: Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο 

φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.  

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε.  

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»: Καη ηα δχν πξφηππα 

ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν απνζβέζεσλ 

ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα 

αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.  

ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»: Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο 

ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2014)  

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-2013 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ 

ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 11 ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.  

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΠΥΑ 

13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (‘portfolio exception’) έρεη 

εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9.  

ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα»: Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΛΠ 

40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 

2015  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»: Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ 

ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. Ο Όκηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 

9 δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  
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ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 

θαη ΓΛΠ 39»: Σν ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 «Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο», ηελ ηξίηε θάζε ζην έξγν 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε 

ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ δεχηεξε 

ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο 

ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο 

θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»: Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί 

επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

 

 

4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ 
πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ 
εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά 
κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο 
δχλαληαη λα έρνπλ επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο 
ππνζέζεηο  αλαζεσξνχληαη ζε ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη 
ζηε πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηήλ ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν 
ηεο αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο 
κειινληηθέο πεξηφδνπο. Καηά ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ,νη ζεκαληηθφηεξεο  
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο  ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 . 
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5.   Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Καηά ηελ  30 επηεκβξίνπ 2014  ν Όκηινο δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο  ιεηηνπξγηθνχο  ηνκείο: 

(1) Φάξκαθν 
(2) Καιιπληηθφ- Παξαθάξκαθν  
(3) Τπεξεζίεο  
 (4) Λνηπά 
 
Σ’ απνηειέζκαηα ησλ ηνκέσλ απηψλ θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ  2014 θαη 30 επηεκβξίνπ  2013 έρνπλ σο εμήο:  
 

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν

Πσιήζεηο         18.966                       2.581                      93                 533            22.173 

Μηθηφ θέξδνο         11.141                          754                    197                 344            12.436 

Απνζβέζεηο         (2.632)                         (358)                    (13)                 (74)            (3.077)

Γηαγξαθεο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ       (10.022)                             -                         -                      -            (10.022)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – (έμνδα)         (5.071)                         (690)                    (25)               (143)            (5.929)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ       (23.344)                      (1.392)                    119                 (99)          (24.716)

Φφξνο εηζνδήκαηνο           1.599                          217                        8                   45              1.869 

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο       (21.745)                      (1.175)                    127                 (54)          (22.847)

30/9/2014

 

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν

Πσιήζεηο         18.673                       2.602                 2.676                 557            24.508 

Μηθηφ θέξδνο         10.000                          577                 1.176                 256            12.009 

Απνζβέζεηο         (1.728)                         (241)                  (248)                 (51)            (2.268)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – (έμνδα)         (4.315)                         (601)                  (618)               (129)            (5.663)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ         (6.321)                      (1.697)               (1.163)               (231)            (9.412)

Φφξνο εηζνδήκαηνο              335                            47                      48                   10                 440 

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο         (5.986)                      (1.650)               (1.115)               (221)            (8.972)

30/9/2013

 

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν

Κεθαιαηνπρηθεο δαπάλεο              380                            52                        2                   11                 445 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         73.843                     10.049                    362              2.075            86.329 

Τπνρξεψζεηο       108.844                     14.812                    534              3.059          127.249 

30/9/2014

 

 Φάξκαθν 
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο  Λνηπά  ύλνιν 

Κεθαιαηνπρηθεο δαπάλεο              110                            15                        1                     4                 130 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία         92.023                     12.363                    467              3.183          108.036 

Τπνρξεψζεηο       104.768                     14.076                    532              3.624          123.000 

31/12/2013
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6. Λνηπά έζνδα-(έμνδα) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 30/9/2014 30/9/2013

Π.Φ..                  35                  37 

Λνηπέο πξνκήζεηεο θαη κεζηηείεο                  99                  73 

Έζνδα απφ ελνίθηα                  96                  52 

Έζνδα απφ παξεπφκελεο παξνρέο ππεξεζηψλ                  94                145 

Έζνδα δηθαησκάησλ (Royalties)                177                226 

Έζνδα απφ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο δηαλνκήο                528                429 

Λνηπά έζνδα                861                480 

πλαιιαγκαηηθά θέξδε             1.135                  49 

Έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε εμφδσλ                    2                  16 

Αλαινγνχλ ζε ζπγγελή επηρείξεζε θέξδνο ηεο πεξηφδνπ (Phasex) (ζεκ.11)                  75                  11 

            3.102             1.518  

 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 30/9/2014 30/9/2013

πλαιιαγκαηηθέο δεκηέο              (139)              (400)

Γηαγξαθή άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ                  -                (400)

Λνηπά έμνδα              (345)              (513)

Γηαγξαθή ινηπψλ απαηηήζεσλ              (843)

Απνκείσζε απαηηήζεσλ           (8.331)                  -   

          (9.658)           (1.313)  

 

7. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο/ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο/έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Έμνδα δηνίθεζεο 30/9/2014 30/9/2013

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 3.222 3.437

Ακνηβέο ηξίησλ 1.790 2.038

Παξνρέο ηξίησλ 606 780

Φφξνη θαη ηέιε 111 308

Γηάθνξα έμνδα 529 481

Απνζβέζεηο 428 515

ύλνιν 6.686 7.559  

Έμνδα δηάζεζεο 30/9/2014 30/9/2013

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.074 2.813

Ακνηβέο ηξίησλ 921 1.258

Παξνρέο ηξίησλ 532 628

Φφξνη θαη ηέιε 692 712

Γηάθνξα έμνδα 841 1.000

Απνζβέζεηο 192 217

ύλνιν 5.252 6.628  

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 30/9/2014 30/9/2013

Γηάθνξα έμνδα 560 668

Απνζβέζεηο 2.147 1.108

ύλνιν 2.707 1.776  
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8. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

30/9/2014 30/9/2013

Σξέρσλ  θφξνο εηζνδήκαηνο                      9                  28 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ.17α)              (1.878)              (468)

             (1.869)              (440)  
 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά 
ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 είλαη 26%. 
 
Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε 
ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά εθθξεκείο έσο φηνπ νη 
θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, θαη κε βάζε ηνπο 
ειέγρνπο απηνχο, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην 
βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην 
ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 
 
Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ δελ έρνπλ ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα θαη θαηά ζπλέπεηα, νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ γηα ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 
δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο. Ζ έθβαζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην 
παξφλ ζηάδην. Γηα ηηο  ρξήζεηο  2011, 2012 θαη 2013 νη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 
Διιάδα έρνπλ ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ  Οξθσηψλ  ειεγθηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 
άξζξνπ 82 Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.2238/1994), έιαβαλ Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο 
πκκφξθσζεο ρσξίο λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο. Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε, πξέπεη λα ηζρχζνπλ 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011. 
 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ 

ΥΡΖΔΙ

Lavipharm Α.Δ. 2010

Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E. 2010

Lavipharm Hellas A.E. 2010

Pharma Logistics A.E. 2010

Pharma Plus A.E. 2010

Lavipharm Active Services A.E. 2008-2010

L.A.S. Πάηξα Α.Δ. 2005-2010

Λάξηζα Φαξκαθεπηηθή Α.Δ. 2005-2010

L.A.S. Θεζζαινλίθε Μ.Δ.Π.Δ. 2006-2010

Laboratoires Lavipharm SA 2007-2013

Lavipharm Srl 2011-2013

 Lavipharm Limited 2002-2013
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9. Δλζώκαηα πάγηα 

Γήπεδα-

Οηθόπεδα

Κηίξηα & 

Σερληθά Έξγα

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Μεραλήκαηα 

θαη Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

ύλνιν

31/12/2012

Αμία θηήζεο         12.397              14.186                  721                24.712            52.016 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                 -                (5.191)                (549)              (20.498)           (26.238)

Αλαπφζβεζηε αμία         12.397                8.995                  172                  4.214            25.778 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/13         12.397                8.995                  172                  4.214            25.778 

Πξνζζήθεο                 -                         2                    20                     118                 140 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο                 -                        -                      (3)                       (7)                  (10)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)                 -                        -                        3                         6                     9 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                 -                   (417)                  (34)                   (477)                (928)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                 (7)                 (119)                     -                       (81)                (207)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                 -                       57                     -                         80                 137 

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/13         12.390                8.518                  158                  3.853            24.919 

30/09/2013

Αμία θηήζεο         12.390              14.069                  738                24.742            51.939 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                 -                (5.551)                (580)              (20.889)           (27.020)

Αλαπφζβεζηε αμία         12.390                8.518                  158                  3.853            24.919 

Αλαπφζβεζηε αμία 1/10/2013         12.390                8.518                  158                  3.853            24.919 

Μείνλ Αμία θηήζεσο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο             (297)              (1.188)                  (19)                (4.933)             (6.437)

Πξνζζήθεο                 -                       (2)                     -                       (21)                  (23)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο                 -                        -                  (101)                       -                  (101)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)                 -                        -                      37                       -                     37 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                 -                     (77)                    (1)                     (24)                (102)

Μείνλ Απνζβέζεηο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο                 -                     731                      8                  4.319              5.058 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                 (5)                 (104)                     -                       (71)                (180)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                 -                       51                     -                         72                 123 

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/13         12.088                7.929                    82                  3.195            23.294 

31/12/2013

Αμία θηήζεο         12.088              12.775                  618                19.717            45.198 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                 -                (4.846)                (536)              (16.522)           (21.904)

Αλαπφζβεζηε αμία         12.088                7.929                    82                  3.195            23.294 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/14         12.088                7.929                    82                  3.195            23.294 

Πξνζζήθεο                 -                        -                      18                       80                   98 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο                 -                     (81)                  (51)                     (16)                (148)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)                 -                       62                    36                       16                 114 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                 -                   (364)                  (14)                   (343)                (721)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                28                   475                     -                       324                 827 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                 -                   (239)                     -                     (322)                (561)

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/14         12.116                7.782                    71                  2.934            22.903 

30/9/2014

Αμία θηήζεο         12.116              13.169                  585                20.105            45.975 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                 -                (5.387)                (514)              (17.171)           (23.072)

Αλαπφζβεζηε αμία         12.116                7.782                    71                  2.934            22.903  
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30/9/2014 31/12/2013 30/9/2014 31/12/2013

1                 152                 152                   52                   54 

2                 581                 581                 129                 135 

3              1.143              1.143                 289                 298 

             1.876              1.876                 470                 487 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ

 

1. Αθνξά δηακέξηζκα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεθηζηάο επηθαλείαο 95 η.κ. 
 

2.     Αθνξά απνζήθε, θαηαζηήκαηα θαη γξαθεία ζε θηίξην ηεο νδνχ Πεηξαηψο ζην Γήκν Αζελαίσλ   
ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 529 η.κ 

3.     Αθνξά αγξνηεκάρην 6.251 η.κ θαη απνζήθε 1.463,74 η.κ ζηε Ππιαία Θεζζαινλίθεο. 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα (1 & 2) απνηηκήζεθαλ ζηε ρξήζε 2010 ζηελ εχινγε αμία ηνπο βάζεη εθηίκεζεο απφ 
εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο. Σν θέξδνο πνπ πξνέθπςε θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ζην ινγαξηαζκφ ινηπά 
έζνδα. 

Σελ 1ε Απγνχζηνπ 2012, ε Δηαηξεία Lavipharm ΑΔ εμαγφξαζε αθίλεην (3) πξηλ ηε ιήμε ηεο ζπκβαηηθήο 
δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο Leasing.Σν επηέκβξην 2012 απνηηκήζεθε ζηελ εχινγε αμία ηνπ βάζεη εθηίκεζεο 
απφ εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο. Σν θέξδνο πνπ πξνέθπςε θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ζην ινγαξηαζκφ 
ινηπά έζνδα. 

Ο Όκηινο Lavipharm κηζζψλεη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο γήπεδα ,θηίξηα , ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο  θαη 
ινηπφ εμνπιηζκφ. ην πιαίζην ηεο αξηηφηεξεο πινπνίεζεο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ 
ζρεδίνπ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ρξήζε 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκθσλία πψιεζεο θαη καθξνρξφληαο 
επαλεθκίζζσζεο επί αθηλήηνπ ηεο Lavipharm ζηελ Παηαλία κε ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Ζ ζπκθσλία 
πεξηιάκβαλε ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ αληί ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 14 000 θαη ηε επαλεθκίζζσζή ηνπ γηα 25 
ρξφληα κε δηθαίσκα επαλαγνξάο ζηελ ηηκή ηνπ 1 επξψ. Μέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ θεθαιαίσλ  δηαηέζεθε γηα 
ηελ εμφθιεζε δαλεηζκνχ, ελψ ην ππφινηπν θεθάιαην δηαηέζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Oκίινπ. Σν αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ , θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο αλήξρεην ζε 
Δπξψ 13 181. Ζ ζεηηθή δηαθνξά (Δπξψ 819) πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηηκή πψιεζεο θαη ηε ινγηζηηθή  αμία ηνπ 
αθηλήηνπ θαηαρσξήζεθε σο έζνδν επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξεηαη ηκεκαηηθά ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο . ηελ  παξνχζα πεξίνδν, ηα ζπλνιηθά έζνδα 
σθειήζεθαλ θαηά Δπξψ 24 (2013: Δπξψ 24).  
Καηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014, ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ κηζζσκέλσλ απνζεθψλ- θηηξίσλ,  ησλ κηζζσκέλσλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ  θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ήηαλ Δπξψ 12 350, Δπξψ  29, Δπξψ  82 αληίζηνηρα (31 
Γεθεκβξίνπ 2013: Δπξψ 12 596, Δπξψ  36, Δπξψ  309 αληίζηνηρα).   
 
Δπί ησλ ελζψκαησλ  παγίσλ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο .α) ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο  χςνπο 
Δπξψ 11 284.    
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10. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Τπεξαμία
Έμνδα 

αλαπηύμεσο

Παξαρσξήζεηο & 

Γηθαηώκαηα βηνκ. 

ηδηνθηεζίαο

Λνηπέο 

αζώκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο

ύλνιν

31/12/2012

Αμία θηήζεο              143              28.302                          31.175                        192            59.812 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                -                (1.762)                        (13.873)                      (158)          (15.793)

Αλαπφζβεζηε αμία              143              26.540                          17.302                          34            44.019 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/13              143              26.540                          17.302                          34            44.019 

Πξνζζήθεο                -                       -                                     4                            1                     5 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο                -                       -                               (421)                          -                 (421)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)                -                       -                                   19                          -                     19 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                -                   (186)                          (1.147)                          (7)            (1.340)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                -                   (538)                               (94)                          -                 (632)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                -                       -                                   79                          -                     79 

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/13              143              25.816                          15.742                          28            41.729 

30/09/2013

Αμία θηήζεο              143              27.764                          30.664                        193            58.764 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                -                (1.948)                        (14.922)                      (165)          (17.035)

Αλαπφζβεζηε αμία              143              25.816                          15.742                          28            41.729 

Αλαπφζβεζηε αμία 1/10/2013              143              25.816                          15.742                          28            41.729 

Μείνλ Αμία θηήζεσο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο            (143)                 (114)                               (21)                        (11)               (289)

Πξνζζήθεο                -                       -                                   -                              8                     8 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο                -                       -                                     5                          -                       5 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                -                     (45)                             (347)                          (1)               (393)

Μείνλ Απνζβέζεηο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο                -                       67                                   9                            3                   79 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                -                   (474)                               (89)                          (1)               (564)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                -                       -                                   32                            1                   33 

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/13                -                25.250                          15.331                          27            40.608 

31/12/2013

Αμία θηήζεο                -                27.176                          30.559                        189            57.924 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                -                (1.926)                        (15.228)                      (162)          (17.316)

Αλαπφζβεζηε αμία                -                25.250                          15.331                          27            40.608 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/14                -                25.250                          15.331                          27            40.608 

Πξνζζήθεο                -                       -                                 246                        101                 347 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                -                (1.225)                          (1.121)                        (10)            (2.356)

Μείνλ Απνζβέζεηο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο                -                       -                                   -                            -                     -   

Απνκεηψζεηο (Κφζηνο)                -                (4.634)                          (5.388)                          -            (10.022)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                -                  2.147                               384                          -                2.531 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                -                   (394)                             (112)                          -                 (506)

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/14                -                21.144                            9.340                        118            30.602 

30/9/2014

Αμία θηήζεο                -                29.323                          31.189                        290            60.802 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                -                (8.179)                        (21.849)                      (172)          (30.200)

Αλαπφζβεζηε αμία                -                21.144                            9.340                        118            30.602  
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Καηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, εμέηαζε αλ πθίζηαλην αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαη 
ηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη πξνέθπςαλ 
απνκεηψζεηο ζηα έμνδα αλάπηπμεο χςνπο Δπξψ 4,6 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ θαη ζηηο παξαρσξήζεηο θαη 
δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο χςνπο Δπξψ 5,4  εθαηνκκχξηα πεξίπνπ. 

 

11. Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 

30/9/2014 31/12/2013

Τπφινηπν έλαξμεο 95              33              

Αλαινγνχλ ζε ζπγγελή επηρείξεζε θέξδνο / (δεκία) ηεο πεξηφδνπ (Phasex) 75              18              

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 65              44              

Τπφινηπν ιήμεσο 235            95               
 

 
12. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  

  

30/9/2014 31/12/2013

Απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (εκ. 20)             156           145 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ)             345           384 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο          7.250        6.896 

Μείνλ:  Απνκείσζε απαηηήζεσλ         (6.845)             -   

            906        7.425  

 
Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  αθνξνχλ θπξίσο  εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο απφ δάλεηα 
χςνπο Δπξψ 4 300 (2013: Δπξψ 3 939) θαη  Δπξψ 2 891 (2013: Δπξψ 2 860) αληίζηνηρα. 
ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014 ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο 
αγνξέο, απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα πξφβιεςεο απνκείσζεο έλαληη απαηηήζεσλ ηεο χςνπο Δπξψ 6.845 κε 
ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. 
 

12α. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

30/9/2014 31/12/2013

Μαθξνπξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο              74            17 

Μαθξνπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο Η.Κ.Α.             135           612 

Λεθζείζεο εγγπήζεηο                4              4 

            213           633  

 

13. Απνζέκαηα 

30/9/2014 31/12/2013

Δκπνξεχκαηα               4.511         5.407 

Έηνηκα πξντφληα               1.746            819 

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο               2.075         2.339 

Αλαιψζηκα πιηθά θαη είδε ζπζθεπαζίαο                      5                5 

Απνκείσζε απνζεκάησλ              (4.338)        (4.079)

              3.999         4.491  
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14. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

30/9/2014 31/12/2013

Πειάηεο                 8.453            10.991 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 20)                 1.977              1.892 

ύλνιν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ                10.430            12.883 

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 20)                    846                 747 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο                 3.289              2.793 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε                 1.689              1.753 

Γξακκάηηα                    545                 159 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε                 1.177              1.165 

Υξεψζηεο δηάθνξνη                 1.561              2.371 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ                    202                 212 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο                    380                 255 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ                    261                 135 

Οκνινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ                       -                      (0)

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην Πξνθ/ισλ θαη

Παξαθξαηνχκελσλ Φφξσλ
                   996              1.039 

ΦΠΑ εηζπξαθηένο                    504              1.038 

Μείνλ: Απνκείσζε απαηηήζεσλ                (4.785)             (3.299)

              17.095            21.251  
 

15. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

30/9/2014 31/12/2013

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 37 53

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 2.020 4.164

2.057 4.217  
 
ηηο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο πεξηιακβάλεηαη πνζφ Δπξψ 1 131 ην νπνίν απνηειεί εγγχεζε 
δαλείνπ. Σν πνζφ απηφ είλαη ζπλερψο αλαλενχκελν. 
 

16. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

30/9/2014 31/12/2013

Πξνκεζεπηέο            3.375            5.773 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζρεηηδφκελα κέξε (εκ. 20)               248               619 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο            2.999            1.711 

Γξακκάηηα πιεξσηέα            2.202            2.286 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί            5.008            3.613 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ            1.117            1.069 

Φφξνη ηέιε  πιεξσηένη            3.040            3.461 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα               254               255 

Γνπιεπκέλα έμνδα            4.573            3.350 

Πηζησηέο δηάθνξνη            1.314            1.955 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ            2.910            3.364 

Λνηπά                 57                 65 

         27.097          27.521  
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17. Έληνθα Γάλεηα 

30/9/2014 31/12/2013

Μαθξνπξόζεζκα 

Οκνινγηαθά δάλεηα                             -                     7.770 

Μεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα                   24.701                   21.012 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ.20)                        843                     1.574 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (Sale and lease back)                   10.791                   11.171 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (Λνηπά)                             -                            7 

Λνηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα                   10.232                   11.016 

                  46.567 52.550

Βξαρππξόζεζκα

Οκνινγηαθά δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε                             -                        420 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε                   29.815                   26.655 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε (ζεκ.20)                             -                          12 

Λνηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα                   19.499                   10.907 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ(Sale and lease back)                        506                        498 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (Λνηπά)                          10                          52 

                  49.830 38.544

ύλνιν δαλείσλ                   96.397 91.094
 

Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : 

1. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014 ζε Δπξψ:    780 κε θπκαηλφκελν επηηφθην 11,80% 

2. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014 ζε Δπξψ: 3 180  κε θπκαηλφκελν επηηφθην 5,30% 

3. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014 ζε Δπξψ: 3 546 κε θπκαηλφκελν επηηφθην 10,00% 

4. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014 ζε Δπξψ:     113  κε θπκαηλφκελν επηηφθην 6,16% 

5.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014 ζε Δπξψ:    730  κε θπκαηλφκελν επηηφθην 6,16% 

6.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014 ζε USD: 2 593  αληίζηνηρα Δπξψ: 2 061 κε θπκαηλφκελν 
επηηφθην 3,13%, αθνξά αιινδαπφ ππνφκηιν Lavipharm Corp.  θαη  έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο επί 
ησλ αθηλήησλ ηνπ χςνπο Δπξψ 2 061. 

 

7. Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014 ζε USD: 31 082  αληίζηνηρα 
Δπξψ: 24 701 κε θπκαηλφκελν επηηφθην 15 %, αθνξά αιινδαπφ ππνφκηιν. 

 

8.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014ζε USD: 912  αληίζηνηρα Δπξψ: 725 κε θπκαηλφκελν 
επηηφθην 8 %, αθνξά αιινδαπφ ππνφκηιν. 

 

9.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 30/09/2014ζε USD: 37 441  αληίζηνηρα Δπξψ: 29 755  κε 
θπκαηλφκελν επηηφθην 12%, αθνξά αιινδαπφ ππνφκηιν θαη έρεη ελερπξηαζζεί  ην ζχλνιν ησλ 
δηθαησκάησλ πνπ απνξξέεη  απφ ηηο θαηερφκελεο κεηνρέο ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ θαζψο θαη 
ελδερφκελα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ή ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ απφ ρξήζε παηεληψλ, 
δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο θαη εθεπξέζεσλ (βιέπε ζεκ.1 ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Lavipharm 
Corp.).  
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Οκνινγηαθό δάλεην 
 
Σελ  18ε Ηνπλίνπ  2012, ε Δηαηξεία LAVIPHARM AE πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ 
πνζνχ Δπξψ 8 400 (νθηψ εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο  νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1 ζε 
απφιπην λνχκεξν) γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Σν δάλεην 
είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο ιήμεο ην 2017 κε θπκαηλφκελν επηηφθην (Euribor) πιένλ πεξηζσξίνπ. Δπηηξέπεηαη 
νιηθή ή κεξηθή πξνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ 6 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε θαη εθεμήο αλά 6 κήλεο 

Ζ ζχκβαζε νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ παξάιεηςε εθπιήξσζεο ζπκβαηηθήο 
ππνρξέσζεο, ελδεηθηηθά: κε πιεξσκή ησλ νθεηιφκελσλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, έθδνζε λένπ νκνινγηαθνχ 
δαλείνπ, κεηαβίβαζε ζεκαληηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ νκνινγηνχρσλ, νπζηαζηηθή 
κεηαβνιή πξνο ην ρεηξφηεξν ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

ηηο 30 επηεκβξίνπ 2014 πθίζηαληαη δχν ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ηνπ αλσηέξσ δαλείνπ πνζνχ Δπξψ 420, σο 
εθ ηνχηνπ  ην ζχλνιν ηνπ δαλείνπ έρεη κεηαθεξζεί ζηα Λνηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Ζ  Δηαηξεία βξίζθεηαη 
ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηξάπεδα γηα ζπλνιηθή αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ, ε έθβαζε ησλ 
νπνίσλ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί. 

 Πξνο εμαζθάιηζε ησλ αλσηέξσ δαλείσλ (1-9), έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο  ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο  
χςνπο Δπξψ 10 605 θαη έρνπλ δνζεί σο εγγχεζε κεηνρέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ νλνκαζηηθήο αμίαο  Δπξψ     
3 599. 

Σα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : 
Σν βξαρππξφζεζκν κέξνο ησλ δαλείσλ πνζνχ Δπξψ: 10 469 θαηά ηελ 30/09/2014 αθνξά βξαρππξφζεζκα 
δάλεηα γηα θεθάιαην θηλήζεσο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ απφ  6,70%  έσο  11,35%. 
Σα Γάλεηα απηά έρνπλ ρνξεγεζεί απφ δηάθνξεο ηξάπεδεο θαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ρνξήγεζεο 
θαη είλαη εγγπεκέλα κε εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηνπ Οκίινπ (πειάηεο) ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ: 4 932. 
 
Σα κέζα ζηαζκηθά επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ είραλ σο εμήο:  
 

30/9/2014 31/12/2013

Λνηπά βξαρ/κα δάλεηα 8,03% 8,03%

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 2,18% 2,18%  
 

 

Οη ππνρξεψζεηο γηα κηζζψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Αλεμόθιεην 

θεθάιαην θαηά ηελ

Σόθνη πνπ ζα 

ινγηζζνύλ κεηά ηελ ύλνιν

Αλεμόθιεην 

θεθάιαην θαηά ηελ

Σόθνη πνπ ζα 

ινγηζζνύλ κεηά ηελ ύλνιν

30/9/2014 30/9/2014 30/9/2014 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Έσο Έλα Έηνο 516 224 740 550 235 785

Έλα σο Πέληε Έηε 2.129 791 2.920 2.104 823 2.927

Πεξηζζφηεξα απφ 5 Έηε 8.662 1.253 9.915 9.074 1.388 10.462

11.307 2.268 13.575 11.728 2.446 14.174  
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17α. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  / (απαηηήζεηο) 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ηζρχεη (ζεκ. 8) θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία 
ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα κεγέζε: 
 

30/9/2014 31/12/2013
 Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία               (3.583)             (286)

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ                  (302)             (302)

Απαμίσζε απνζεκάησλ                  (850)             (783)

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία                  (471)             (453)

Φνξνινγηθέο δεκίεο                  (232)               (21)

Απαινηθή ελδνεηαηξηθνχ απνηειέζκαηνο (*)               (2.074)          (3.866)

ύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο (απαίηεζεο) / ππνρξέσζεο              (7.512)         (5.711)

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                    763               842 

Απαμίσζε απαηηήζεσλ                        6                   6 

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο                      87                 85 

ύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο (απαίηεζεο) / ππνρξέσζεο                   856              933 

Γεληθό ύλνιν Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο              (6.656)         (4.778)  
 

( *) Αλάιπζε απαινηθήο ελδνεηαηξηθνύ απνηειέζκαηνο 30/9/2014 31/12/2013

Απαινηθή ελδνεηαηξηθνχ θέξδνπο δηθαησκάησλ πνπ πνχιεζε LV Corp. ζηελ Lavipharm ΑΔ               (4.154)          (4.154)

Αλάθηεζε ελδνεηαηξηθνχ θέξδνπο δηθαησκάησλ πνπ πνχιεζε LV Corp. ζηελ Lavipharm ΑΔ                 3.524            1.911 

Απαινηθή ελδνεηαηξηθνχ θέξδνπο δηθαησκάησλ θαη εμφδσλ έξεπλαο πνπ πνχιεζε ε Lavipharm A.E.               (1.590)          (1.590)

Αλάθηεζε ελδνεηαηξηθνχ θέξδνπο δηθαησκάησλ θαη εμφδσλ έξεπλαο πνπ πνχιεζε ε Lavipharm A.E.                    409               370 

Απαινηθή ελδνεηαηξηθνχ θέξδνπο απφ απνζέκαηα (Όκηινο Lavipharm)                  (263)             (403)

ύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο (απαίηεζεο) / ππνρξέσζεο              (2.074)         (3.866)  
 
Απφ ηελ  θίλεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ Δπξψ (1 878),  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο έρεη θαηαρσξεζεί 
ζηα απνηειέζκαηα. 
 
• Σα θνλδχιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα είλαη πξνζσξηλέο εθπεζηέεο δηαθνξέο πνπ έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί ιφγσ δηαθνξάο κεηαμχ ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο βάζεο.  Οη δηαθνξέο απηέο ζα αλαθηεζνχλ 
(ηαθηνπνηεζνχλ) ζε κειινληηθέο ρξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζηηο 
ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο. 
 
• Ηδηαίηεξα ην θνλδχιη πνπ αλαθέξεηαη «θνξνινγηθέο δεκίεο» αθνξά αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 
πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο Laboratoires Lavipharm S.A.  Δπξψ 232. 
 
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε παξέρεηαη δπλαηφηεηα λα ζπκςεθηζζεί : α) Γηα ηελ Laboratoires 
Lavipharm S.A. κε θνξνινγηθά θέξδε πνπ ελδερφκελα λα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, ρσξίο θαλέλα ρξνληθφ 
πεξηνξηζκφ ζχκθσλα κε ην Γαιιηθφ θνξνινγηθφ λφκν. 
 
• Σν θνλδχιη πνπ αλαθέξεηαη «απαινηθή ελδνεηαηξηθνχ απνηειέζκαηνο» θαη έρεη αλαιπζεί επηπξφζζεηα ζηνλ 
ηδηαίηεξν πίλαθα κε ηίηιν «Αλάιπζε απαινηθήο ελδνεηαηξηθνχ απνηειέζκαηνο» αθνξά ζε ελδννκηιηθέο 
ζπλαιιαγέο.  Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο αλαιχζεηο ηνπ πίλαθα νη αλαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ζα 
αλαθηεζνχλ (ηαθηνπνηεζνχλ) ζε κειινληηθέο ρξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ησλ 
εηαηξεηψλ πνπ αθνξνχλ. 
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18. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Α. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο, θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Όκηιν έρνπλ σο εμήο: 
 
• Αγσγή πξψελ εξγαδνκέλσλ θαηά ζπγαηξηθήο αιινδαπήο εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ. Οη ελάγνληεο απαηηνχλ λα 
ηνπο θαηαβιεζεί  απφ ηελ Δηαηξεία απνδεκίσζε ζπλνιηθνχ πνζνχ € 465 πεξίπνπ, επηθαινχκελνη 
θαηαρξεζηηθή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο θαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε. Σν αξκφδην Γαιιηθφ 
Γηθαζηήξην κε ηελ απφ 07/06/2011 απφθαζή ηνπ καηαίσζε ηελ ζπδήηεζε ηεο αγσγήο . ηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ έρεη ζρεκαηηζζεί επαξθήο πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε ηνπ αλσηέξσ θηλδχλνπ. 
 
• Λνηπέο εθθξεκνδηθίεο ηνπ Οκίινπ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 154 πεξίπνπ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά φηη ε 
πηζαλφηεηα ελδερφκελεο αξλεηηθήο ηειηθήο έθβαζήο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα επεξεάζεη 
ζπλνιηθά θαηά νπζηψδε ηξφπν δπζκελψο ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ θαη σο εθ 
ηνχηνπ δελ έθξηλε απαξαίηεηε ηελ ιήςε αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ 
ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ. 

 
Β.   Ζ Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ( γηα απηήλ θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ) ζε ζρέζε κε 
ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 
Γ. Σα ινηπά απνζεκαηηθά θπξίσο αθνξνχλ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θαη απνζεκαηηθά απφ έζνδα 

θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν.  Σα απνζεκαηηθά απηά δελ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ ζην άκεζν κέιινλ 
θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππνινγίζηεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΓΛΠ  12. ε 
πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ε Δηαηξεία ζα επηβαξπλζεί κε ηνλ αλαινγνχληα θφξν. 
 

 
19. Δλδερόκελεο Γεζκεύζεηο 

 Κεθαλαιοστικές δεζμεύζεις 

Γελ έρνπλ αλαιεθζεί θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ. 

 Δεζμεύζεις λειηοσργικών μιζθώζεων 

Ο Όκηινο  κηζζψλεη απνζήθεο κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη θνξηεγά απηνθίλεηα κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο 
κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο.  
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20. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδόκελα κέξε (Απαηηήζεηο / Τπνρξεώζεηο / Γάλεηα) 

Απαιηήζεις από: 30/9/2014 31/12/2013

Lavisoft           2.062           1.978 

Atlantis              377              377 

Telmar                20                19 

Eastern Europe                  1                  1 

Lavico Inc              176              176 

Lavipharm Group Holding S.A.                   -                51 

T&A Holding Company                  5                   - 

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέιε              182                37 

          2.823           2.639 

Λοιπές μακροπρόθεζμες απαιηήζεις από: 30/9/2014 31/12/2013

Lavico Inc              129              118 

Lavipharm Group Holding S.A.                27                27 

             156              145  

Τποτρεώζεις προς: 30/9/2014 31/12/2013

Lavisoft                29                37 

LV Group Holding                77              236 

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέιε              142              338 

T&A Holding Company                   -                  8 

             248              619 

Τποτρεώζεις (Δάνεια) προς: 30/9/2014 31/12/2013

T&A Holding Company (Μαθξνπξφζεζκα)              113              282 

Αζ. Λαβίδαο (Μαθξνπξφζεζκα)              730           1.304 

             843           1.586  

Οη ζπλαιιαγέο, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 θαη 30 
επηεκβξίνπ 2013   αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

30/9/2014

Lavisoft                 33                 33 

LV Group Holding                 -                     4 

Lavico Inc.                 -                   42 

                33                 79 

30/9/2013

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ
Έζνδα

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

 

 

30/9/2013

Έμνδα

Lavisoft               164                                 -                   -                 228                 -                   -   

LV Group Holding                 -                                   -                   36                 -                   -                   28 

T&A Holding Company                 -                                  17                 -                   -                   35                 -   

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε                 -                                  46                 -                   37                 85                 -   

              164                                63 36                             265 120             28               

Λνηπά 

Έμνδα
ρξεκαηννηθνλνκηθά

Λνηπά 

Έμνδα

Τπεξεζίεο 

Γηάζεζεο

30/9/2014

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ
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Σν θφζηνο ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ αλαιχεηαη 
παξαθάησ: 

30/9/2014 30/9/2013

LAVIPHARM A.E. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 483 488

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά 63 71

Μη Εκτελεστικά 27 27

Διεσθσντές 758 788

Σύνολο Εταιρείας 1.331 1.374

LAVIPHARM HELLAS Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 72 45

Μη Εκτελεστικά 86 53

Διεσθσντές 26 8                   

Σύνολο Εταιρείας 184 106

CASTALIA Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 27                 65

Σύνολο Εταιρείας 27                 65

PHARMA PLUS A.E. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 74 74

Διεσθσντές 67 67

Σύνολο Εταιρείας 141 142

L.A.S. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 65 65

Μη Εκτελεστικά 9 9

Σύνολο Εταιρείας 74 74

ΟΜΙΛΟΣ LABORATOIRES ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 699 150

Διεσθσντές -                701

Σύνολο Εταιρείας 699 851

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM Corp ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Διεσθσντές 135 167

Σύνολο Εταιρείας 135 167

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 1.420 887

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά 63 71

Μη Εκτελεστικά 122 89

Διεσθσντές 986 1.731

Σύνολο Ομίλοσ 2.591 2.779  
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ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ  ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  2014 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά)  

33 

 

 

21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

 
Γελ ππάξρνπλ άιια ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, πνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. 
 
 
 

 
Παηαλία, 28  Ννεκβξίνπ 2014 
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                                                                                ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ            ΟΜΗΛΟΤ 
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ΖΜ.
01/01/2014-

30/09/2014

01/07/2014-

30/09/2014

01/01/2013-

30/09/2013

01/04/2013-

30/09/2013

Κχθινο εξγαζηψλ 5,19 23.765 8.188 24.838 9.005

Κφζηνο πσιήζεσλ (16.223) (5.449) (17.517) (6.289)

Μηθηά απνηειέζκαηα 7.542 2.739 7.321 2.716

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 6,19 2.662 558 1.020 225

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο (3.778) (1.251) (4.319) (1.391)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο (2.017) (684) (1.400) (430)

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (1.597) (528) (1.598) (527)

Απνκείσζε θαη δηαγξαθέο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 10 (11.972) (1) -                -              

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 6 (3.348) (25) (205) (72)

Λεηηνπξγηθά θέξδε / (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη θόξσλ
(12.508) 808 819 521

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 7 238 76 640 207

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 7 (1.642) (587) (1.842) (633)

Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 11 (15.000) -                -                -              

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (16.404) (511) (1.202) (426)

Κέξδε / (δεκίεο)  πξν θόξσλ (28.912) 297 (383) 95

Φφξνο εηζνδήκαηνο 8 3.432 103 290 102

Κέξδε / (δεκίεο)  κεηά από θόξνπο (Α) (25.480) 400 (93) 197

Λνηπά ζπλνιηθά εζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -                -                -                -              

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά εζνδα (Α+Β) (25.480) 400 (93) 197             

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή βαζηθά (ζε Δπξψ)          (0,4988)            0,0078          (0,0018)          0,0039 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή πξνζαξκνζκέλα (ζε Δπξψ)          (0,4988)            0,0078          (0,0018)          0,0039  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 39-57 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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ΖΜ. 30/9/2014 31/12/2013

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 9 19.728                    20.205                    

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10 10.293                    23.458                    

Δπελδπηηθά αθίλεηα 1.876                     1.876                     

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 11 21.947                    36.947                    

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 3.894                     462                        

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 14 6.694                     9.419                     

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 64.432                    92.367                    

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 2.569                     2.934                     

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 12 28.671                    26.547                    

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 13 477                        766                        

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 31.717                    30.247                    

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 96.149                    122.614                  

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Ίδηα θεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 51.081                    51.081                    

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 84.418                    84.418                    

Απνζεκαηηθά 19.222                    19.222                    

Τπφινηπν δεκηψλ εηο λένλ (114.917)                 (89.437)                   

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 39.804                    65.284                    

Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 16 17.852                    26.189                    

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ έμνδν 

απφ ηελ ππεξεζία 1.673                     1.618                     

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14(α) 4                           4                           

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 19.529                    27.811                    

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 15 18.250                    18.432                    

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 8 -                         13                          

Γάλεηα 16 18.506                    9.650                     

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε 16 60                          1.424                     

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 36.816                    29.519                    

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 56.345                    57.330                    

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 96.149                    122.614                   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 39-57 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Μεηνρηθό

Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό

Τπέξ ην 

Άξηην

Σαθηηθό  

Απνζεκαηηθό

Ίδηεο

Μεηνρέο

Λνηπά 

Απνζεκαηηθά

Τπόινηπν

Εεκηώλ

εηο λέν

ύλνιν

Τπόινηπν 01/01/2013 51.081         84.418             1.945             -            17.281          (63.418)     91.307             

Εεκηέο  πεξηφδνπ  κεηά απφ θφξνπο -              -                  -                -            -               (93)           (93)                  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -              -                  -                -            -               -           -                  

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο -              -                  -                -               -           -                  

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -              -                  -                -            -               (93)           (93)                  

Τπόινηπν 30/09/2013 51.081         84.418             1.945             -            17.281          (63.511)     91.214             

Τπόινηπν 01/01/2014 51.081         84.418             1.945             -            17.277          (89.437)     65.284             

Εεκηέο  πεξηφδνπ  κεηά απφ θφξνπο -              -                  -                -            -               (25.480)     (25.480)            

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -              -                  -                -               -           -                  

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -              -                  -                -            -               (25.480)     (25.480)            

Τπόινηπν 30/09/2014 51.081         84.418             1.945             -            17.277          (114.917)   39.804             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 39-57 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΑΣΟΜΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ  
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Σαμιακές ροές από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες 30/9/2014 30/9/2013

Εεκίεο  πξν θφξσλ (28.912)                 (383)           

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:

     Απνζβέζεηο 1.743                    1.804         

    Απνκεηψζεηο  άυισλ πάγησλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 11.972                  -             

    Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 15.000                  -             

     Πξνβιέςεηο 2.675                    464            

     πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (19)                        9                

     Απνηειέζκαηα ( δεκίεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) (19)                        (27)             

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 1.642                    1.842         

4.082                    3.709         

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 174                       (533)           

     Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (2.052)                   (2.839)        

     Μείσζε / (αχμεζε) ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ 386                       93              

     (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (587)                      857            

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα (1.292)                   (1.615)        

     Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ζε πξνζσπηθφ (71)                        (243)           

     Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (13)                        (231)           

Καθαρές ροές από / (προς) λειηοσργικές δραζηηριόηηηες 627                       (802)           

Σαμιακές ροές από  επενδσηικές δραζηηριόηηηες

     Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ  επελδχζεσλ -                        (18)             

     Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (92)                        (32)             

     Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 9                           2                

     Σφθνη εηζπξαρζέληεο 12                         21              

     Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο -                        2                

Καθαρές ροές  από / (προς) επενδσηικές δραζηηριόηηηες (71)                        (25)             

Σαμιακές ροές από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες

     Αληιεζέληα δάλεηα 1.926                    3.587         

     Δμνθιήζεηο δαλείσλ (2.771)                   (3.804)        

Καθαρές ροές  από / (προς) τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (845)                      (217)           

Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλακα (289)                      (1.044)        

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο  πεξηφδνπ 766                       2.979         

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο  πεξηόδνπ 477                       1.935          
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 39-57 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Δλδηάκεζσλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξεία LAVIPHARM Α.Δ. είλαη Αλψλπκε Δηαηξεία απφ ην 1975 κε δηάξθεηα 50 έηε, έρεη ηελ έδξα ηεο 
ζηελ Παηαλία Αηηηθήο  δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη Καιιπληηθψλ 
πξντφλησλ θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ηελ 30  επηεκβξίνπ 2014 ζε 169 άηνκα. 

Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 28  Ννεκβξίνπ 2014  
θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.lavipharm.com. 

ηηο 31/7/2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.1.2.4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν (1) β, νη κεηνρέο ηεο Lavipharm Α.Δ. κεηαθέξζεθαλ ζηελ Καηεγνξία 
Δπηηήξεζεο. Ζ έληαμε απηή νθείιεηαη ζηελ πιήξσζε ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ πνπ αθνξά 
ηε ζρέζε ησλ ελνπνηεκέλσλ δεκηψλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα 
Δηήζηα Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο 31/12/2011.  
 
Σν 2011, o Όκηινο Lavipharm θαηέγξαςε δεκίεο σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, έθηαθησλ, κε 
επαλαιακβαλφκελσλ εμφδσλ ζπλνιηθνχ χςνπο €4,7 εθαη. (πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ, απνκείσζε 
Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ, απνκείσζε αμίαο επελδπηηθψλ 
αθηλήησλ). Δπηπιένλ, βάζεη ΓΛΠ, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελνπνηείηαη ην ζχλνιν 
ησλ δεκηψλ  ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ κε απνηέιεζκα ηε ζσξεπηηθή απνκείσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ 
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαηά ηα ηειεπηαία έηε. 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηζεγκέλεο Lavipharm A.E. ηελ 30/09/2014 
δηακνξθψλνληαη ζε € 39,8 εθαη.. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο άκεζσλ 
κέηξσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Απνηειεζκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ Ηδίσλ 
Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ.  
 
 

2. Βάζε ζύληαμεο ησλ ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο νη «Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο») έρνπλ 
ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά 
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα κε  ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 πεξί 
Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Γελ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη ζα πξέπεη λα αλαγλσζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. 

 

3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ 
πηνζεηήζεθαλ θαηά ηελ ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη νη 
νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζεκεηψζεηο επί ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, κε 
εμαίξεζε ηελ εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ε εθαξκνγή ησλ 
νπνίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014. 
 
 
 
 
Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε  

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα »: Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ 
ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.  
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Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο  

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 

10, ΓΠΥΑ 11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ 

πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»: Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο 

νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν 

λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν παξέρεη εθηεηακέλεο 

δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία νηθνλνκηθή 

νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο αλαζεσξεκέλνο 

νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε δπλαηφηεηα λα 

θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο 

απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη 

επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective 

rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ.  

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο»: Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ 

θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη 

ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. 

Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο 

εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ 

έιεγρνο.  

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»: Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη 

ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ 

θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα 

αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε 

θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην 

ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28.  

ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»: Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε 

ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 

«Δλνπνηεκέλεο θαη Δηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 νξίδεη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην ΓΛΠ κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο 

Δπηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο»: Σν ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

πγγελείο Δπηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 
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αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11.  

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 11 θαη ΓΠΥΑ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από 

θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Οδεγίεο 

κεηάβαζεο»: H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΠΥΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο 

πιεξνθφξεζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο 

πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΠΥΑ 12. πγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα 

γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) 

δελ απαηηείηαη.  

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ΓΠΥΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. Πνιιά 

επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο 

επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

ΔΠΧΑ 12 ειζάγοσν ηις γνωζηοποιήζεις ποσ τρειάζεηαι να παρέτει μια εηαιρεία επενδύζεων.  

ΓΛΠ 36 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ»: Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο 

αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) φηαλ έρεη 

αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά 

απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΜΓΣΡ 

πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ ππάξρεη 

απνκείσζε.  

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε»: Απηή ε 

ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη 

νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ 

θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο.  

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο»: Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο 

πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ 

δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε 

ην ΓΛΠ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή 

ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα 

απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα 

ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ ΔΔ.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο  

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο»: (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2014). Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε 

εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 

θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ 
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παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ 

πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2014)  

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε επηά 

ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-2012 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ «φξν 

ππεξεζίαο».  

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν 

ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΛΠ 32 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο επηκεηξάηαη 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί ηνκείο»: Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο 

δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.  

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ 

ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε.  

ΓΛΠ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΛΠ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»: Καη ηα δχν πξφηππα 

ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν 

απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.  

ΓΛΠ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»: Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ 

ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.  

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ινπιίνπ 2014)  

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία 

ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-2013 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΠΥΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 

11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.  

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην 

ΓΠΥΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ (‘portfolio 

exception’) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39/ΓΠΥΑ 9.  
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ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα»: Σν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην 

ΓΛΠ 40 θαη ην ΓΠΥΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα.  

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από ηελ 1 

Ιαλνπαξίνπ 2015  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»: Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ γηα 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο 

επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9, 

ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39»: Σν ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 «Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο», ηελ ηξίηε θάζε ζην 

έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο 

βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ 

δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ 

εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»: Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί 

επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΛΠ 39 ζην ΓΠΥΑ 9. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ ΔΔ.  
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4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη 
ηελ πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα 
ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Σα πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ 
απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο δχλαληαη λα έρνπλ επίπησζε επί ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εθηηκήζεηο θαη νη ζρεηηθέο κε απηέο ππνζέζεηο  αλαζεσξνχληαη ζε 
ζπλερή βάζε. Οη αλαζεσξήζεηο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηε πεξίνδν πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη κφλν απηήλ ηελ πεξίνδν ή ζηελ πεξίνδν ηεο 
αλαζεψξεζεο θαη ηηο επφκελεο πεξηφδνπο, εάλ ε αλαζεψξεζε επεξεάδεη θαη ηελ παξνχζα θαη ηηο 
κειινληηθέο πεξηφδνπο. Καηά ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ,νη ζεκαληηθφηεξεο  
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο  ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 . 
 
 

5.   Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 Καηά ηελ 30 επηεκβξίνπ  2014  ε Δηαηξεία δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο  ιεηηνπξγηθνχο  ηνκείο: 

(1) Φάξκαθν 
(2) Καιιπληηθφ- Παξαθάξκαθν  
(3) Τπεξεζίεο  
 
Σ’ απνηειέζκαηα ησλ ηνκέσλ απηψλ θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ  2014 θαη 30 επηεκβξίνπ  2013 έρνπλ σο 
εμήο:  
 
30/9/2014

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο ύλνιν

Πσιήζεηο            20.371                 1.944            1.450           23.765 

Μηθηφ θέξδνο              6.605                    109               828             7.542 

Απνζβέζεηο            (1.494)                  (143)             (106)            (1.743)

Απνκείσζε θαη δηαγξαθέο άπισλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
         (11.972)                      -                    -            (11.972)

Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο          (15.000)                      -                    -            (15.000)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα)            (1.204)                  (114)               (86)            (1.404)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ          (28.761)                  (514)               363          (28.912)

Φφξνο εηζνδήκαηνο              3.414                      61               (43)             3.432 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο          (25.347)                  (453)               320          (25.480)  
 
30/9/2013

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο ύλνιν

Πσιήζεηο            20.472                 3.045            1.321           24.838 

Μηθηφ θέξδνο              6.398                    230               693             7.321 

Απνζβέζεηο            (1.487)                  (221)               (96)            (1.804)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – (έμνδα)               (991)                  (147)               (64)            (1.202)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ                   48                  (714)               283               (383)

Φφξνο εηζνδήκαηνο                 (36)                    540             (214)                290 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο                   12                  (174)                 69                 (93)  
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30/9/2014

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο ύλνιν

Κεθαιαηνπρηθεο δαπάλεο                   79                        7                   6                  92 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία            82.417                 7.865            5.867           96.149 

Τπνρξεψζεηο            48.298                 4.609            3.438           56.345  
 
 

31/12/2013

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο ύλνιν

Κεθαιαηνπρηθεο δαπάλεο                   66                        9                   4                  79 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία          102.149               13.773            6.692         122.614 

Τπνρξεψζεηο            47.762                 6.439            3.129           57.330  

 
 

6. Λνηπά έζνδα / (έμνδα) 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 30/9/2014 30/9/2013

Έζνδα απφ ελνίθηα                 165                 118 

Έζνδα δηθαησκάησλ (Royalties)                 177                 226 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ                 103                 148 

Έζνδα απφ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο δηαλνκήο                 528                 428 

Λνηπά έζνδα                 779                   97 

Έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε απνκεησκέλσλ απαηηήζεσλ                 885                   -   

πλαιιαγκαηηθά θέξδε                   25                     3 

             2.662              1.020 
 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 30/9/2014 30/9/2013

Απνκείσζε απαηηήζεσλ            (3.225)                   -   

Λνηπά έμνδα                 (97)               (184)

πλαιιαγκαηηθέο δεκίεο                 (26)                 (21)

           (3.348)               (205)  

 

7. Υξεκαηννηθνλνκηθά  έζνδα / (έμνδα)  

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 30/9/2014 30/9/2013

Σφθνη έζνδα            238            640 

           238            640  
 

        

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 30/9/2014 30/9/2013

Σφθνη έμνδα        (1.642)        (1.842)

       (1.642)        (1.842)  
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8. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

30/9/2014 30/9/2013

Αλαβαιιφκελνο θφξνο        (3.432)           (290)

       (3.432)           (290)  
 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, 
θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 είλαη 26%. 
 
Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο 
θνξνινγηθέο αξρέο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα 
βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά 
εθθξεκείο έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ 
θνξνινγνχκελνπ, θαη κε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο 
αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ 
αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 
 
Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ 
ρξήζε 2010, κε ζπλέπεηα λα κελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηελ ρξήζε απηή.  Ζ έθβαζε ηνπ 
θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην. Γηα ηηο  ρξήζεηο  2011, 2012 
θαη 2013 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ  Οξθσηψλ  ειεγθηψλ ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 82 Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.2238/1994), έιαβε Πηζηνπνηεηηθφ 
Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο ρσξίο λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο. Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε πεξαησκέλε, 
πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011. 
 
Ο θφξνο επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο Δηαηξείαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα 
πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ  επί ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ 
δηαθνξά έρεη σο εμήο: 
 

30/9/2014 30/9/2013

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (28.912)    (383)         

Φφξνη ππνινγηδφκελνη κε ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο (7.517)      (100)         

Δηζφδεκα κε ππνθείκελν ζε θφξν (6)                           (6)

Έμνδα κε αλαγλσξηδφκελα γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο         4.608            225 

Γηαγξαθή αλαβαιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο επη  

κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ
(517)                   (409)

χλνιν θφξνπ εηζνδήκαηνο (3.432)      (290)          
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9. Δλζώκαηα πάγηα  

Γήπεδα-

Οηθόπεδα

Κηίξηα & 

Σερληθά Έξγα

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Μεραλήκαηα 

θαη Λνηπόο 

Δμνπιηζκόο

ύλνιν

31/12/2012

Αμία θηήζεο       11.801               7.792                195            13.322           33.110 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο              -                (2.105)              (170)             (9.934)          (12.209)

Αλαπφζβεζηε αμία       11.801               5.687                  25              3.388           20.901 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/13       11.801               5.687                  25              3.388           20.901 

Πξνζζήθεο              -                       -                     -                     32                  32 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο              -                       -                     -                      (5)                   (5)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)              -                       -                     -                       5                    5 

Απνζβέζεηο              -                   (235)                  (3)                (346)               (584)

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/13       11.801               5.452                  22              3.074           20.349 

30/09/2013

Αμία θηήζεο       11.801               7.792                195            13.349           33.137 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο              -                (2.340)              (173)           (10.275)          (12.788)

Αλαπφζβεζηε αμία       11.801               5.452                  22              3.074           20.349 

Αλαπφζβεζηε αμία 1/10/13       11.801               5.452                  22              3.074           20.349 

Πξνζζήθεο              -                       -                     -                     47                  47 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ              -                     (79)                  (1)                (111)               (191)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/13       11.801               5.373                  21              3.010           20.205 

31/12/2013

Αμία θηήζεο       11.801               7.792                195            13.396           33.184 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο              -                (2.419)              (174)           (10.386)          (12.979)

Αλαπφζβεζηε αμία       11.801               5.373                  21              3.010           20.205 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/14       11.801               5.373                  21              3.010           20.205 

Πξνζζήθεο              -                       -                    18                   74                  92 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο              -                     (45)                   -                    (13)                 (58)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)              -                      26                   -                     13                  39 

Απνζβέζεηο              -                   (232)                  (3)                (315)               (550)

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/14       11.801               5.122                  36              2.769           19.728 

30/9/2014

Αμία θηήζεο       11.801               7.747                213            13.457           33.218 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο              -                (2.625)              (177)           (10.688)          (13.490)

Αλαπφζβεζηε αμία       11.801               5.122                  36              2.769           19.728  
Ζ  Δηαηξεία κηζζψλεη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο γήπεδα, θηίξηα, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο  θαη 
ινηπφ εμνπιηζκφ. Καηά ηε ρξήζε 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκθσλία πψιεζεο θαη καθξνρξφληαο 
επαλεθκίζζσζεο επί αθηλήηνπ ηεο Lavipharm ζηελ Παηαλία κε ηελ Σξάπεδα Αηηηθήο. Ζ ζπκθσλία 
πεξηιάκβαλε ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ αληί ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 14 000 θαη ηε επαλεθκίζζσζή ηνπ 
γηα 25 ρξφληα κε δηθαίσκα επαλαγνξάο ζηελ ηηκή ηνπ 1 επξψ (απφιπην λνχκεξν). Σν αλαπφζβεζην 
ππφινηπν ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ , θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πψιεζεο αλήξρεην ζε Δπξψ 13 181. Ζ 
ζεηηθή δηαθνξά  πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηηκή πψιεζεο θαη ηε ινγηζηηθή  αμία ηνπ αθηλήηνπ 
θαηαρσξήζεθε σο έζνδν επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξεηαη ηκεκαηηθά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο . Καηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014, ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ 
κηζζσκέλσλ παγίσλ ήηαλ Δπξψ  12 350 (31 Γεθεκβξίνπ 2013: Δπξψ 12 818). Σα κηζζσκέλα πάγηα 
εμαζθαιίδνπλ  ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο (ζεκ.16). 
 
Δπί ησλ ελζψκαησλ  παγίσλ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο Δπξψ  11 284 ζε εμαζθάιηζε 
δαλείσλ  ηεο εηαηξείαο θαη ξπζκίζεσλ νθεηιήο ζηελ ΓΟΤ. 
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Οη απνζβέζεηο αχμεζαλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ θαηά  Δπξψ  304 (2013: Δπξψ  333), ηα 
έμνδα δηάζεζεο θαηά  Δπξψ 37 (2013: Δπξψ  37), θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα θαηά  Δπξψ 209 (2013: Δπξψ  
214). 

10. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Έμνδα 

αλαπηύμεσο

Παξαρσξήζεηο & 

Γηθαηώκαηα βηνκ. 

ηδηνθηεζίαο

Λνηπέο 

αζώκαηεο 

αθηλεηνπνηήζεηο

ύλνιν

31/12/2012

Αμία θηήζεο                      4.821                    39.802                         18                  44.641 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                     (1.707)                  (17.837)                       (15)                (19.559)

Αλαπφζβεζηε αμία                      3.114                    21.965                           3                  25.082 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/13                      3.114                    21.965                           3                  25.082 

Απνζβέζεηο                        (174)                    (1.045)                         (1)                  (1.220)

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/13                      2.940                    20.920                           2                  23.862 

30/09/2013

Αμία θηήζεο                      4.821                    39.802                         18                  44.641 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                     (1.881)                  (18.882)                       (16)                (20.779)

Αλαπφζβεζηε αμία                      2.940                    20.920                           2                  23.862 

Αλαπφζβεζηε αμία 1/10/13                      2.940                    20.920                           2                  23.862 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ                          (57)                       (347)                          -                       (404)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/13                      2.883                    20.573                           2                  23.458 

31/12/2013

Αμία θηήζεο                      4.821                    39.802                         18                  44.641 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                     (1.938)                  (19.229)                       (16)                (21.183)

Αλαπφζβεζηε αμία                      2.883                    20.573                           2                  23.458 

Αλαπφζβεζηε αμία 01/01/14                      2.883                    20.573                           2                  23.458 

Απνκεηψζεηο (Κφζηνο)                        (554)                  (11.418)                          -                  (11.972)

Απνζβέζεηο                        (155)                    (1.037)                         (1)                  (1.193)

Αλαπφζβεζηε αμία 30/09/14                      2.174                      8.118                           1                  10.293 

30/9/2014

Αμία θηήζεο                      4.821                    39.802                         18                  44.641 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                     (2.647)                  (31.684)                       (17)                (34.348)

Αλαπφζβεζηε αμία                      2.174                      8.118                           1                  10.293  
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, ζηα Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πεξηιακβάλνληαη δηθαηψκαηα θαη έμνδα 
αλάπηπμεο χςνπο Δπξψ 13 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ηα νπνία δελ είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε θαη ηα νπνία  
ειέρζεθαλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013  γηα ζθνπνχο ελδερφκελεο απνκείσζεο.  Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
χςνπο Δπξψ  6 εθαηνκκπξίσλ πεξίπνπ  ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ Lavipharm Corp.. 

 
Καηά ηελ 30 Ηνπλίνπ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, εμέηαζε αλ πθίζηαλην αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο 
εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 
πξνέθπςαλ απνκεηψζεηο ζηηο παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο χςνπο Δπξψ 12 
εθαηνκκχξηα πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ Δπξψ  6 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ  ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα 
ηνπ Οκίινπ Lavipharm Corp... 

 
Οη απνζβέζεηο αχμεζαλ ηα Έμνδα Γηνίθεζεο  Δπξψ  2 (2013: Δπξψ  4) ηα Έμνδα Γηάζεζεο Δπξψ  0 
(2013: Δπξψ  1) θαη ηα Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Δπξψ 1 191 (2013: Δπξψ  1 215).  
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11. πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 

Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο εμήο: 

30/9/2014 31/12/2013

Lavipharm Hellas A.E. 99,90% 99,90% ΔΛΛΑΓΑ 20.212      20.212              

     Μείνλ:Πξνβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο (10.000)    10.212            

Lavipharm Active Services A.E. 100,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 9.563        9.563                

     Μείνλ:Πξνβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο (4.000)      5.563              

Pharma Logistics A.E. 96,52% 96,52% ΔΛΛΑΓΑ 2.425        2.425              

     Μείνλ:Πξνβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο (2.114)      311                 (1.114)             1.311                

Pharma Plus A.E. 94,96% 95,19% ΔΛΛΑΓΑ 4.010              4.010                

Castalia Lab. Dermat. A.E. 100,00% 100,00% ΔΛΛΑΓΑ 1.140              1.140                

Lavipharm Cyprus 0,58% 0,58% ΚΤΠΡΟ 0,001              0,001                

Lavipharm Corp. 59,50% 59,50% Ζ.Π.Α. 62.570      62.570            

     Μείνλ:Πξνβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο (62.570)    0,001              (62.570)           0,001                

Laboratories Lavipharm S.A. 45,00% 45,00% ΓΑΛΛΗΑ 711                 711                   

21.947            36.947              

Δπσλπκία
Πνζνζηό πκκεηνρήο Υώξα 

Δγθαηάζηαζεο

      Αμία πκκεηνρώλ

30/9/2014 31/12/2013

 
11.1 Δηδηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Θπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp. (U.S.A.) ζεκεηψλνπκε ηα εμήο.  
Καηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014, ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Lavipharm Corp.  έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ, 
θαζψο δελ έρεη αξρίζεη ε εκπνξηθή θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ πξντφληνο (δηαδεξκηθφ ζχζηεκα θαηληαλχιεο) 
αλάπηπμεο ηεο Lavipharm Corp.  ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. ε ζπλέρεηα ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο 
ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ κέρξη θαη ην Δλληάκελν  2013, ζεκεηψλεηαη φηη, κεηά 
ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξντφληνο 
θαηληαλχιεο πνπ δεηήζεθαλ απφ ην FDA, γεγνλφο πνπ αλέηξεςε ηνπο ζρεδηαζκνχο σο πξνο ηνλ 
απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφζηνο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά θαη επέθεξε ηε δηαθνπή ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ επελδπηή, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία αλαδεηά άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 
 
Ζ εμεχξεζε ιχζεο ζην ζέκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Lavipharm Corp, ε απνδνρή απφ ην FDA ησλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ε έλαξμε ηεο εκπνξηθήο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο 
ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α., επεξεάδεη άκεζα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Lavipharm Corp..  Καηά 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, δεδνκέλεο ηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο θαηαζηάζεσο,  έγηλε έιεγρνο απνκείσζεο επί 
ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζηελ Lavipharm Corp.. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο 
ζηελ ζπγαηξηθή ηεο εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ αμία ρξήζεο. Σν αλαθηήζηκν πνζφ εθηηκήζεθε ζε Δπξψ 0,001 
θαη ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα πξφβιεςεο απνκείσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γηα 
ην πνζφ ησλ Δπξψ 17 809 κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηε 
ρξήζε 2013. Δληφο ηνπ 2014 ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αλακέλεη λα νξηζηηθνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα 
εμεχξεζεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε  αδπλακίαο, ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 
πεξαηηέξσ  πνξεία ηεο. 
 

11.2 Καηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 ε Δηαηξεία δηελήξγεζε έιεγρν απνκείσζεο επί ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο 
ζηηο εηαηξείεο Lavipharm Hellas A.E., Lavipharm Active Services A.E. θαη Pharma Logistics A.E. ιφγσ ησλ 
αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ θαζψο θαη ησλ δπζκελψλ 
ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο απηέο. Σν 
αλαθηήζηκν πνζφ ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο ζπγαηξηθέο ηεο εθηηκήζεθε κε βάζε ηελ αμία ρξήζεο 
ζε Δπξψ 10.212, 5.563 θαη 311 γηα ηηο Lavipharm Hellas A.E., Lavipharm Active Services A.E. θαη Pharma 
Logistics A.E. αληίζηνηρα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα πξφβιεςεο απνκείσζεο 
ησλ παξαπάλσ ζπκκεηνρψλ ηεο γηα ην πνζφ ησλ Δπξψ 10.000, 4.000 θαη 1.000 αληίζηνηρα, ήηνη ζπλνιηθή 
πξφβιεςε Δπξψ 15.000, κε ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαηά ηελ 30 
επηεκβξίνπ 2014.  

 

 



LAVIPHARM Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ  ΑΣΟΜΗΚΧΝ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ  2014 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

50 

 

12. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

30/9/2014 31/12/2013

Πειάηεο              3.107              4.508 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. 19)            20.899            17.398 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 19)              1.835              1.750 

ύλνιν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ             25.841            23.656 

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ.19)                 535                 386 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο                   73                 107 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε                   21                   21 

Γξακκάηηα                     8                     8 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε                     1                     1 

Υξεψζηεο δηάθνξνη                 742                 969 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ                   61                   60 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο                 348                 255 

Πξνθαηαβνιέο ζε ηξίηνπο θαη ινηπέο απαηηήζεηο                 212                 102 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην ιφγσ πξνθαηαβνιψλ

θαη παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ
                901                 944 

ΦΠΑ εηζπξαθηένο                 260                 370 

Μείνλ: Απνκείσζε απαηηήζεσλ               (332)               (332)

           28.671            26.547  
 

13. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
30/9/2014 31/12/2013

Γηαζέζηκα ζην ηακείν              30              38 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο            447            728 

           477            766  
 
14. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  
 

 

30/9/2014 31/12/2013

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο           3.225         2.864 

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (ζεκ. 19).         13.664       14.371 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ)              345            384 

Γνζείζεο εγγπήζεηο                40              40 

Μείνλ:  Απνκείσζε απαηηήζεσλ (ζεκ. 19)       (10.580)        (8.240)

χλνιν           6.694         9.419 

  

Καηά ηελ 30 Ηνπλίνπ 2014 ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ιφγσ ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο 
αγνξέο, απνθάζηζε ηε δηελέξγεηα πξφβιεςεο απνκείσζεο έλαληη απαηηήζεσλ ηεο χςνπο Δπξψ 3.225 κε 
ηζφπνζε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ. Δπίζεο έσο ηελ 30 επηεκβξίνπ δηελήξγεζε αληηζηξνθή 
πξφβιεςεο απνκείσζεο χςνπο Δπξψ 885 ιφγσ ζπκςεθηζκνχ απαίηεζεο  κε αληίζηνηρε ππνρξέσζε 
πνπ πξνέθπςε θαηά ην  Δλληάκελν ηνπ 2014.   
 

14α. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

 

30/9/2014 31/12/2013

Λεθζείζεο εγγπήζεηο                  4                 4 

                 4                 4  
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15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

30/9/2014 31/12/2013

Πξνκεζεπηέο                  802            2.801 

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεκέλα κέξε (ζεκ. 19)               3.029            2.764 

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 19)                    82               341 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο               2.167            1.019 

Γξακκάηηα πιεξσηέα               1.502            1.922 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί               2.597            1.379 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ                  818               659 

Φφξνη ηέιε  πιεξσηένη               1.281            1.249 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα                  254               254 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ               2.910            3.363 

Γνπιεπκέλα έμνδα               1.802            1.066 

Λνηπά               1.006            1.615 

            18.250          18.432  
 
 

16. Γάλεηα 

30/9/2014 31/12/2013

Μαθξνπξόζεζκα 

Οκνινγηαθά δάλεηα                -             7.770 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ.19)           5.519           3.803 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ.19)              822           1.553 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (πψιεζε θαη επαλεθκίζζσζε)         10.791         11.171 

Λνηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα              720           1.892 

        17.852 26.189

Βξαρππξόζεζκα

Οκνινγηαθά δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε                -                420 

Λνηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε                60              992 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε (ζεκ.19)                -                  12 

Λνηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα (γηα θεθ. θίλεζεο)         18.000           9.114 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (πψιεζε θαη επαλεθκίζζσζε)              506              498 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ                -                  38 

        18.566 11.074

ύλνιν δαλείσλ         36.418 37.263  
 
Οκνινγηαθό δάλεην 

Σελ  18ε  Ηνπλίνπ  2012, ε Δηαηξεία LAVIPHARM AE πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ 
δαλείνπ πνζνχ Δπξψ 8 400 (νθηψ εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ρηιηάδεο  νκνινγίεο νλνκαζηηθήο αμίαο 
Δπξψ 1 ζε απφιπην λνχκεξν) γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ 
δαλείνπ. Σν δάλεην είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο ιήμεο ην 2017 κε θπκαηλφκελν επηηφθην (Euribor) πιένλ 
πεξηζσξίνπ. Δπηηξέπεηαη νιηθή ή κεξηθή πξνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ 6 κήλεο κεηά ηελ έθδνζε θαη εθεμήο 
αλά 6 κήλεο. 

Ζ ζχκβαζε νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ παξάιεηςε εθπιήξσζεο ζπκβαηηθήο 
ππνρξέσζεο, ελδεηθηηθά: κε πιεξσκή ησλ νθεηιφκελσλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, έθδνζε λένπ 
νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κεηαβίβαζε ζεκαληηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ 
νκνινγηνχρσλ, νπζηαζηηθή κεηαβνιή πξνο ην ρεηξφηεξν ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, 
κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

ηηο 30 επηεκβξίνπ 2014 πθίζηαληαη  δπν ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο  ηνπ αλσηέξσ δαλείνπ πνζνχ Δπξψ 
420, σο εθ ηνχηνπ  ην ζχλνιν ηνπ δαλείνπ έρεη κεηαθεξζεί ζηα Λνηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Ζ  
Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ηξάπεδα γηα ζπλνιηθή αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ ελ ιφγσ 
δαλείνπ, ε έθβαζε ησλ νπνίσλ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί. 
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Λνηπά δάλεηα 
Σα ινηπά βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα αθνξνχλ αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο (Δπξψ 9 
600) θαη δάλεηα ηαθηήο ιήμεο (Δπξψ 780) γηα θεθάιαηα θίλεζεο θαη είλαη εγγπεκέλα θπξίσο κε 
εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 1 142, Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 345 θαη πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο ζε αθίλεηα ηεο, χςνπο Δπξψ 10 605 θαη 
κεηνρέο ζπγαηξηθψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 3 599.  Σα ινηπά δάλεηα επηβαξχλνληαη κε θπκαηλφκελν 
επηηφθην, πιένλ ελφο πεξηζσξίνπ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ.  Ζ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ ηαθηήο 
ιήμεο, πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζπκβάζεηο ζηαδηαθά κέρξη ην 2017.  Οη ζπκβάζεηο ησλ δαλείσλ ηαθηήο 
ιήμεο νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ παξάιεηςε εθπιήξσζεο ζπκβαηηθήο 
ππνρξέσζεο, ελδεηθηηθά: κε πιεξσκή ησλ νθεηιφκελσλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, κείσζε εγγπήζεσλ, 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δαλείνπ γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζχκβαζε. 
  
Τπνρξεώζεηο ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ 
 
Οη ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ αθνξνχλ θπξίσο ηελ κίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο Δηαηξείαο 
ζηελ Παηαλία έσο ην 2033. Καηά ηελ ρξήζε 2008, κε ηε ζπκθσλία πψιεζεο θαη επαλεθκίζζσζεο γηα 
25 ρξφληα ηνπ αθηλήηνπ ζηελ Παηαλία, κέξνο ησλ εηζεξρφκελσλ θεθαιαίσλ  δηαηέζεθε γηα ηελ εμφθιεζε 
δαλεηζκνχ, ελψ ην ππφινηπν θεθάιαην δηαηέζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ. Ζ 
ζχκβαζε επαλεθκίζζσζεο νξίδεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ παξάιεηςε εθπιήξσζεο 
ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, ελδεηθηηθά: κε θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, αιιαγή 
ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο Δηαηξείαο, νπζηαζηηθή κεηαβνιή πξνο ην ρεηξφηεξν ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
ηεο Δηαηξείαο, κείσζε ησλ εμαζθαιίζεσλ ηεο ηξάπεδαο. 
 

Σα κέζα ζηαζκηθά επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ είραλ σο εμήο: 

30/9/2014 31/12/2013

Λνηπά βξαρ/κα δάλεηα (γηα θεθ. θίλεζεο) 8,02% 8,02%

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 2,18% 2,18%

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 7,56% 7,56%

Οκνινγηαθφ δάλεην 4,71% 4,71%  
 

Οη ππνρξεψζεηο γηα κηζζψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Τπνρξεώζεηο γηα κηζζώζεηο

Κεθάιαην Σόθνο ύλνιν Κεθάιαην Σόθνο ύλνιν

30/9/2014 30/9/2014 30/9/2014 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Έσο Έλα Έηνο 506 224 730 536 233 770

Έλα σο Πέληε Έηε 2.129 791 2.920 2.097 823 2.920

Πεξηζζφηεξα απφ 5 Έηε 8.662 1.253 9.915 9.074 1.388 10.462

11.297 2.268 13.565 11.707 2.444 14.152  
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17. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 
 
Οη ζεκαληηθφηεξεο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο, θαηά ηελ 30 επηεκβξίνπ 2014 πνπ αθνξνχλ 
ηελ Δηαηξεία έρνπλ σο εμήο: 
 
 

Α.  Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ 

ρξήζε 2010, κε ζπλέπεηα λα κελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηελ ρξήζε απηή.  Δπίζεο, γηα ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2011, 2012 θαη 2013 ε εηαηξεία έρεη 
ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ  Οξθσηψλ  ειεγθηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 
άξζξνπ 82 Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.2238/1994) θαη έιαβε Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο 
πκκφξθσζεο ρσξίο λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αλαγλσξίζεη πξφβιεςε θφξνπ 
γηα ηηο ρξήζεηο απηέο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

 
 
Β.   Ζ Δηαηξεία έρεη αλαιάβεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη 

άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ Δηαηξεία έρεη σο 
πνιηηηθή λα παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο κφλν ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.  Καηά ηελ 30 
επηεκβξίνπ 2014, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί αλέξρνληαη ζε 5 000 
Γνιάξηα (31 Γεθεκβξίνπ 2013 5 000 Γνιάξηα). Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 
επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. 

 
Γ. Σα ινηπά απνζεκαηηθά θπξίσο αθνξνχλ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θαη απνζεκαηηθά απφ έζνδα 

θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν.  Σα απνζεκαηηθά απηά δελ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ ζην άκεζν 
κέιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππνινγίζηεθε αλαβαιιφκελνο θφξνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
ΓΛΠ  12. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ε Δηαηξεία ζα επηβαξπλζεί κε ηνλ αλαινγνχληα θφξν. 

 
18. Δλδερόκελεο Γεζκεύζεηο 

 Κεθαλαιοστικές δεζμεύζεις 

Γελ έρνπλ αλαιεθζεί θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο νη νπνίεο δελ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ. 

 Δεζμεύζεις λειηοσργικών μιζθώζεων 

Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη απνζήθεο κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο έρνπλ δηάθνξνπο 
φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο.  
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19. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδόκελα κέξε 

Σα ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο έρνπλ σο εμήο: 
 

Απαιηήζεις από: 30/9/2014 31/12/2013

Lavipharm Hellas Α.Δ. 8.343                6.461              

Lavipharm Active Services Α.Δ. 10.335              9.086              

Pharma Plus Α.Δ. (Μαθξνπξφζεζκν) 1.175                1.265              

Λάξηζα Φαξκαθεπηηθή Α.Δ. 6                       4                     

L.A.S. Θεζζαινλίθε Μ.Δ.Π.Δ. 21                     19                   

L.A.S.  Πάηξα Α.Δ 8                       5                     

Laboratoires Lavipharm S.A. 1.726                1.332              

Lavipharm Srl 460                   491                 

Lavipharm Laboratories Inc (Μαθξνπξφζεζκν) 1.188                1.081              

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο Lavipharm Laboratories Inc 

(Μαθξνπξφζεζκν)
(1.000)               (1.000)             

Lavipharm Corp.  (Μαθξνπξφζεζκν) 11.301              12.025            

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο Lavipharm Corp. (Μαθξνπξφζεζκν) (6.355)               (7.240)             

27.208              23.529             
 

Τποτρεώζεις προς: 30/9/2014 31/12/2013

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ. 386                   128                 

Pharma Logistics Α.Δ. 232                   244                 

Laboratoires Lavipharm  S.A. 2.353                2.341              

Lavipharm Laboratories Inc. 49                     31                   

Lavipharm Limited 9                       20                   

3.029                2.764              

Τποτρεώζεις (Δάνεια) προς: 30/9/2014 31/12/2013

Laboratoires Lavipharm S.A. (Μαθξνπξφζεζκα)                  5.518 3.803              

                 5.518                3.803  
 

Lav ipharm Hellas Α.Δ.           13.242                  818            7              -             16.818              868            1             -   

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ.               258                   13            6              -                  (89)               51            5             -   

Pharma Plus Α.Δ.                 -                     92            3             66                 -                 76            3             71 

Lav ipharm Activ e Serv ices Α.Δ.                 30                   50          56              -                   -                 50          56             -   

Λάξηζα θαξκαθεπηηθή                 -                      -              2              -                   -                  -              2             -   

L.A.S.  Πάηξα Α.Δ                 -                      -              3              -                   -                  -              2             -   

Laboratoires Lav ipharm  S.A.               812                    -            -                -                 843                -             -               -   

Lav ipharm Srl               371                    -            -                -                 924                -             -               -   

Lav ipharm Corp                 -                      -            -              161                 -                  -             -             374 

Lav ipharm Laboratories Inc                 -                      -            28              -                   77                -            28             -   

          14.713                  973        105            227           18.573           1.045          97           445 

Έζνδα
Πσιήζεηο

Αγαζώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα

Λνηπά 

Έζνδα

Υξεκ/ηθά

Έζνδα

30/9/2014 30/9/2013

Υξεκ/ηθά

Έζνδα

Πσιήζεηο

Αγαζώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ
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Lav ipharm Hellas A.E.                    -            8.243               -               -               5             -         10.119                 -                 -                   6 

Castalia Lab. Dermat. A.E.                    -                -                 -               -             -               -             188                 -                 -                 -   

Pharma Plus Α.Δ.                    -                -                 -               -             71             -               -                   -                 -                 68 

L.A.S.                    -                -               138             -             -               -               -                 138               -                 -   

Laboratoires Lav ipharm  S.A.                    -                12               -               -             -             273             25                 -                 43               -   

Lav ipharm Corp.                    -                -                 -               -           885             -               -                   -                 -               236 

Lav ipharm Laboratories Inc                    -                -                 -               -             81             -               -                   -                 -                 23 

Hitex                    -                -                 -               -             -               -                 4                 -                 -                 -   

-                  8.255         138            -           1.042      273          10.336      138              43              333            

Υξεκ/ηθά

Έζνδα

Αγνξέο 

Πεξηνπζηαθώλ 

ηνηρείσλ

Έμνδα

30/9/2014

Αγνξέο 

Δκπ/ησλ

Σειηθό 

Απόζεκα
Λνηπά 

30/9/2013

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

Σειηθό 

Απόζεκα
Λνηπά 

Αγνξέο 

Δκπ/ησλ

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

 
 
Σα ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζρεηηδφκελα κέξε έρνπλ σο εμήο: 
 

Απαιηήζεις από: 30/9/2014 31/12/2013

Lavisoft 1.752            1.667            

Atlantis 377               377               

Telmar 12                 12                 

Eastern Europe 1                   1                   

Lavico Inc. 42                 42                 

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε 186               37                 

2.370            2.136             
 

Τποτρεώζεις προς: 30/9/2014 31/12/2013

Lavipharm Group Holding 27                 189               

T & A Holding -                8                   

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε 55                 144               

82                 341               

Τποτρεώζεις (Δάνεια) προς: 30/9/2014 31/12/2013

T&A Holding Company (Μαθξνπξφζεζκα)                 113 282               

Αζ. Λαβίδαο (Μαθξνπξφζεζκα)                 709 1.283            

                822              1.565   
 

 

Lavisoft                    33                -                      33 

Alphasoft                    -                  -                      -   

Atlantis                    -                  -                      -   

Telmar                    -                  -                      -   

Lavipharm Group Holding                    -                  -                      -   

Lavipharm Cyprus                    -                  -                      -   

Lavico Inc.                    -                 42                    -   

                   33               42                    33 

Πσιήζεηο

Αγαζώλ
Έζνδα

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

30/9/2014 30/9/2013
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30/9/2014

Έμνδα

Lavisoft                  157                          -              -                    222                          -              -   

Lavipharm Group Holding                    -                            -              32                    -                            -              23 

T&A Holding Company                    -                            17            -                      -                            35            -   

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε                    -                            46            -                      37                          85            -   

157                 63                         32           259                 120                       23           

30/9/2013

Υεκαηννηθνλνκηθά
Λνηπά 

Έμνδα
Υεκαηννηθνλνκηθά

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

Λνηπά 

Έμνδα

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

 
 

 

20. Ακνηβέο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθώλ ηειερώλ 

 
Σν θφζηνο ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ αλαιχεηαη 
παξαθάησ: 
 

    

30/9/2014 30/9/2013

Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.                      483                      488 

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.                        63                        71 

Μη Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ                        27                        27 

Διεσθσντές                      758                      788 

ύλνιν 1.331 1.374  
 
 
 
 
 

21. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

 
 
 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, πνπ ζα πξέπεη λα 
αλαθεξζνχλ. 
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Παηαλία, 28  Ννεκβξίνπ 2014 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ             H ΑΝΑΠ.ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ  ΤΜΒΟΤΛΟ                    H   ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ                         Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
                                                                                ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ             ΟΜΗΛΟΤ 
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