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(ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.2 Ν. 3556/2007) 
 

 2 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Γειψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε νη εηήζηεο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο 
θαη κε, ηεο εηαηξείαο LAVIPHARM A.E γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 
2014  θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 
εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ  πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ  ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο 
ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4  ηνπ Ν. 3556/2007. 
 
Γειψλνπκε επίζεο  φηη ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ 
εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ  
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ 
θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 
 
 
 
 
 

Παηαλία, 31ε Μαξηίνπ 2015 
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Lavipharm A.E. 
Αλώλπκε Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθώλ, Υεκηθώλ θαη Καιιπληηθώλ Πξντόλησλ 

Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ηεο πεξηόδνπ 1/1 – 31/12/2014 

(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007) 
 

Ζ παξνχζα Έθζεζε αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ρξήζεο 2014. 
 
ΖΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαλχζεθε έλαο δχζβαηνο δξφκνο κε πςειφ θφζηνο γηα φιε ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 
Χζηφζν, παξά ηε ζπλερηδφκελε χθεζε θαη ην παξαηεηακέλν αζηαζέο θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ, ην 2014,  γηα πξψηε θνξά έπεηηα απφ έμη ρξφληα κεγάιεο θακπήο, θάλεθε λα αλαθφπηεηαη 
ζηαδηαθά ε θαζνδηθή πνξεία θαη λα ζεκεηψλνληαη ζεηηθνί ξπζκνί κεηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο,  γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηεο πηψζεο ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ. Με βάζε ηα δεδνκέλα 
απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζπάζεηα γηα εμάιεηςε ησλ κεγάισλ ειιεηκκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ 
ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, 
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην 2014 πιένλ,  δηαθάλεθαλ θάπνηεο  βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ 
ε ειιεληθή νηθνλνκία λα επηδηψμεη ηελ ζηαδηαθή έμνδν  απφ ηελ θξίζε θαη λα πξνρσξήζεη κε ξπζκνχο 
αλάπηπμεο ζην κέιινλ.  Χζηφζν, ε αηζηφδνμε απηή πξννπηηθή, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
ζθηάζηεθε επαλεηιεκκέλα απφ παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο.  
 
Σν 2014, ε ειιεληθή θαξκαθνβηνκεραλία παξνπζίαζε κείσζε παξαγσγήο, ηε κεγαιχηεξε εδψ θαη 
αξθεηά ρξφληα, ζε ζρέζε κε ην 2013, φπνπ είρε ζεκεησζεί αχμεζε ιφγσ εληνλφηεξεο εμαγσγηθήο 
επέθηαζεο. Παξάιιεια, επηβαξχλζεθε πεξαηηέξσ κε ηελ εθαξκνγή θαη‟ εμνρήλ εηζπξαθηηθψλ 
ξπζκίζεσλ, φπσο rebates, clawback θαη θνχξεκα νθεηιψλ δεκνζίνπ πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην 2014, ελψ 
νη ζπλερείο κεηψζεηο (ην έηνο μεθίλεζε κε ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ δηαηάγκαηνο γηα ηεο ηηκέο ησλ 
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ – ΦΔΚ Β 88/22.01.2014),  δηακφξθσζαλ ηηο ηηκέο θαξκάθσλ ζηελ Διιάδα 
ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο  Δπξψπεο. Σν 2014, ε Δηαηξεία επηθεληξψζεθε ζηηο εμαγσγηθέο ηεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ζηε δηαηήξεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ ήδε θαηέρεη αιιά θαη δηεθδηθεί θαη, 
παξάιιεια, ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ ηεο κέζσ ηεο πεξαηηέξσ κείσζεο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο ηεο.  
 
Αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζηηο ΖΠΑ, ηα πξφζζεηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο 
ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαδεξκηθνχ ζπζηήκαηνο θαηληαλχιεο πνπ 
δεηήζεθαλ απφ ην FDA, αλέηξεςαλ ηνπο ζρεδηαζκνχο σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη θφζηνο γηα 
ηελ θπθινθνξία ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ επέθεξε ηε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
ακεξηθαληθήο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Lavipharm Corp. Οη πξνζπάζεηεο εμεχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο δελ 
θαηάθεξαλ λα ηειεζθνξήζνπλ ην 2014. Σν γεγνλφο φηη ε αγνξά ηεο δηαδεξκηθήο θαηληαλχιεο ζηηο ΖΠΑ 
παξακέλεη ελδηαθέξνπζα κέρξη θαη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαγνξά ηνπ δηαλνκέα ηνπ πξντφληνο 
ζηελ Ακεξηθή, δηακφξθσζε λέεο ζπλζήθεο γηα πηζαλή εχξεζε ιχζεο, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζα 
επαλαμηνινγεζεί απφ ηε Γηνίθεζε κέρξη ηέινπο ηνπ 2015. Ζ θαζπζηέξεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ 
πξντφληνο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο Lavipharm Corp. Σν 
2013, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνρψξεζε ζηελ πξφβιεςε απνκείσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία.  
 
εκεηψλεηαη φηη ε κεηξηθή εηαηξεία Lavipharm ΑΔ παξακέλεη ηδηνθηήηξηα ησλ δηθαησκάησλ εκπνξηθήο 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο ζηελ Δπξψπε θαη ζε κία ζεηξά απφ άιιεο ρψξεο, ην νπνίν 
ζήκεξα θπθινθνξεί ζε κεγάιν αξηζκφ αγνξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο ε Γεξκαλία, ε Απζηξία, 
ε Γαλία, ε νπεδία, ε Ηξιαλδία, ε Αγγιία, θαζψο θαη ηεο Αζίαο φπσο ε Κνξέα θαη ε Σαυιάλδε, αγνξέο 
νη νπνίεο εμππεξεηνχληαη απφ ηηο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Lavipharm ζηελ Διιάδα. Σν 2014, ην 
πξντφλ θπθινθφξεζε ζηε Γεξκαλία απφ έλαλ αθφκα κε απνθιεηζηηθφ δηαλνκέα κε πνιχ θαιέο 
πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015, αλακέλεηαη ε θπθινθνξία ηνπ θαη ζηελ Ηηαιία. 
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Όζνλ αθνξά ην δηαδεξκηθφ ζχζηεκα ληηξνγιπθεξίλεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζήο 
ηνπ ζηελ Οιιαλδία, θπθινθφξεζε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά ην Α‟ Δμάκελν ηνπ 2014.  
 
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 πξαγκαηνπνηήζεθε ιφγσ ηεο πιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 
ΥΑ πνπ αθνξά ηε ζρέζε ησλ ελνπνηεκέλσλ δεκηψλ πξνο ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηνπ Οκίινπ, φπσο 
απεηθνλίδνληαλ ζηα Δηήζηα Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηεο 31εο/12/2011. 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. 
 
Σελ 31ε/12/2014, ηα Ίδηα Κεθάιαηα ηεο εηζεγκέλεο Lavipharm A.E. δηακνξθψλνληαη ζε € 38,7 εθαη. Ζ 
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δηεξεπλά ιχζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ Απνηειεζκάησλ θαη 
ηελ ελίζρπζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ.  
 
 
ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  
ηελ Διιάδα, ζην ρψξν ηνπ θαξκάθνπ, ην 2014, ζπλερίζηεθαλ ηα κέηξα γηα ηνλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ 
ηεο δεκφζηαο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ζην 1% ηνπ ΑΔΠ. Σα κέηξα απηά  πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, 
ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ γελνζήκσλ θαξκάθσλ, ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο 
επηζηξνθήο (clawback), ψζηε ε δαπάλε λα δηαηεξείηαη ζηα φξηα ηεο πξνυπνινγηζζείζαο, ηελ 
πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ κε πξνζηαηεπφκελσλ θαη γελνζήκσλ θαξκάθσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ 
κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ θαξκαθείσλ. Οη παξεκβάζεηο θαη νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ 
αθνινχζεζαλ απφ ην 2010 θαη κεηά, κεηέβαιαλ δξαζηηθά ηα δεδνκέλα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 
θαξκάθνπ θαη επξχηεξα ηνπ ηνκέα πγείαο, κε απνηέιεζκα  ηε κείσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο θαξκαθεπηηθήο 
αγνξάο ην 2014  θαηά €160,5 εθαη. ζπγθξηηηθά κε ην 2013, απφ €2.753 εθαη. ζε € 2.592 εθαη.  
 
Μέζα ζε απηφ ην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ,  ε Lavipharm Hellas A.E., ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο πσιήζεηο θαξκάθσλ, OTC θαη δεξκνθαιιπληηθψλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα, ην 
2014, παξνπζίαζε κείσζε  πσιήζεσλ θαηά 4,0% ζε αμίεο ζε ζρέζε κε ην 2013 ζπλνιηθά. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ν θιάδνο θαξκάθνπ ηεο Lavipharm Hellas παξνπζίαζε αχμεζε πσιήζεσλ ζε αμίεο θαηά 
2,1%, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε θαξκαθεπηηθή αγνξά, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, παξνπζίαζε πηψζε 
θαηά 5,8% ζε αμίεο ζε ζρέζε κε ην 2013.   
 
Ζ ζεηηθή απηή εμέιημε πξνήιζε απφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 
πζηήκαηνο, νθεηιφκελε θπξίσο ζην Memodrin (aniracetam) γηα ηελ άλνηα, ε  επαλέληαμε ηνπ νπνίνπ 
ζηε Λίζηα Απνδεκηνχκελσλ Φαξκάθσλ απφ ηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζπλέβαιε ζηελ 
θαηάθηεζε 14,4% κεξηδίνπ αγνξάο ζε αμίεο ην Α‟ εμάκελν ηεο επαλαθπθινθνξίαο ηνπ. Θεηηθή επίδξαζε 
είρε θαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Prostaplant (leuprorelin) γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θαηά 73% 
ζε ηεκάρηα θαη 49,8% ζε αμίεο, ην νπνίν θαηέθηεζε κεξίδην αγνξάο 25,4% ζε ηεκάρηα ζηελ αγνξά ηεο 
ιεππξνξειίλεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014, βάζεη ζηνηρείσλ IMS. Δπηπξφζζεηα, ζεηηθφ γεγνλφο 
απνηέιεζε ε έληαμε ηνπ Caprilon OD (olanzapine orodispersable) γηα ηε ζρηδνθξέλεηα ζηε ιίζηα 
απνδεκηνχκελσλ ζθεπαζκάησλ. Πέξαλ απηνχ, ε θπθινθνξία ηνπ Pricital 20 mg (citalopram) γηα ηελ 
θαηάζιηςε θαη ε έληαμή ηνπ ζηε ιίζηα αλακέλεηαη λα ελδπλακψζεη πεξαηηέξσ ην πξνθίι ηεο εηαηξίαο 
ζηνλ ρψξν ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 
 
ηνλ ηνκέα ησλ δηαδεξκηθψλ ζπζηεκάησλ, ε θαζηέξσζε ηεο Σηκήο Αλαθνξάο θαη ηεο επαθφινπζεο 
θαηαθφξπθεο αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηα αληαγσληζηηθά 
πξντφληα νδήγεζε ζηελ πηψζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Fentadur (fentanyl) θαηά 45% ζε ηεκάρηα ην 2013. Ζ 
εηαηξεία αληέδξαζε πξνρσξψληαο  ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 ζηελ  θπθινθνξία ηεο δνζνινγίαο ησλ 
12κg/h, ελψ παξάιιεια αηηήζεθε κείσζε ηηκήο γηα ηηο δνζνινγίεο 25κg/h, 50κg/h, 75κg/h θαη 100κg/h. 
Ζ έγθξηζή ηεο θαη ε επαθφινπζε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο ησλ αζζελψλ νδήγεζαλ ζε αχμεζε ησλ 
πσιήζεσλ ηνπ Fentadur θαηά 90,9% ζε ηεκάρηα ην 2014 ζπγθξηηηθά κε ην 2013. χκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία  IMS, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ Fentadur  ζε ηεκάρηα έθζαζε ζην 8,6% ην 2014 απφ  5,5% ην 
2013, ελψ ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014, ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ήηαλ 13,3%.  
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Σν Nitrong TTS, δηαδεξκηθφ ζχζηεκα Νηηξνγιπθεξίλεο 3εο γεληάο, κε έλδεημε ηε ζηεζάγρε θαη ηε 
ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, παξά ηελ ππνρψξεζε ηεο αγνξάο ησλ Νηηξσδψλ θαηά 16,9% ζε 
αμίεο, θαηάθεξε νπζηαζηηθά λα δηαηεξήζεη ηνλ φγθν ησλ πσιήζεψλ ηνπ ζε πξαγκαηηθέο πσιήζεηο. 
Παξφηη είλαη ήδε ν εγέηεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ δηαδεξκηθψλ ληηξσδψλ, ην Nitrong TTS αχμεζε 
ζεκαληηθά ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ζε αμίεο ην νπνίν αλέξρεηαη πιένλ ζην 57,5%, ελψ βειηίσζε 
πεξαηηέξσ ην κεξίδην αγνξάο ζε ηεκάρηα απφ 42% ην 2013 ζε 50% ην 2014.  
 
Σν 2014 είλαη ε δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά αλάθακςεο, κεηά απφ κία καθξά πεξίνδν πηψζεο, γηα ηα 
παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηα κε ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα (OTC) αιιά θαη γηα ηα δεξκν-
θαιιπληηθά πξντφληα. Γηα ηε Lavipharm, νη θαηεγνξίεο απηέο ζεκείσζαλ κείσζε 8,7% ζε αμίεο, ιφγσ 
ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ αγνξψλ απφ θαξκαθαπνζήθεο, νη νπνίεο θαηέγξαςαλ κεγάιν απφζεκα ζην ηέινο 
ηνπ 2013 θαη αγφξαζαλ πνιχ ζπγθξαηεκέλα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2014. Παξφια απηά, ην Betadine 
ζπλερίδεη λα θαηέρεη ηε #1 ζέζε ζε κεξίδην αγνξάο ζηελ θαηεγνξία ηεο αληηζεςίαο. 
 
ην ρψξν ησλ δεξκνθαιιπληηθψλ πξντφλησλ, ε CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES 
ζπλέρηζε ζηξαηεγηθά ηελ πξνψζεζή ηεο ζην δηαδίθηπν, επελδχνληαο ζηελ ειεθηξνληθή επηθνηλσλία, κε 
αηρκή ηελ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο Facebook, κε δηαγσληζκνχο, θαζεκεξηλά κελχκαηα θαη 
ελεκέξσζε γηα ηα πξντφληα ηεο. ε δηεζλέο επίπεδν, επηθεληξψζεθε  ζε πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζηελ 
Αθξηθή θαη ηελ Αζία, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο πιήξνπο θάιπςεο ηεο πεξηνρήο 
ΜΔΝΑ (Middle East & Νorth Africa) θαη λα αμηνινγεζνχλ δπλαηφηεηεο δηείζδπζεο  ζε λέεο αγνξέο.  Καηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ 2014,  θπθινθφξεζε ζηελ αγνξά ηνπ Καηάξ, ελψ επεηεχρζε ζπκθσλία γηα δηαλνκή 
ζηελ αγνξά ηνπ Ηξάθ, φπνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ην Α‟ Σξίκελν 2015. Παξάιιεια, βξίζθεηαη ζε 
ζπλελλνήζεηο κε αγνξέο ηεο Γ. Αθξηθήο, φπνπ αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη δξαζηεξηφηεηα ην Β‟ εμάκελν 
ηνπ 2015. 
 
Σέινο, ε Pharma PLUS, ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηα 
θαξκαθεία, ην 2014 αχμεζε ηνλ αξηζκφ  ησλ θαξκαθείσλ ζε 84 (ζπλνιηθά 110 ζπλεξγαδφκελα κε 
νπνηαδήπνηε κνξθή) αλά ηελ επηθξάηεηα. Παξάιιεια, 3 απφ απηά ζπκκεηείραλ ζηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ 
Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 30 Απξηιίνπ 2014. πλνιηθά 34 θαξκαθεία 
ζπκκεηέρνπλ πιένλ ζην Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, κε ζηφρν ηφζν ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο 
γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θέληξνπ παξαθαξκάθνπ θαη ηε δεκηνπξγία 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, φζν θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ εηαηξείαο θαη 
θαξκαθείσλ.  
 
Σα θαξκαθεία ηνπ δηθηχνπ, παξά ηε ζπλερηδφκελε έληνλε θξίζε ηεο αγνξάο θαη ηελ πηψζε πσιήζεσλ 
ζηα πεξηζζφηεξα ηεο Διιάδαο, παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά κέζν φξν 1,3%. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαθαξκαθεπηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ, ζεκεηψζεθε 
αχμεζε θαηά 7,4% ελψ ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαξκάθνπ πηψζε 2,1%, πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ ππφινηπε 
αγνξά.  
 
Σν 2014, ην πξνκεζεπηηθφ θέληξν ηεο Pharma PLUS εληζρχζεθε κε ηελ είζνδν λέσλ θσδηθψλ, κε 
απνηέιεζκα νη πσιήζεηο λα μεπεξάζνπλ ην €1,18 εθαη. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ζεκεηψζεθε ε έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, www.pharmaplus.gr. Σν www.pharmaplus.gr 
δελ απνηειεί έλα αθφκα e-shop, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφ έξγν πνπ δηακνξθψζεθε κεηά απφ 
έξεπλεο, κε επηζηεκνληθφ ζχκβνπιν ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ ELTRUN ηνπ Οηθνλνκηθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 
 
ηνλ ηνκέα ηεο δηαλνκήο, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Lavipharm Active Services (LAS), ε κείσζε ηεο 
θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο νδήγεζε ζε κείσζε ηδίξνπ θαηά 10% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2013.  H 
εηαηξεία, εθκεηαιιεπφκελε ηελ εκπεηξία ηηο ππνδνκέο θαη ηηο δπλαηφηεηέεο ηεο, ζηνρεχεη λα πξνζεγγίζεη 
λέεο ζπλεξγαζίεο ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ 3PL (3rd Party Logistics). 
 
ην πιαίζην απηφ, ην 2014, ν Κχθινο Δξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθψζεθε ζε € 30,3 εθαη. Σν κηθηφ 
θέξδνο παξνπζηάδεη αχμεζε 6,3% θαη αλήιζε ζε 54,4% απφ 51,6%, ήηνη ζε €16,5 εθαη. απφ €15,5 
εθαη. ην 2013. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα δηακνξθψζεθαλ ζε € 33,0 εθαη. απφ € 21,9 εθαη. ηελ αληίζηνηρε 
πεξζηλή πεξίνδν θπξίσο ιφγσ απνκείσζεο θαη δηαγξαθήο απαηηήζεσλ νη νπνίεο θξίζεθαλ κε 
εηζπξάμηκεο πνζνχ € 10,5 εθαη. Χο απνηέιεζκα, ην ελνπνηεκέλν EBITDA δηακνξθψζεθε ζε δεκίεο € 
8.653 ρηι. απφ δεκίεο €  1.876  ρηι. ην 2013.  Σα παξαπάλσ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

http://www.pharmaplus.gr/


 

 6 

πξναλαθεξφκελεο κε επαλαιακβαλφκελεο δηαγξαθέο θαη απνκεηψζεηο απαηηήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ινγηζηηθέο απνκεηψζεηο  θαη δηαγξαθέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ παγίσλ πνζνχ €10,0 εθαη. ηα νπνία πξνο 
ην παξφλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία εζφδσλ θαη θεξδνθνξίαο, δηακφξθσζαλ 
ηα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ζε δεκηέο € 30,9  εθαη. έλαληη δεκηψλ € 12,1 εθαη. ην 2013 
θαη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο € 26,1  εθαη. έλαληη δεκηψλ € 8,4   εθαη. θαηά 
ηελ πεξζηλή αληίζηνηρε πεξίνδν. 
 
Όζνλ αθνξά ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο Lavipharm A.E., ην 2014 ε Δηαηξεία 
θαηέγξαςε αχμεζε ζηηο εμαγσγέο θαηά 8,64% νη νπνίεο αλήιζαλ ζε € 10,08 εθαη. απφ € 9,28 εθαη. ην 
2013. Χζηφζν, ιφγσ ησλ πξναλαθεξφκελσλ πξνβιεκάησλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ν Κχθινο Δξγαζηψλ 
ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθε ζε € 32,48 εθαη. έλαληη € 33,09 εθαη. ηνπ 2013. Σα Μηθηά Απνηειέζκαηα 
αλέξρνληαη ζε € 10,29 εθαη. απφ € 9,93 εθαη. ην 2013. Σν  EBITDA αλήιζε  ζε € 1,1 εθαη. έλαληη  
δεκηψλ € 4,63 εθαη. ην 2013. Οκνίσο κε ηα Δλνπνηεκέλα κεγέζε, νη έθηαθηεο, κε επαλαιακβαλφκελεο 
ινγηζηηθέο απνκεηψζεηο θαη δηαγξαθέο ζε πάγηα, ζπκκεηνρέο θαη απαηηήζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο € 30,2 
εθαη. επηβάξπλαλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Lavipharm A.E. Σέινο, παξά ηελ ειαθξά κείσζε ησλ 
δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα κεηψζεθαλ θαηά 16,4%  σο απνηέιεζκα ηεο 
ζεηηθήο αλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ. 
 
ΖΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΣΖ ΥΡΖΖ 2014 
 
Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, πνπ ζα πξέπεη λα 
αλαθεξζνχλ. 
 
ΚΙΝΓΤΝΟΙ 
 
Γεληθά 
H Δηαηξεία θαη ν Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ θηλδχλνπο: 
 
Πηζησηηθφο θίλδπλνο 
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 
Κίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο 
Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη 
Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 
 
Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 
Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε ζπλαιιαγή 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη θαηά θχξην 
ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ηελ ρνξήγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ  ζε ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο. 
 
Με βάζε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Όκηινο, θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη  γηα ηελ 
πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ. Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη 
γηα θάζε πειάηε, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγηζην αλνηρηφ πνζφ πνπ κπνξεί λα έρεη ρσξίο λα 
απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα. Ο 
Όκηινο θαη ε Δηαηξεία θαηαρσξνχλ πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπο γηα 
δεκίεο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο.   
 
Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα παξέρνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο κφλν απφ κεηξηθέο πξνο 
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, εθθξεκεί ε  εγγχεζε ηεο Lavipharm  Α.Δ. ππέξ ηεο 
ζπγαηξηθήο ηεο Lavipharm Corp. πνζνχ 5,0 εθαη. Γνιαξίσλ ΖΠΑ  (31 Γεθεκβξίνπ 2013: 5,0 εθαη. 
Γνιάξηα).  
 
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε πηζαλή 
έθζεζε ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.  
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Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ. Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία θαη ν 
Όκηινο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη λα δηαζθαιίδνπλ, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα 
έρνπλ αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ 
ζπλήζεηο αιιά θαη ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηαη  
ε θήκε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 
 
Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δηελεξγνχλ πξφβιεςε ηακεηαθψλ 
ξνψλ γηα πεξίνδν έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε 
πξφβιεςε ελφο κήλα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ φηη δηαζέηνπλ αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα 
θαιχςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπο. Ζ πνιηηηθή απηή δε ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο 
ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. 
 
Δπηπξνζζέησο, ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δηαηεξνχλ γξακκέο πίζησζεο  κε  ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Οη 
παξαπάλσ γξακκέο πίζησζεο επηβαξχλνληαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην πιένλ ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο 
ησλ ηξαπεδψλ θαη  κέξνο απηψλ θαιχπηνληαη κε εκπνξηθέο απαηηήζεηο, νκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 
κεηνρέο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ θαη πξνζεκεηψζεηο επί ελζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Πεξαηηέξσ αλάιπζε 
γηα ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο παξέρεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Κίλδπλνο ζπλζεθώλ αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αιιαγψλ ηηκψλ, φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο 
ηζνηηκίεο θαη ηα επηηφθηα, πνπ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ή ηελ αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο κέζσλ.  Με εμαίξεζε ηνλ ππνφκηιν ζηελ Ακεξηθή, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 
ζπλαιιαγψλ ηνπ Οκίινπ κε ρψξεο εθηφο Διιάδαο δηελεξγείηαη κε βάζε ην Δπξψ. Δπηπξφζζεηα, ε 
Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν φζνλ αθνξά ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο 
δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιφ ηνπο είλαη ζε Δπξψ. 
 
Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη επίζεο ζηηο αιιαγέο ζηελ πνιηηηθή ησλ δαπαλψλ ζηνλ ηνκέα 
ηεο Τγείαο, πνπ νδεγεί ζε κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ θαξκάθσλ, αιιαγέο ζηε Θεηηθή ιίζηα 
απνδεκησλφκελσλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ, επηβνιή έθηαθησλ θφξσλ ε/θαη εηζθνξψλ ησλ 
θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, απεξγίεο ζην ρψξν ησλ θαξκαθείσλ ε/θαη θαξκαθαπνζεθψλ, θ.α., πνπ 
επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο πσιήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. 
 
Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξεία ρξεκαηνδνηνχλ ηηο επελδχζεηο ηνπο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θεθάιαηα 
θίλεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε 
ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα, 
θαζψο ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ζα επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ. Ζ Δηαηξεία θαη ν 
Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηνχλ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 
ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ.  
 
Δπηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη 
 
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελσλ θηλδχλσλ ζπλζεθψλ αγνξάο, γεγνλφο πνπ κπνξεί, ζε φ,ηη αθνξά 
ηηο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, λα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηεο 
Δηαηξείαο ζηηο Δπξσπατθέο αγνξέο, ηπρφλ  επηπινθέο ή/θαη ε κε αλεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε  
Lavipharm Corp ζηηο ΖΠΑ ελέρνπλ πηζαλφ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, παξφηη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη 
νπζηαζηηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ 
ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζηηο ΖΠΑ. 
 
Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο 
 
Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ αηηίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ππνδνκέο, θαζψο 
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θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πιελ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη 
ξεπζηφηεηαο) φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα γεληθψο 
απνδεθηά πξφηππα εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο. Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ 
εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ηεο Δηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε 
λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο  νηθνλνκηθψλ δεκηψλ θαη πξνζβνιήο ηεο θήκεο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γεληθά πξφηππα φπσο  θαηάιιεινο 
δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ζπκθσλία θαη παξαθνινχζεζε ζπλαιιαγψλ, ζπκκφξθσζε κε 
ξπζκηζηηθέο θαη άιιεο λνκηθέο απαηηήζεηο θιπ. 
 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 
 
Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε ζε καθξνπξφζεζκν 
νξίδνληα κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, 
πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ Δηαηξεία θαη λα επηηξέπεη ηε κειινληηθή αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, δηεξεπλά πηζαλέο ιχζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ζπλεπψο ηε βειηίσζε 
ησλ κεγεζψλ ηνπ δείθηε κφριεπζεο, κε ηνλ νπνίν παξαθνινπζείηαη ε επάξθεηα ησλ θεθαιαίνπ, Καζαξφο 
Γαλεηζκφο/Λεηηνπξγηθά θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). 
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ 
θεθαιαίσλ ζηνρεχνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζή ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο 
κεξίζκαηνο ζηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 
εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.  Δπίζεο, ε ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ 
ππνρξεσηηθή θξάηεζε ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ εηεζίσο, ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε 
ηνπ χςνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
 
Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε, Λεηηνπξγηθά 
θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)/Καζαξνί ρξεσζηηθνί ηφθνη. 
 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  
 
 
ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ  
Ζ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξε βειηίσζε ηεο παξαηεηλφκελεο αβεβαηφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ζην 
ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα, ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίνη ζπλίζηαληαη α) ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε 
ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη δξνκνινγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ζηφρν ηε δηείζδπζε ησλ 
δηαδεξκηθψλ πξντφλησλ ηδίαο αλάπηπμεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά,  β) ζηε δηαηήξεζε αιιά θαη ελίζρπζε 
ηεο ζέζεο θαη ησλ κεξηδίσλ αγνξάο πνπ ήδε θαηέρεη ζηελ Διιάδα θαη ηελ αμηνπνίεζε ζπλεξγαζηψλ γηα 
ηελ εηζαγσγή λέσλ, επίιεθησλ πξντφλησλ ζε ζεξαπεπηηθέο θαηεγνξίεο, φπνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη κε 
επηηπρία, φπσο ηεο θαξδηνινγίαο, ηνπ ΚΝ, ηεο νγθνινγίαο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, 
γ) ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ππνδνκήο ηεο LAS, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα 
ηεο αγνξάο φπσο απηά ζπλερψο δηακνξθψλνληαη, θαη δ) ζηελ επέθηαζε θαη ηζρπξνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ 
θαξκαθείσλ Pharma PLUS κε ηελ εηζαγσγή λέσλ θαη θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ.   
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ΖΜΑΝΣΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ 
 

Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Λ.Π. 24, 
εκθαλίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ αλαιπηηθφ πίλαθα: 
 

(πνζά ζε ρηιηάδεο € )

ΑΠΑΙΣΖΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Πσιήζεηο

Αγαζώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα

Υξεκ/ηθά

Έζνδα

Αγνξέο 

Δκπ/ησλ

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 
Λνηπά 

Υξεκ/ηθά

Έμνδα

Lavipharm Hellas Α.Δ.              18.362                 1.094                  13                    -            11.075                      -                   7                 -                     9.581                          -   

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ.                   353                      17                    8                    -                     -                        -                  -                   -                           -                           77 

Pharma Logistics Α.Δ.                      -                         -                     -                      -                     -                        -                  -                   -                           -                         340 

Pharma Plus Α.Δ.                      -                      124                    7                   88                   -                        -                 94                 -                        897                          -   

Lavipharm Active Services Α.Δ.                     30                      66                  84                    -                     -                     175                -                   -                   10.437                          -   

Lavipharm Limited                      -                         -                     -                      -                     -                        -                  -                   -                           -                             9 

Laboratoires Lavipharm  S.A.                1.226                       -                     -                      -                    17                      -               117              365                      824                    6.902 

Lavipharm  Srl                   374                       -                     -                      -                     -                        -                  -                   -                        257                          -   

Lavipharm Corp                      -                         -                     -                   215                   -                        -            1.221                 -                     5.000                          -   

Lavipharm Laboratories Inc                      -                         -                    38                    -                     -                        -               125                 -                        232                         23 

Lavisoft                      -                        44                   -                     -                     352                -                     1.680                          -   

Atlantis                      -                         -                     -                      -                     -                        -                  -                   -                        377                          -   

Telmar                      -                         -                      1                    -                     -                        -                  -                   -                          13                          -   

Eastern Europe                      -                         -                     -                      -                     -                        -                  -                   -                            1                          -   

Lavico Inc                      -                         -                     -                      -                     -                        -                  -                   -                           -                            -   

Lavipharm Group Holding                      -                         -                     -                      -                     -                        -                 39                24                         -                           18 

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέιε                      -                         -                     -                      -                     -                        -                  -                  63                        51                       861 

             20.345                 1.345                151                 303          11.092                   527          1.603              452                 29.350                    8.230 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ

 

Σέινο, νη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο  
θαηά ηελ πεξίνδν 1/1-31/12/2014 δηακνξθψζεθαλ  ζε Δπξψ  2 076 ρηι., ελψ νη αληίζηνηρεο ηνπ Οκίινπ 
ζε Δπξψ  3 600ρηι.  

 
Παηαλία, 31 Μαξηίνπ 2015 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 κατ’ άρθρο  4 παρ. 7 και 8 του ν. 3556/2007  

 
Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο «Αλψλπκε Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξία Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη 
Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ Lavipharm A.E.»  πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα 
ηεο παξαγξάθνπ 7  ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007. 
 
α) Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ  ηεο Δηαηξίαο 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Lavipharm A.E. αλέξρεηαη ζε πελήληα έλα εθαηνκκχξηα νγδφληα κία ρηιηάδεο 
ηξηάληα (51.081.030) Δπξψ, δηαηξνχκελν ζε πελήληα έλα εθαηνκκχξηα νγδφληα κία ρηιηάδεο ηξηάληα 
(51.081.030) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο (1) Δπξψ ε θάζε κία. Οη 
κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ (Καηεγνξία 
«Δπηηήξεζεο») ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.  
 
Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ κεηνρή ηεο είλαη αλάινγα κε ην 
πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Κάζε κεηνρή 
παξέρεη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, θαη εηδηθφηεξα: 
 

 ην δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο Δηαηξίαο. 

Μέξηζκα δηθαηνχηαη θάζε κέηνρνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ηεξνχκελν απφ ηελ Δηαηξία 

κεηξψν κεηφρσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ δηθαηνχρσλ κεξίζκαηνο. Σν κέξηζκα 

θάζε κεηνρήο θαηαβάιιεηαη ζην κέηνρν εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Σαθηηθήο 

Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ηξφπνο θαη ν ηφπνο 

θαηαβνιήο αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ Σχπνπ. Σν δηθαίσκα είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο 

παξαγξάθεηαη θαη ην αληίζηνηρν πνζφ πεξηέξρεηαη ζην Γεκφζην κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ 

απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, θαηά ην νπνίν ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ ε Γεληθή πλέιεπζε.  

 ην  δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε, ή αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο 

θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

 ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε κεηξεηά θαη 

ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ,. 

 ην δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, 

 ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επηκέξνπο 

δηθαηψκαηα: λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ 

ζε ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ.  

 Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο). 

 

Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. 
 
β) Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο 
Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο θαη δελ πθίζηαληαη εθ ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ηεο πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο. 
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γ) εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 
3556/2007 
Σελ 31.12.2013 νη θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δηθαησκάησλ ηεο Δηαηξίαο: 
Ο θ. Αζαλάζηνο Λαβίδαο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο 
Δηαηξίαο θαηέρεη πνζνζηφ 12,28%, νη εηαηξείεο Lavipharm Group Holding S.A. θαη T&A Holdings 
(Luxembourg) S.a.r.l ζπκθεξφλησλ ηνπ ηδίνπ θαηέρνπλ πνζνζηφ 21,86% θαη 18,30% αληίζηνηρα.    
 
δ) Μεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα 
ειέγρνπ. Δηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ έρνπλ κέηνρνη πνπ ζπγθεληξψλνπλ θαη‟ ειάρηζην ηα πνζνζηά 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 39 θαη 40 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζχκθσλα κε ηηο εθεί αλαθεξφκελεο 
πξνυπνζέζεηο.  
 
ε) Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ 
Γελ πξνβιέπνληαη ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο. 
 
ζη) πκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξίαο  
Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο 
ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο ηεο.  
 
δ) Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο θαηαζηαηηθνύ 
 
Σν Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο (άξζξν 9), πξνβιέπεη γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

 

α) Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γ.. απαξηηδφκελν απφ ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε εθιεγφκελα απφ ηε 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ 
πξφζσπν. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηεζεί κέρξη ηελ ηαθηηθή Γεληθή 
πλέιεπζε πνπ ζα εγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ κε 
δπλάκελε πάλησο λα ππεξβεί ηελ ηεηξαεηία. χκβνπινη ησλ νπνίσλ ε ζεηεία έιεμε, είλαη πάληνηε 
επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί. 

β)ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή 
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, είηε λα εθιέμνπλ 
λέα κέιε ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, είηε λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη 
ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, εθφζνλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη 
(6).   

γ)ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεησζνχλ θάησ απφ έμη (6), ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εθιέμεη αληηθαηαζηάηεο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο ή ησλ κειψλ 
πνπ αληηθαζίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ έμη (6).   

δ)Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ ΚΝ 2190/1920, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή 
πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα εθιεγέληα κέιε, αθφκα θη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί 
ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.   

 
Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ 
δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρχεη.  
 
ε) Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.. γηα ηελ έθδνζε λέσλ ή γηα ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ 
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 ζηνηρ. β) ηνπ θ.λ. 2190/1920, ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο έρεη ην δηθαίσκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ 
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ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920, λα απμάλεη ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε 
πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, 
ην κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν 
θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε. Ζ σο άλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε.  
 
2. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920 κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα 
δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο, θαζψο 
θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ 
θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο 
δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
νξίδεη, ηδίσο, ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, ν νπνίνο βάζεη ηνπ λφκνπ δελ 
κπνξεί λα  ππεξβαίλεη ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, αλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην δηθαίσκα 
αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην, κε απφθαζή ηνπ, ξπζκίδεη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, πνπ δε ξπζκίδεηαη 
δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ θαη 
εθδίδεη θαη παξαδίδεη κεηνρέο ζηνπο δηθαηνχρνπο, πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, απμάλνληαο 
αληίζηνηρα ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη πηζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή αχμεζε απηνχ ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 13 παξ. 13.  
 
3. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 9 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε Δηαηξία κπνξεί, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 
ηεο, λα απνθηήζεη ίδηεο κεηνρέο, ε ίδηα ή κε πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκα ηνπ αιιά γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο  κέρξη  πνζνζηνχ 10% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο,  θαη κε ηνπο 
εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920.  
 
ζ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 
αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο 
 
Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε 
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο απνθιεηζηηθά θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 
 
Η) πκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξίαο 
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ 
ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή 
απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο 
δεκφζηαο πξφηαζεο.  
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Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 
 
Γηα ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ε νξζή θαη ππεχζπλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί βαζηθή 
πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο θαη γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ εηαηξηθνχ 
ζπκθέξνληνο. Οη εθαξκνδφκελεο απφ ηελ Δηαηξεία αξρέο θαη πξαθηηθέο απνηππψλνληαη ζην 
Καηαζηαηηθφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ζε άιινπο Καλνληζκνχο θαη πνιηηηθέο ηεο 
Δηαηξείαο πνπ ξπζκίδνπλ ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο.  
 
Α. Γήισζε ζπκκόξθσζεο κε Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ηελ 
παξ. 3 δ) ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920 
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ (δει. 
ηνπ Ν. 3016/2002, ηνπ Ν. 3693/2008 αξ. 37 θαζψο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζηα ζεκεία πνπ θαιχπηεη 
ζρεηηθά ζέκαηα) θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα V ηνπ Κψδηθα ν νπνίνο είλαη 
αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΒ,  θαη ππφ ηηο εμαηξέζεηο/απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 
 
Β. Δμαηξέζεηο θαη Απνθιίζεηο από ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη αηηηνιόγεζε απηώλ  
Ζ Δηαηξεία ηειεί ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία (λ. 2190/1920, λ. 3016/2002, λ. 
3693/2008, λ. 3873/2010  λ. 3884/2010 ), ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο 
εηαηξηθέο ηεο αμίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε ηεο καθξνπξφζεζκεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο 
θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα νξηδφκελα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
 
Δμαηξεηηθά, σο πξνο νξηζκέλεο Δηδηθέο Πξαθηηθέο ηνπ Κψδηθα ΔΒ  πθίζηαληαη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Η απηνχ θαζψο θαη νξηζκέλεο απνθιίζεηο, γηα ηηο νπνίεο αθνινπζεί ζχληνκε 
αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ ιφγσλ πνπ ηηο δηθαηνινγνχλ:  
 
(i) Ζ Δηαηξεία, σο εηζεγκέλε εηαηξεία κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Κψδηθα ΔΒ, εμαηξείηαη απφ ηελ εθαξκνγή θάπνησλ απφ 

ησλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ Κψδηθα. πγθεθξηκέλα εθ ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ, ε Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηελ εηδηθή πξαθηηθή Α.ΗΗΗ (3.1) πεξί ζαθνχο 

δηαρσξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ απφ εθείλεο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ηελ 

εηδηθή πξαθηηθή Α.VΗΗ (7.1) πεξί αμηνιφγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ηελ εηδηθή πξαθηηθή Β.Η 

(1.5) πεξί αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ παξνρή κε ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ εηδηθή 

πξαθηηθή Γ.ΗΗ (2.3) πεξί παξνρήο πιεξνθνξηψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ζηελ αγγιηθή.    

(ii) Ζ Δηαηξεία απνθιίλεη απφ ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εηδηθέο πξαθηηθέο ηνπ Κψδηθα, νη 

νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ζηελ δηαδηθαζία αλάδεημεο ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη αμηνιφγεζε απηνχ θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ ηνπ Γ... 

πγθεθξηκέλα, ηα σο άλσ αθνξνχλ ηηο παξαθάησ Δηδηθέο πξαθηηθέο:  

 
Μέξνο Α  
 

 Δηδηθή Πξαθηηθή 1.2: ε Δηαηξία έρεη (ήδε απφ ην 2009) ζπζηήζεη Δπηηξνπή Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ δπλάκεη ηεο ππ‟ αξηζκ. 854/ 16.3.2009 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε θαη ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. Ζ 

Δηαηξία εμεηάδεη ην ελδερφκελν  λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ σο άλσ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, ψζηε ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο λα ζπκπεξηιεθζεί α) ε ππνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα εθινγή ζην Γ θαη β) ε 

πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ πξνο ην Γ αλαθνξηθά κε ηηο ακνηβέο ησλ Δθηειεζηηθψλ Μειψλ Γ.   
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 Δηδηθέο Πξαθηηθέο  4.2 θαη 4.3: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνηίζεηαη  λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηνπ 

Γ κε επηζηνιή πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί γηα ηηο ππνρξεψζεηο/δεζκεχζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηέο.  

 

 Δηδηθέο Πξαθηηθέο 5.4, 5.5 θαη 5.6: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ην ελδερφκελν νη ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο λα πεξηιεθζνχλ ζηνλ αλαζεσξεκέλν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ (βι. ζρφιην ππφ εηδηθή πξαθηηθή 1.2 Μέξνπο Α)   

 

 Δηδηθή Πξαθηηθή 6.1: Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνηίζεηαη λα ζπληάμεη θαη λα πηνζεηήζεη 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Γ .    

 

 Δηδηθέο Πξαθηηθέο 7.1, 7.2, 7.3: Γελ πθίζηαηαη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ.  Ζ δηαδηθαζία απηή δελ 

ζεσξείηαη σο αλαγθαία ελφςεη ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο Δηαηξίαο.  

 
Μέξνο Γ 
 

 Δηδηθή πξαθηηθή 1.4, 1.7 θαη 1.8 (βι. ζρφιην ππφ εηδηθή πξαθηηθή 1.2 Μέξνπο Α αλσηέξσ).   

 
Γ. Δηδηθέο Πξαθηηθέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο πεξί εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο  
 
Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ (δει. 
ηνπ Ν. 3016/2002, ηνπ Ν. 3693/2008 αξ. 37 θαζψο θαη ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζηα ζεκεία πνπ θαιχπηεη 
ζρεηηθά ζέκαηα) θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα V ηνπ Κψδηθα ν νπνίνο είλαη 
αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΔΒ, θαη ππφ ηηο εμαηξέζεηο/απνθιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.   
 
Γ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ Μεηόρσλ 
 
1. Αξκνδηόηεηα Γεληθήο πλέιεπζεο 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα 
απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη γηα θάζε ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Οη 
λφκηκεο απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ θαη ηνπο απφληεο θαη ηνπο δηαθσλνχληεο κεηφρνπο. 

 
2. ύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο 

1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ 

δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 

θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο. Μπνξεί 

επίζεο λα ζπλέξρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ φπνπ επξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ 

Αζελψλ. 

 
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη ε πξνεηνηκαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηφρσλ, νη νπνίνη ελεκεξψλνληαη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

Γεληθή πλέιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 



 

 15 

Αλαιπηηθφηεξα ζρεηηθά κε ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Γ. ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 
2190/1920, ε Δηαηξεία αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε 
Γεληθή πλέιεπζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

 ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ζχγθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, 

 ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο θαη ηηο πξαθηηθέο ζπκκεηνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο εηζαγσγήο ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη ππνβνιήο εξσηήζεσλ, 

θαζψο θαη ησλ πξνζεζκηψλ εληφο ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα απηά κπνξνχλ λα αζθεζνχλ,  

 ηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο, ηνπο φξνπο αληηπξνζψπεπζεο κέζσ πιεξεμνπζίνπ θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα έληππα γηα ςεθνθνξία κέζσ πιεξεμνπζίνπ, 

 ηελ πξνηεηλφκελε εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ ησλ 

απνθάζεσλ πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε, αιιά θαη ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, 

 ηνλ πξνηεηλφκελν θαηάινγν ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο (εθφζνλ 

ππάξρεη ζέκα εθινγήο κειψλ), θαη 

 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

ζχγθιεζεο. 

 
3. πκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε- Αληηπξνζώπεπζε  

ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο πνπ 
εκθαλίδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα απηή ζηα αξρεία ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο 
Δηαηξείαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο (5εο) εκέξαο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
θαη, ζε πεξίπησζε Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο (4εο) εκέξαο 
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ άζθεζε ησλ ελ ιφγσ 
δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηελ δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο 
αλάινγεο δηαδηθαζίαο. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν εθφζνλ ην επηζπκεί.  
 

Ο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, ν Αλεμάξηεηνο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. θαζψο θαη 
νη Πξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξίζηαληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
κεηφρσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε επί ζεκάησλ πνπ ηίζεληαη πξνο 
ζπδήηεζε θαη επί εξσηήζεσλ ή δηεπθξηλίζεσλ πνπ δεηνχλ νη κέηνρνη. Δπηπιένλ, ζηελ Γεληθή 
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ παξίζηαηαη θαη ν Γηεπζπληήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ν ηαθηηθφο ειεγθηήο 
ηεο Δηαηξείαο.  
 

Γηαδηθαζία ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ 
Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 
αληηπξνζψπσλ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο θαη ηα λνκηθά 
πξφζσπα/κέηνρνη κπνξνχλ λα νξίδνπλ σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα. ε 
πεξίπησζε πνπ κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο 
ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, απηφο κπνξεί λα νξίζεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο 
κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα 
πεξηζζνηέξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν. 
 
Γελ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη άζθεζεο ηνπ 
δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο 
ηεο,  θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα θαζψο 
ηέηνηα δηαδηθαζία δελ πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. χκθσλα κε ην άξζξν 17 
παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εμ απνζηάζεσο ζηελ 
ςεθνθνξία θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ απνζηνιή ζηνπο 
κεηφρνπο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζρεηηθψλ ςεθνδειηίσλ 
κε ηα ζέκαηα απηά, ππφ ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ 
ζα εθδνζεί.   Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο, 
θνηλνπνηείηαη δε ζηελ Δηαηξεία, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία 
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ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο.  Έληππν πιεξεμνπζηφηεηαο γηα ην δηνξηζκφ αληηπξνζψπνπ ζα είλαη 
δηαζέζηκν ζηνπο κεηφρνπο ζε έγραξηε κνξθή ζηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο  
(Αγίαο Μαξίλαο, 19002, Παηαλία, Αηηηθήο, ηει. 210-66.91.121), θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.lavipharm.com). 
Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο  Γεληθήο πλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 
ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια 
ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. 
χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηεη ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο είλαη: 

α) κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα πνπ 
ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, 

β) κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί 
ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν 
ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, 

γ) ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρφ ηεο, ή άιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 
Δηαηξείαο, 

δ) ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο α‟ έσο γ‟. 

 
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ 

 
4.1. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ: 
i. ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 

ππνρξενχηαη λα νξίζεη εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη 

πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

ii. ηελ εγγξαθή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε   Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, 

πξφζζεησλ ζεκάησλ, κε αίηεζή ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ αίηεζε γηα ηελ 

εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή 

απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

iii. ηε δηάζεζε ζηνπο κεηφρνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 

παξ. 3 ηνπ λ. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ 

ηπρφλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, κε αίηεζή ηνπο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

iv. ηελ αλαβνιή απφ ηνλ πξφεδξν ηεο ζπλέιεπζεο, κία κφλν θνξά, ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα 

απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο.  

v. ηελ αλαθνίλσζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ησλ πνζψλ πνπ, θαηά ηελ 

ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο 

δηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο Δηαηξείαο κε απηνχο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

vi. ηελ ιήςε απφθαζεο επί ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δηα νλνκαζηηθήο θιήζεσο.          
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4.2. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ, κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηελ παξνρή ζηελ  Γεληθή πλέιεπζε 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο 
Δηαηξείαο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 
απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 παξ. 5 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

4.3. Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 
πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη 
ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, 
ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ 
ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ 
ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ηνλ θνξέα 
ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο 
ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη Δηαηξείαο. 

 
Γηαζέζηκα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο 

Οη πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Πξφζθιεζεο 
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ, 
ησλ εληχπσλ δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ, ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, είλαη δηαζέζηκα ζε έγραξηε κνξθή ζηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ ηεο 
Δηαηξείαο (Αγίαο Μαξίλαο, 19002, Παηαλία, Αηηηθήο, ηει. 210-6691121) απφ φπνπ νη κέηνρνη 
κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα. Δπίζεο, φια ηα αλσηέξσ έγγξαθα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ είλαη δηαζέζηκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.lavipharm.com). 
 

Πξόεδξνο- Γξακκαηέαο Γεληθήο πλέιεπζεο 
Ο Πξφεδξνο ή αλ απηφο θσιχεηαη έλαο εθ ησλ Αληηπξνέδξσλ ή εάλ θαη απηνί θσιχνληαη, ν 
πξεζβχηεξνο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ηεο Γεληθήο 
πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ πξνζσξηλψο, εθιέγνληαο έλα ή δχν γξακκαηείο κεηαμχ ησλ 
παξηζηακέλσλ κεηφρσλ κέρξη λα επηθπξσζεί  απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ 
πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε πλέιεπζε θαη λα εθιεγεί  ην ηαθηηθφ Πξνεδξείν απηήο, 
απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλαλ ή δχν γξακκαηείο πνπ εθηεινχλ θαη ρξέε  ςεθνιεθηψλ. 
 
Πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηφηνπν 
ηεο Δηαηξείαο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα.  

 
 
Δ. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 
1. ύλζεζε – Θεηεία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

Αζαλάζηνο Λαβίδαο,  
Δθηειεζηηθφ Μέινο,  
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

Μελάο Σάλεο, Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, Αληηπξφεδξνο 

Σάληα-Παλαγηψηα Βξαλνπνχινπ  
Δθηειεζηηθφ Μέινο,  
Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλνπζα χκβνπινο 

Βελεηζηάλα-Λνπθία Λαβίδα  Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο 

Γεκήηξηνο Γθέξηζνο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο 

Λεηψ Ησαλλίδνπ Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο 

Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο,  Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο 

Υξήζηνο Γηακαληφπνπινο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο, χκβνπινο 
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 Ζ εηαηξία δηνηθείηαη απφ Γ.. απαξηηδφκελν απφ ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε εθιεγφκελα απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ 

πξφζσπν.  

 Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.. είλαη ηξηεηήο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη ηελ ηαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε πνπ ζα εγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ έηνπο ιήμεσο ηεο ζεηείαο 

ηνπ κε δπλάκελε πάλησο λα ππεξβεί ηελ ηεηξαεηία. 

 χκβνπινη ησλ νπνίσλ ε ζεηεία έιεμε, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί. 

 Ζ ζεηεία ηνπ παξφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2017. 

 Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηίζεληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο (www.lavipharm.com) θαη έρνπλ σο αθνινχζσο: 

Αζαλάζηνο Λαβίδαο 
Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
Γελλεκέλνο ζηελ Αζήλα, ν θ. Θαλάζεο Λαβίδαο αλαιακβάλεη ην 1976 ηε δηνίθεζε ηεο νηθνγελεηαθήο 
θαξκαθεπηηθήο επηρείξεζεο, πνπ ηδξχζεθε ην 1911. Ο θ. Λαβίδαο δηεηέιεζε γηα 12 ζπλερή έηε κέινο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.) επηθνξηηζκέλνο 
κε ηηο Γηεζλείο ρέζεηο θαη ζήκεξα είλαη Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην Γηεζλψλ 
Γξάζεσλ. Δίλαη επίζεο Πξφεδξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ Διιάδαο – Ζ.Π.Α. θη είλαη κέινο 
Γ.. ζε δηκεξή επηρεηξεκαηηθά ζπκβνχιηα πνπ ζηφρν έρνπλ λα πξνάγνπλ ηελ ειιεληθή 
επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε λέεο αγνξέο. To  2011, ε γαιιηθή θπβέξλεζε ηνπ απέλεηκε ηα δηάζεκα ηνπ 
Ηππφηε ηνπ Σάγκαηνο ηεο Λεγεψλαο ηεο Σηκήο, σο θφξν ηηκήο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνψζεζε 
ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε φιε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ θαη εηδηθφηεξα 
κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γαιιίαο. Ο θ. Λαβίδαο είλαη επίζεο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ηεο ARIAD, εηαηξείαο βηνηερλνινγίαο κε έδξα ηε Βνζηψλε, εηζεγκέλε ζην Nasdaq ηεο Νέαο Τφξθεο. 
Έρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα (PhD) ζηε θαξκαθεπηηθή ρεκεία απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δίλαη 
επίζεο θάηνρνο Master θαη Bachelor of Science ζηε Υεκεία απφ ην Παλεπηζηήκην Ludwig Maximillian 
ηνπ Μνλάρνπ, θαζψο θαη θάηνρνο MBA απφ ην Institut Supérieur du Marketing et du Management 
ζην Παξίζη. Μηιά άπηαηζηα αγγιηθά, γαιιηθά θαη  γεξκαληθά. 
 
Μελάο Σάλεο  
Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.., Aλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ζπνχδαζε ζηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηζηεκψλ. Δίλαη 
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη 
δηπιψκαηνο γηα ην Πξφγξακκα Executive Development απφ ην IMEDE ηεο Διβεηίαο. Ξεθίλεζε ηελ 
θαξηέξα ηνπ ην 1966 ζην Κέληξν Έξεπλαο Βηνκεραλίαο ηδήξνπ θαη Υάιπβα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, 
ελψ απφ ην 1970-1973 εξγάζηεθε ζηελ Esso Pappas σο Αλψηαην ηέιερνο Υξεκαηνδφηεζεο 
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Μειεηψλ. Σν 1973 μεθίλεζε ηελ ζεηεία ηνπ ζηελ Αζελατθή Επζνπνηεία ζηε 
ζέζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή. Απφ ην 1976 κέρξη ηνλ Οθηψβξην 2005 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ 
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ελψ απφ ηφηε έρεη αλαιάβεη θαζήθνληα Πξνέδξνπ. 
 
Σάληα Βξαλνπνύινπ 
Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλνπζα ύκβνπινο 
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ζπνχδαζε Οηθνλνκηθά ζην London School of Economics θαη Γηνίθεζε 
Δπηρεηξήζεσλ (MBA) ζην INSEAD. 'Αξρηζε ηελ θαξηέξα ηεο ζην Marketing ηεο Johnson & Johnson 
Διιάο θαη ήξζε ζηε Lavipharm ην 1987 ζαλ Marketing Manager Καιιπληηθψλ. Πξνήρζε ην 1990 ζε 
Γηεπζχληξηα Marketing θαη Business Development κε θχξην αληηθείκελν ηε δηεζλή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 
Οκίινπ. Tν 1994 έγηλε Γηεπζχληξηα Licensing θαη Δηαηξηθψλ Τπνζέζεσλ, ελψ ην 1998 αλέιαβε ηα 
θαζήθνληα ηεο Αληηπξνέδξνπ Δηαηξηθψλ Τπνζέζεσλ θαη Αλάπηπμεο Δξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ. Απφ ην 
2002 έσο ην 2007 δηεηέιεζε Δθηειεζηηθή Γεληθή Γηεπζχληξηα, ελψ απφ ην 2008  αζθεί θαζήθνληα 
Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ.  
 
 
 
 

http://www.lavipharm.com/
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Βάλα Λαβίδα 
ύκβνπινο, κε εθηειεζηηθό κέινο  
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα, ζπνχδαζε νηθνλνκηθά ζην Deree College θαη έρεη MBA απφ ην 
Παλεπηζηήκην La Verne.  Τπήξμε ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ "Διπίδα" (χιινγνο Φίισλ Παηδηψλ 
κε Καξθίλν), φπνπ δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα επηά ζπλαπηά έηε.  Δίλαη 
Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ σκαηείνπ "MDA ΔΛΛΑ" (σκαηείν γηα ηε θξνληίδα ησλ 
αηφκσλ κε Νεπξνκπτθέο Παζήζεηο) απφ ηελ ίδξπζή ηνπ, ην 2000, κέρξη ζήκεξα. Δίλαη κέινο ηνπ 
πκβνπιίνπ Δπηηξφπσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ Διιάδνο (ACG) θαζψο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ησλ Φίισλ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο. 
 
Γεκήηξηνο Γθέξηζνο 
ύκβνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο  
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1957 θαη ζπνχδαζε νηθνλνκηθά ζην Williams College ησλ ΖΠΑ. Δίλαη 
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο απφ ην Harvard Business School γηα ην πξφγξακκα 
Management Development. Ξεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ζην ηκήκα Marketing ηεο Procter & Gamble 
ζηε Γελεχε. ηε ζπλέρεηα (1983-1998) αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη 
θαηφπηλ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Υεκηθήο Βηνκεραλίαο ΒΗΟΥΡΧΜ Α.Δ. πκκεηείρε, απφ ην 1988, ζην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Φαξκαθεπηηθήο Βηνκεραλίαο ΓΑΜΒΔΡΓΖ Α.Δ. ηεο νπνίαο δηεηέιεζε 
Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο (1996-1997). Μέρξη ην 2005, θαηείρε ηελ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ 
θαη Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ΑΦΟΗ ΠΑΠΑΣΡΑΣΟΤ Α.Δ. Παξάιιεια, επί ζεηξά εηψλ 
ζπκκεηείρε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Καπλνβηνκεραλίαο ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ Α.Β.Δ.., ηεο ALPHA 
ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ Α.Δ. θαη ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ). Απφ ην 2000 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ.  
 
Υξήζηνο Γηακαληόπνπινο 
ύκβνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο  
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη έρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα (PhD) ζηε Γηνηθεηηθή Δπηζηήκε απφ ην 
University of Pennsylvania ησλ ΖΠΑ. Δίλαη θάηνρνο Master απφ ην Universite de Paris θαη Bachelor 
of Arts απφ ην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Έρεη εξγαζηεί δηεζλψο ζηνλ επηζηεκνληθφ θαη 
επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. ηελ Διιάδα, δηεηέιεζε Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη 
χκβνπινο Οξγάλσζεο θαη Οηθνλνκηθψλ ζε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη πνιπεζληθέο εηαηξείεο. 
Έρεη δηδάμεη ζηελ Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Οξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο θαη Project 
Management), ηεο νπνίαο ππήξμε ηδξπηηθφ κέινο, ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Γηνίθεζε 
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, Οξγάλσζε θαη Πνιηηηθή Οηθνλνκία). Δπίζεο, δίδαμε επί ζεηξά εηψλ ζην 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (πζηήκαηα Λήςεο Απνθάζεσλ θαη Γηνίθεζε Αλζξψπηλσλ 
Πφξσλ). ήκεξα δηδάζθεη ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 
Οηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο, είλαη ππεχζπλνο γηα ηα Πξνγξάκκαηα 
Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξεπλψλ ζην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 
Σκήκα Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο. Έρεη δεκνζηεχζεη κειέηεο ζε ζέκαηα νξγάλσζεο, νηθνλνκηθήο 
κεζνδνινγίαο θαη νηθνλνκηθήο ζθέςεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζηνλ εκεξήζην Σχπν θαη ζην 
δηαδίθηπν. Μηιά άπηαηζηα αγγιηθά, γαιιηθά θαη γεξκαληθά.  
 
Λεηώ Ισαλλίδνπ 
ύκβνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο  
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη είλαη θάηνρνο ησλ πηπρηαθψλ ηίηισλ Bachelor of Commerce (1975) θαη 
Master of Business Administration (1978) απφ ην McGill University ηνπ Καλαδά. Ξεθίλεζε ηε θαξηέξα 
ηεο ζηε Citibank Διιάδαο φπνπ παξέκεηλε γηα 22 ρξφληα (1978-2000) θαη θαηείρε αλψηαηεο ζέζεηο 
επζχλεο κε ην βαζκφ ηεο Αληηπξνέδξνπ θαη ελαιιαθηηθά σο Deputy Market Manager, Country Risk 
Manager, Local Corporate / Corporate Finance Head) θαη σο Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
ηεο ηηη-Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο (1998-2000). Γηεηέιεζε επίζεο Δθηειεζηηθή Αληηπξφεδξνο θαη 
Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (2001-2005) φπσο θαη Πξφεδξνο ηεο Audit 
Committee (Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο) θαη Μέινο ηεο Working Committee (Αλψηαηεο Δπηηξνπήο 
αξκφδηαο γηα ηελ ράξαμε θαη ηήξεζε εληαίαο ζηξαηεγηθήο ησλ κειψλ ηεο) ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ 
Δπξσπατθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ (FESE). Σν 2006, ίδξπζε ηελ «Λεηψ Ησαλλίδνπ & ΗΑ, χκβνπινη 
Δπηρεηξήζεσλ»  πνπ εμεηδηθεχεηαη ζε ζέκαηα άληιεζεο θεθαιαίσλ, αλαδηάξζξσζεο ρξεψλ, 
επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. 
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Οδπζζέαο Κπξηαθόπνπινο 
ύκβνπινο, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Γελλήζεθε ζηε Νέα Τφξθε θαη ζπνχδαζε Μεραληθφο Μεηαιιείσλ ζηελ Απζηξία θαη ηελ Αγγιία, θαη 
Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηε Γαιιία. Δίλαη Πξφεδξνο ηεο S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. θαη ηεο 
Μνηνδπλακηθή Α.Δ.E. θαζψο θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο LAMDA DEVELOPMENT Γηεηέιεζε Πξφεδξνο 
ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ θαη Αληηπξφεδξνο ηεο Business Europe (Δπξσπατθή 
΄Δλσζε Βηνκεραληθψλ θαη Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ). Δίλαη Δηδηθφο Απεζηαικέλνο ηεο Business 
Europe γηα ηηο Δπξσκεζνγεηαθέο ππνζέζεηο. 
 

Πέξαλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Γ ηεο Δηαηξίαο, νη ινηπέο επαγγεικαηηθέο δεζκεχζεηο ησλ Μειψλ Γ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ κε εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξίεο θαη κε θεξδνζθνπηθά 
ηδξχκαηα) είλαη νη αθφινπζεο:  

 

Όλνκα Λνηπέο Δπαγγεικαηηθέο Γεζκεύζεηο 

Αζαλάζηνο Λαβίδαο 

 Δθηειεζηηθφ κέινο Γ.. ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ 

Lavipharm    

 Πξφεδξνο ηνπ ΔΒ Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην 

Γηεζλψλ Γξάζεσλ. Δίλαη επίζεο Πξφεδξνο ηνπ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ Διιάδαο – Ζ.Π.Α. θη 

είλαη κέινο Γ.. ζε δηκεξή επηρεηξεκαηηθά ζπκβνχιηα 

πνπ ζηφρν έρνπλ λα πξνάγνπλ ηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε λέεο αγνξέο. Δίλαη επίζεο 

κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ARIAD 

PHARMA SA. 

Σάληα-Παλαγηψηα Βξαλνπνχινπ  
 Δθηειεζηηθφ κέινο Γ.. ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ 

Lavipharm 

Βελεηζηάλα-Λνπθία Λαβίδα  

 Πξφεδξνο Γ.. ηνπ σκαηείνπ «MDA ΔΛΛΑ» 

 Μέινο Γ.. ησλ Φίισλ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

Γεκήηξηνο Γθέξηζνο ----- 

Λεηψ Ησαλλίδνπ 

 Γηαρεηξίζηξηα ηεο «Λεηψ Ησαλλίδνπ & ΗΑ, χκβνπινη 
Δπηρεηξήζεσλ» 

 Μέινο Γ.. ηεο ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Α.Δ. 

Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο 

 Πξφεδξνο Γ. ηεο S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ. 

 Μέινο Γ.. ηνπ ALBA  

 Μέινο Γ.. ηνπ σκαηείνπ γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
ησλ λέσλ (ΔΝ) 

Μελάο Σάλεο  

 Αληηπξφεδξνο Γ.. (κε εθηειεζηηθφο) ηεο Alpha Bank 

 Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Γ.. ηεο ELBISCO ΑΒΔΔ 

 Με Δθηειεζηηθφο Πξφεδξνο Γ.. ηεο FOOD PLUS A.E.   

Υξήζηνο Γηακαληφπνπινο 

 Καζεγεηήο ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηνπ 

ηξαηεγηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 
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2. Δθινγή – Αληηθαηάζηαζε κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη  απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα 

είλαη κέηνρνη ή ηξίηνη θαη είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα θαη ειεχζεξα αλαθιεηά.  ε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, είηε λα 

εθιέμνπλ λέα κέιε ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, πέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, είηε λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, εθφζνλ ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε είλαη ηνπιάρηζηνλ έμη (6).   

 ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεησζνχλ θάησ απφ έμη (6), ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εθιέμεη αληηθαηαζηάηεο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ 

κέινπο ή ησλ κειψλ πνπ αληηθαζίζηαληαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ έμη (6).   

 Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ ΚΝ 2190/1920, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή 

Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηα εθιεγέληα κέιε, αθφκα θη αλ δελ έρεη 

αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.   

 
3. πγθξόηεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζώκα 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο απφ 

ηα κέιε ηνπ έλαλ Πξφεδξν θαη έλαλ ή δχν Αληηπξνέδξνπο θαζψο επίζεο θαη έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο Γηεπζχλνληεο θαη Δληεηαικέλνπο πκβνχινπο θαη αλαπιεξσηέο ηνπο. 

Καζήθνληα Γξακκαηέσο κπνξεί λα αλαζέζεη ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ ή ζε ηξίην. 

 Σνλ Πξφεδξν ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν αληηθαζηζηά ν Αληηπξφεδξνο, ελψ ηνλ 

Αληηπξφεδξν απφληα ή θσιπφκελν  αληηθαζηζηά έλαο (1) χκβνπινο νξηδφκελνο απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 
4. ύγθιεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε πξφζθιεζε 

πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε 

ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ 

αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.    

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο θάζε θνξά πνπ ν 

λφκνο, ην Καηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο ην απαηηνχλ. Καη‟ εμαίξεζε, κπνξεί λα 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα ζηελ Διιάδα, ζηνπο δήκνπο Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, θαη ζην 

εμσηεξηθφ, ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη φπνπ αιινχ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξία ή νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε κε ηελ Δηαηξία επηρείξεζε θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4308/2014. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο 

ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν, είηε ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 3α ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.   
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 Δληφο ηεο ρξήζεο ηνπ 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηέζζεξηο (4) ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ππνγξάθεθαλ δηα πεξηθνξάο 17 πξαθηηθά. Οη παξνπζίεο θάζε κέινπο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαηά ηε ρξήζε 2014 εκθαλίδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

Ολνκαηεπώλπκν 
Αξηζκόο πλεδξηάζεσλ 

πνπ παξέζηε 
απηνπξνζώπσο 

Αξηζκόο πλεδξηάζεσλ πνπ 
παξέζηε δη’ αληηπξνζώπνπ 

Αζαλάζηνο Λαβίδαο 4 --- 

Μελάο Σάλεο,  4 --- 

Σάληα-Παλαγηψηα Βξαλνπνχινπ  4 --- 

Βελεηζηάλα-Λνπθία Λαβίδα  4 --- 

Γεκήηξηνο Γθέξηζνο 4 --- 

Λεηψ Ησαλλίδνπ 4 --- 

Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο,  3 --- 

Υξήζηνο Γηακαληφπνπινο 3 --- 

 
* ηα δηα πεξηθνξάο πξαθηηθά έρνπλ ππνγξαθεί απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
 
5. Απαξηία – Πιεηνςεθία – Αληηπξνζώπεπζε κειώλ – Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζ‟ απηφ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε ηνπ, πνηέ φκσο δελ 

επηηξέπεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πνπ είλαη παξφληα λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηξία (3). Γηα 

λα επξεζεί ν αξηζκφο απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ θιάζκα. 

 χκβνπινο απψλ ή θσιπφκελνο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κφλν απφ άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ νπνίν 

νξίδεη απηφο κε έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε [ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνζηνιήο κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηειεγξάθεκα, ηειενκνηνηππία (telefax)] απεπζπλφκελε πξνο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Καλέλαο ζχκβνπινο δελ κπνξεί  λα αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξνπο 

απφ έλαλ  ζπκβνχινπο. 

 

 Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη 

αληηπξνζσπεπκέλσλ κειψλ απηνχ. 

 Κάζε ζχκβνπινο έρεη κία ςήθν ζην πκβνχιην, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ αληηπξνζσπεχεη  

απφληα ζχκβνπιν, έρεη θαη ηελ ςήθν εθείλνπ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αθφκα θαη αλ δελ 

έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 

 Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε 

εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ 

αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα 

πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο 

ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ 

θαηά ην άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ  αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηα 

πξφζσπα απηά, ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο.     
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6. Δμνπζία- Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεξγψληαο ζπιινγηθά έρεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ 

ππνζέζεσλ. Απνθαζίδεη γεληθά γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία θαη ελεξγεί θάζε πξάμε 

εθηφο απφ εθείλεο γηα ηηο νπνίεο είηε απφ ην λφκν είηε απφ ην Καηαζηαηηθφ έρεη αξκνδηφηεηα ε 

Γεληθή πλέιεπζε.  

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην παξάιιεια κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 8 θαη 9 ηνπ Ν. 3156/2003, δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη ηελ έθδνζε 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ. 

 
7. Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζπκβνύινπο ή ηξίηνπο 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
κειψλ ηνπ πνπ είλαη παξφληα ή/θαη εθπξνζσπνχληαη, λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε φισλ ή κεξηθψλ 
απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηηο εμνπζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη 
εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, αλεμάξηεηα αλ ηα πξφζσπα απηά 
είλαη ή δελ είλαη κέιε ηνπ. Ο ηίηινο θαη ε αξκνδηφηεηα θαζελφο απφ ηα πξφζσπα απηά θαζνξίδεηαη 
πάληνηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην δηνξηζκφ ηνπο.  

 
8. Τπνρξεώζεηο κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη Γηεπζπληέο θαη νη αλψηεξνη ππάιιεινη ηεο Δηαηξείαο 
απαγνξεχεηαη λα ελεξγνχλ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα δηθφ ηνπο 
ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, είηε κφλνη είηε ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο, πξάμεηο πνπ 
ππάγνληαη ζε φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο, ή λα εθηεινχλ 
εξγαζίεο παξεκθεξείο κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο ή λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο 
πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο απηήο ε Δηαηξεία 
έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο θαη εθαξκφδνληαη επίζεο νη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ θ.λ. 
2190/1920. 

 
 
Σ. Δπηηξνπέο ηεο Δηαηξείαο 
 
Ζ Δηαηξία ήδε απφ ην Μάξηην ηνπ 2009 έρεη πξνβεί κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ 
(Απφθαζε Γ ππ‟ αξηζκ.  854/16.3.2009) ζηε ζχζηαζε δχν επηπιένλ επηηξνπψλ (πέξαλ ηεο Δπηηξνπήο 
Διέγρνπ) νη νπνίεο επηβνεζνχλ ην έξγν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ απνθάζεψλ ηνπ.  Οη λέεο Δπηηξνπέο πνπ ζπζηάζεθαλ είλαη: 
Δπηηξνπή Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δπηηξνπή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ. Με ηελ 
ίδηα σο άλσ Απφθαζε Γ, πηνζεηήζεθαλ θαη νη αληίζηνηρνη Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ησλ σο άλσ 
Δπηηξνπψλ. πγθεθξηκέλα:  
 
 
1) Δπηηξνπή Διέγρνπ 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε θθ Λεηψ Ησαλλίδνπ, Υξήζηνο 
Γηακαληφπνπινο θαη Γεκήηξηνο Γθέξηζνο. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε θα Λεηψ 
Ησαλλίδνπ. Ο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ν νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο θαη ζηνλ 
ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο (www.lavipharm.gr ) έρεη σο αθνινχζσο: 
 

«Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 
Ι. θνπόο 
 θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε παξνρή δηαξθνχο ππνζηήξημεο ζην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ επνπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ έλαληη ησλ κεηφρσλ, ηεο επελδπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηξίησλ,  ηδηαηηέξσο 
φζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ (financial reporting 
process) θαη, εηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε: 
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(i)  ηελ αθεξαηφηεηα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαη 
άιισλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχεη ε Δηαηξία, 
(ii) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη  
(iii) ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξίαο κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 
 
Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ δελ θέξεη θακία επηπιένλ 
επζχλε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη γηα ηελ 
πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο. Σε ζρεηηθή επζχλε 
θέξνπλ ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο θαη νη εμσηεξηθνί νξθσηνί ειεγθηέο. 
 
 

 
ΙΙ. ύλζεζε 
Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε 
πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο) πξέπεη λα είλαη 
αλεμάξηεηα. Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία 
νξίδεη θαη ηνλ Πξφεδξφ ηεο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη εηήζηα θαη κπνξεί λα 
αλαλεψλεηαη απεξηφξηζηα. 
 
ΙΙΙ. Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο 
Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο:  

1. Τπνβάιιεη πξνηάζεηο πξνο ην Γ γηα ην δηνξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (νξθσηψλ 

ειεγθηψλ) γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν, γηα ηελ ειεγθηηθή ακνηβή θαζψο θαη θάζε ζέκα πνπ 

αθνξά ζηελ απαζρφιεζή ηνπ κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  

2. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ αλεμαξηεζία, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ (ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ ηπρφλ 

παξνρή άιισλ κε ειεγθηηθψλ εξγαζηψλ πξνο ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν θαη ην εχινγν ηεο 

ακνηβήο ηνπο).  

3. Δμεηάδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

εζηηάδνληαο ηελ επηζθφπεζή ηεο θπξίσο ζε: 

- Σπρφλ αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο 

- Δθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ θαη άιια ζέκαηα πνπ απαηηνχλ 

θαη‟ εμνρήλ αμηνιφγεζε θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο 

- Οπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο ή αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο πνπ είραλ νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν γλσζηνπνίεζήο ηνπο 

- εκαληηθέο αιιαγέο πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ ειεγθηή 

- Τπνζέζεηο γηα ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο 

- πκκφξθσζε κε ηα ινγηζηηθά πξφηππα 

- πκκφξθσζε κε ην λνκηθφ θαη ρξεκαηηζηεξηαθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ηδίσο αλαθνξηθά κε ηελ 

έθδνζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

4. Δπνπηεχεη ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο (αξ. 7 παξ. 2 Ν. 3016/2002). 

Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ επάξθεηα, αλεμαξηεζία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επάξθεηαο ή κε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ειέγρνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.   
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5. Βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξίαο θαη 

θξνληίδεη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη φιεο εθείλεο νη πξνυπνζέζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Δηδηθφηεξα, δηαζθαιίδεη ζηελ Τπεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ: 

- Σε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ζην ζχλνιν ηεο 

ειεθηξνληθήο ή έληππεο πιεξνθνξίαο ηεο Δηαηξείαο, ζε ρψξνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη ζε 

νηηδήπνηε άιιν θξηζεί απαξαίηεην γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

- Σε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο Δμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ή ζπκβνχισλ γηα ηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

- Σε δηαξθή εθπαίδεπζε ζε λέα ζπζηήκαηα θαη ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ησλ ειεγθηηθψλ 

πξνηχπσλ, κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ νη Δζσηεξηθνί 

Διεγθηέο λα δηαηεξνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

6. Γηαζθαιίδεη ην ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ, φπνπ 

απηφ είλαη απαξαίηεην. 

7. Γηεξεπλά νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ιακβάλεη 

απφ νπνηνδήπνηε ζηέιερνο ηεο Γηνίθεζεο ή ππάιιειν νπνηαδήπνηε απαξαίηεηε 

πιεξνθνξία. 

 
IV. πλεδξηάζεηο – Λήςε απνθάζεσλ 
1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

 Τακηικέρ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη (4) ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν κεηά ηελ 

έθδνζε ησλ ηξηκεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξηλ ηελ δεκνζίεπζή ηνπο. 

 Έκηακηερ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν θαη κεηά απφ 

εηζήγεζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηνλ Πξφεδξφ ηεο.  

2. Ζ Δπηηξνπή ηεξεί πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο θαη ππνβάιιεη ηαθηηθά αλαθνξέο ζην 

Γ.. Δίλαη δπλαηή ε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειενπηηθήο ή ηειεθσληθήο ζπλδηάζθεςεο.  

3. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. Ζ πξφζθιεζε ζα 

είλαη έγγξαθε (πεξηιακβαλνκέλνπ email) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν, ηελ ψξα θαη ηελ 

εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο.  

4. Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, αλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ν 

Πξφεδξνο θαη έλα αθφκε κέινο.  Γεφλησο ζπγθιεζείζα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ 

νπνία ππάξρεη απαξηία είλαη αξκφδηα λα αζθεί φιεο ή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο.  

5. Γηα ηελ έγθπξε ιήςε απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

κειψλ ηεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο. 

6. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.., 

ζηέιερνο Δηαηξίαο ή ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ ή άιιν πξφζσπν, ην νπνίν θξίλεηαη 

αξκφδην λα ηελ ζπλδξάκεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ). 

Όηαλ πξνζθαιεί εθηειεζηηθά κέιε Γ ηεο Δηαηξίαο, ε Δπηηξνπή ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Δηαηξίαο. 
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V. Δηήζηα Αλαζθόπεζε/Απνινγηζκόο  
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε εηήζηα Αλαζθφπεζε ηνπ πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 
Δηαηξίαο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε ζην Γ.. ηελ σο άλσ Αλαζθφπεζε, 
πεξηιακβάλεηαη θαη ν εηήζηνο απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο. 

 
 
VI. Σξόπνη θαη κέζα άζθεζεο αξκνδηνηήησλ 

1. Γηα ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δπηηξνπήο, δχλαληαη λα 

ζεζκνζεηνχληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ θαη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο, 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζα πξνζαξηψληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο 

Δηαηξίαο. 

2. Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο, 

εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.  

3. Ζ Δηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, απνθάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο. 

4. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ δηαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε πξφζβαζή ηεο Δπηηξνπήο  

Διέγρνπ ζε φιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη αξρεία ηεο Δηαηξίαο. 

VII. Ιζρύο – Γηαδηθαζία Σξνπνπνίεζεο 
Ο Καλνληζκφο απηφο ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ απφ ην Γ ηεο Δηαηξίαο. Ο 
Καλνληζκφο επαλεμεηάδεηαη ππνρξεσηηθά θάζε ρξφλν, θαη ηξνπνπνηείηαη νπνηεδήπνηε κε 
απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ.»  

 
 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξίαζε 4 θνξέο κέζα ζην 2014, σο εμήο: 
 

 11-4-2014 κε ηελ Τ.Δ.Δ., ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε θαη ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο 

 9-5-2014 κε ηελ Τ.Δ.Δ.  θαη ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε θαη ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο 

 29-8-2014 κε ηελ Τ.Δ.Δ,, ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε θαη ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο 

 25-11-2014 κε ηελ Τ.Δ.Δ.  θαη ηελ Οηθνλνκηθή Γ/λζε θαη ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο 

 
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο σο εμήο: 
 

 Λεηψ Ησαλλίδνπ, 4/4 

 Υξήζηνο Γηακαληφπνπινο: 1/4(εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ πξφεδξν 3 θνξέο). 

 Γεκήηξηνο Γθέξηζνο 1/4 (εθπξνζσπήζεθε απφ ηελ πξφεδξν 1 θνξά) 

 
 
 
 
2) Δπηηξνπή Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε θθ Μελάο 
Σάλεο, Γεκήηξεο Γθέξηζνο θαη Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο θαη ην κε εθηειεζηηθφ κέινο θα Βελεηζηάλα-
Λνπθία Λαβίδα. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ν θ. Μελάο Σάλεο. Ο 
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη σο αθνινχζσο: 
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«Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  
Ι. θνπόο 
θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο δηαξθνχο 
ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξίαο κε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην επί ζεκάησλ εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ εηαηξηθνχ 
ζπκθέξνληνο θαη ηελ αχμεζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αμίαο ηεο Δηαηξίαο. 
 
ΙΙ. ύλζεζε 
Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο) πξέπεη λα 
είλαη αλεμάξηεηα. Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία 
νξίδεη θαη ηνλ Πξφεδξφ ηεο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη εηήζηα θαη κπνξεί λα 
αλαλεψλεηαη απεξηφξηζηα. 
 
ΙΙΙ. Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο 
Ζ Δπηηξνπή έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο:  

1. Παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ θαη βέιηηζησλ δηεζλψλ πξαθηηθψλ ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ  πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, 

κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε θαη αληηθεηκεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ.  

2. Έιεγρνο ηεο εθάζηνηε ζχλζεζεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ζθνπφ ηε δηαξθή ζπκκφξθσζή ηνπ κε ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην θαη ηηο βέιηηζηεο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Δηδηθφηεξα, αλάκεζα ζηα 

θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε παξαθνινχζεζε θάζε ηπρφλ κεηαβνιήο ζηελ 

θαηάζηαζε, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο δηαζπλδέζεηο ησλ κειψλ Γ, ε νπνία 

(κεηαβνιή) ζα κπνξνχζε λα έρεη επίπησζε ζηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

αλεμαξηεζίαο ηνπο.  

3. Δμέηαζε ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κειψλ ηνπ Γ.. κε απηά ηεο 

Δηαηξίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζπλαιιαγψλ κειψλ ηνπ Γ.. ή ζπλδεφκελσλ κε 

απηά πξνζψπσλ κε ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ.  

4. Αλαζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ.  

5. Δθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 

κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Γ.. ή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Βέιηηζησλ 

Πξαθηηθψλ  Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

IV. πλεδξηάζεηο – Λήςε απνθάζεσλ 
1. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο εηεζίσο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο. Ζ Δπηηξνπή ηεξεί πξαθηηθά 

ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθά αλαθνξέο ζην Γ.. Δίλαη δπλαηή ε 

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειενπηηθήο ή ηειεθσληθήο ζπλδηάζθεςεο.  

2. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο. Ζ πξφζθιεζε 

ζα είλαη έγγξαθε (πεξηιακβαλνκέλνπ email) θαη ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ηφπν, ηελ ψξα 

θαη ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο.  

3. Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα αλ παξίζηαληαη ζε απηήλ 

ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ κειψλ ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ απηήο. Γεφλησο 

ζπγθιεζείζα ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ νπνία ππάξρεη απαξηία είλαη αξκφδηα 

λα αζθεί φιεο ή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο.  
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4. Γηα ηελ έγθπξε ιήςε απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηεο. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Δπηηξνπήο. 

5. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ 

Γ.., ζηέιερνο Δηαηξίαο ή ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ ή άιιν πξφζσπν, ην νπνίν θξίλεηαη 

αξκφδην λα ηελ ζπλδξάκεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. Όηαλ πξνζθαιεί 

εθηειεζηηθά κέιε Γ ηεο Δηαηξίαο, ε Δπηηξνπή ζα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν 

θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Δηαηξίαο. 

V. Δηήζηα Αλαζθόπεζε/Απνινγηζκόο  
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε εηήζηα αλαζθφπεζε ηνπ πιαηζίνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 
ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε ζην Γ.. Ζ αλαζθφπεζε απηή πεξηιακβάλεη ηπρφλ πξνηάζεηο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ηνπ 
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. ηελ σο άλσ Αλαζθφπεζε, 
πεξηιακβάλεηαη θαη ν εηήζηνο απνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο.» 

 
 
3) Δπηηξνπή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ  

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ είλαη ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε 
θθ Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο, Υξήζηνο Γηακαληφπνπινο θαη Μελάο Σάλεο. Πξφεδξνο ηεο 
Δπηηξνπήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ είλαη ν θ. Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο. Ο 
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ ν νπνίνο έρεη 
αλαξηεζεί θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δηαηξείαο (www.lavipharm.gr) έρεη σο αθνινχζσο: 

 
«Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Ακνηβώλ 
Ι. θνπόο 

θνπφο ηεο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ θαη Ακνηβψλ είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ηεο 
Δηαηξίαο κέζσ ηεο επηινγήο, αλάδεημεο, αμηνιφγεζεο θαη ακνηβήο ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ θαη 
ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο επηρείξεζεο. Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ζπκβνπιεχεη ηε 
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ 
αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο, επηινγήο πξνζσπηθνχ πςεινχ 
κνξθσηηθνχ, επαγγεικαηηθνχ θαη εζηθνχ επηπέδνπ, παξνρήο θηλήηξσλ, δηαηήξεζεο, 
αμηνιφγεζεο θαη εμέιημεο ζηειερψλ.  

 
 
ΙΙ. ύλζεζε 

Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο) πξέπεη λα 
είλαη αλεμάξηεηα. Ζ ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο, ε 
νπνία νξίδεη θαη ηνλ Πξφεδξφ ηεο. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο, ηαπηφζεκε 
κε ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 
ΙΙΙ. Λεηηνπξγία 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ή Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχλνπζα χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο ζα έρεη ξφιν 
Δηζεγεηή ζηελ Δπηηξνπή (ρσξίο λα κεηέρεη ζηε ζχλζεζή ηεο). Δηδηθφηεξα, ν Δηζεγεηήο ζα 
ππνβάιιεη έγγξαθεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο. Οη πξνηάζεηο 
ηνπ Δηζεγεηή ζα ζπδεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Καζήθνληα Γξακκαηείαο ηεο Δπηηξνπήο 
θαιχπηνληαη απφ ηε Γηεπζχληξηα Αλζξψπηλσλ Πφξσλ.  
 

 
ΙV. Καζήθνληα θαη Αξκνδηόηεηεο 
Ζ Δπηηξνπή ζα έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο: 
1. Γεκηνπξγία θαη ηαθηηθή αλαζθφπεζε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ:  



 

 29 

a. αμηνιφγεζεο, πξφζιεςεο θαη απφιπζεο ησλ αλψηαησλ εθηειεζηηθψλ θαη 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ 

ηνπ Οκίινπ,  

b. παξνρήο θηλήηξσλ (κέζσ θαηαβνιήο bonus, άιισλ παξνρψλ, stock option plans θιπ) 

ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ, 

c. δηαξθνχο εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη εμέιημεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ  θαη γεληθά αλάπηπμήο ηνπ θαη  

d. ζπζηήκαηα δηαδνρήο γηα ηα αλψηαηα ζηειέρε πνπ δηαζθαιίδεη δηαρξνληθά ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξίαο. 

2. Δμέηαζε ησλ ακνηβψλ ησλ αλψηαησλ εθηειεζηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξίαο 

θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ θαζψο θαη ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

3. Αλαζθφπεζε, ζε ηαθηηθή βάζε, ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ζρεηηθά κε ηηο 

ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ.  

4. Δπεμεξγαζία θαη ππνβνιή πξνο έγθξηζε ζην Γ.. Κψδηθα Γενληνινγίαο θαη πκπεξηθνξάο γηα 

ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ θαη αλαζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

5. Αλαζθφπεζε ηνπ Καλνληζκνχ Δξγαζίαο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ην Γηεπζπληή Αλζξψπηλσλ Πφξσλ, ψζηε λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο αμίεο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δηαηξίαο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. 

6. Δηήζηα Έθζεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Οκίινπ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηεπζπληή 

Αλζξψπηλσλ Πφξσλ  

7. Δθηέιεζε νπνησλδήπνηε άιισλ εξγαζηψλ ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ κεηά απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Γ.. ή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 
V. πλεδξηάζεηο – Λήςε απνθάζεσλ 
1. Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) θνξέο εηεζίσο θαη ηεξεί πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεψλ ηεο. 

2. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο  φπνηε ππάξρεη αλάγθε.  

3. Ζ Δπηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα αλ παξίζηαληαη ζε απηήλ ήκηζπ 

πιένλ ελφο ησλ κειψλ ηεο θαη είλαη δπλαηφ λα γίλεη ε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειενπηηθήο ή 

ηειεθσληθήο ζπλδηάζθεςεο. 

4. ηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο. ε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. 

5. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνζθαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Γ.., ζηέιερνο 

Δηαηξίαο ή ζπγαηξηθήο ηνπ Οκίινπ ή άιιν πξφζσπν, ην νπνίν θξίλεηαη αξκφδην λα ηελ 

ζπλδξάκεη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο.  

VI. Δηήζηα Αλαζθόπεζε /Απνινγηζκόο  
Ζ Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ην Γ.. ζηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε θαη ππνβάιεη Δηήζηα 
Έθζεζε Απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ηεο». 
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Ε. ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 
 
Ζ Δηαηξεία, έρνληαο ζαλ γλψκνλα ηελ θαηά ην δπλαηφλ κέγηζηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
κεηφρσλ ηεο, αθνινπζψληαο ην πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ Κψδηθα 
πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο,  έρεη αλαπηχμεη θαη δηαξθψο βειηηψλεη θαη αλαβαζκίδεη έλα ύζηεκα 
Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΔΔ), ην νπνίν απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ειεγθηηθψλ 
κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 
δηαδηθαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηφζν ηηο παξαγσγηθέο, φζν θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο 
Δηαηξείαο, εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα δηθιείδσλ αζθαιείαο πνπ πξνιακβάλεη ή αληρλεχεη εγθαίξσο 
νπζηψδεηο απνθιίζεηο κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο. 
Με βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζεκαληηθφηεηαο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) εληνπίδνληαη νη ζεκαληηθέο 
πεξηνρέο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ πνπ ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην εχξνο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεκηνπξγνχληαη νη δηαδηθαζίεο, νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη νη πνιηηηθέο θαη 
ζρεδηάδνληαη ζεκεία ειέγρνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπλερή βάζε απφ ηε Γηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ. 
Σν Γ είλαη εθείλν πνπ έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
Τπεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη: α) ε Δπηηξνπή 
Διέγρνπ θαη β) ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
 

a. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δηαηξείαο θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηα Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ην λ. 3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ην λ. 3693/2008 πεξί ελαξκφληζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

2006/43/ΔΚ. 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Διέγρνπ», ν 
νπνίνο έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ ηεο Δηαηξείαο θαη Βαζηθφο ζθνπφο ηεο είλαη λα ζπλεπηθνπξεί 
ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ επίβιεςε ηεο πνηφηεηαο, επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ηνπ ΔΔ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

b. Ζ Τπεξεζία Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ (ΤΔΔ) ιεηηνπξγεί επίζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη απφ 

ηα Πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 5/204/14.11.2000 θαη 

απφ ην λ.3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Τπάγεηαη δηνηθεηηθά ζηνλ Πξφεδξν θαη 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Δηαηξείαο θαη ιεηηνπξγηθά ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη κέζσ απηήο 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Ζ επζχλε ηεο ΤΔΔ είλαη λα εθθξάζεη ηελ γλψκε ηεο γηα ην πιέγκα ησλ δηαδηθαζηψλ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο θάζε ειεγρφκελεο πεξηνρήο βαζηδφκελε ζηνλ έιεγρν πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη, φπσο πξνθχπηεη απφ ην εηήζην πξφγξακκα ειέγρνπ. Σν εηήζην πξφγξακκα 
ειέγρνπ, φπσο εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην ηεο 
Δηαηξείαο, είλαη απνηέιεζκα κηαο κεζνδνινγίαο αλάιπζεο θηλδχλσλ πνπ ηπρφλ    
αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 
πνπ αθνινπζείηαη. 
Ζ ΤΔΔ νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε ηνλ εγθεθξηκέλν «Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο 
Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ», ελψ αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο ηεο είλαη ελδεηθηηθά  νη 
παξαθάησ: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ειεγθηηθψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο θαη θαηάξηηζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

πιάλνπ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη ζπλερνχο ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, πνιηηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί απφ ην Γ θαη ηελ Γηνίθεζε ηεο 
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Δηαηξείαο θαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 Γηελέξγεηα φισλ ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε Ννκνζεζία πεξί Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ θαλφλσλ 

ζπγθέληξσζεο, επεμεξγαζίαο, δηαρείξηζεο θαη αζθαινχο θχιαμεο ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ε επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ παξαγφκελσλ θαηαζηάζεσλ. 

 χληαμε εθζέζεσλ πξνο ηελ Γηνίθεζε θαη ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ειέγρσλ. 

 
Γηαρείξηζε Κηλδύλνπ (Risk Management): ε δξαζηεξηφηεηα απηή αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε 
πξνζέγγηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ηνπο, ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπο θαη ηέινο ηε δηαρείξηζε ηνπο. Καιχπηεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν (θίλδπλνο 
αληηζπκβαιιφκελνπ), ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, απηφλ ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ 
θίλδπλν, θαζψο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν (θίλδπλνη δηαδηθαζηψλ, εγθαηαζηάζεσλ θ.ι.π.)  
Σν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη ην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο δίλνπλ 
ζεκαληηθή έκθαζε ζηελ απνθπγή ή άκβιπλζε θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 
 
Ζ. Αλαθνξά ζε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γ), (δ), (ζη), (ε) θαη (ζ) ηεο παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 10 ηεο νδεγίαο 2004/25/ΔΚ 
Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ εκπεξηέρνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ 
λ. 3556/2007 ζηελ Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη παξαηίζεηαη αλσηέξσ.   
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο 
LAVIPHARM ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ, ΥΖΜΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 
 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο “LAVIPHARM 
Α.Δ. Αλψλπκνο Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ”, 
νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 
Γεθεκβξίνπ 2014, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 
κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη 
πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 
 
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, 
φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ 
ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 
ιάζνο. 
 
Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 
ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 
εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 
 
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 
πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο 
δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 
αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 
ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 
πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 
δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 
αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, 
θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 
ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 
Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο “LAVIPHARM Α.Δ. Αλψλπκνο 
Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Δηαηξεία Φαξκαθεπηηθψλ, Υεκηθψλ θαη Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ” θαη ησλ 
ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 
ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Έκθαζε Θεκάησλ 

Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα εμήο: 
1) ηε ζεκείσζε 1 επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ αλαθέξνληαη νη ελνπνηνχκελεο 
εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ε Καζαξή Θέζε θαηά ηελ 31/12/2014 είλαη κηθξφηεξε απφ ην 50% ηνπ Μεηνρηθνχ ηνπο 
Κεθαιαίνπ ή θαη αξλεηηθή.  
2) ηε ζεκείσζε 1.1 επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηε ζεκείσζε 13 ησλ Δηαηξηθψλ  
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ φπνπ αλαθέξνληαη ηα πξαγκαηνπνηεζέληα κέρξη ηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ γεγνλφηα φζνλ αθνξά ζηελ ελνπνηνχκελε ζπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp (Ζ.Π.Α.). Καηά 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ. Ζ 
απεηθνληζζείζα αμία ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο 
εμεχξεζεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Ζ έθβαζε ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο δελ κπνξεί, 
θαηά ηελ παξνχζα θάζε, λα πξνζδηνξηζηεί θαη, θαηά ζπλέπεηα, ελδερφκελεο επηπηψζεηο δελ έρνπλ 
απεηθνληζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
3) ηε ζεκείσζε 1.2  επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν 
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο LAVIPHARM ACTIVE SERVICES έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ. Οη 
ζπλζήθεο απηέο καδί κε ηα άιια ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 
νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή ακθηβνιία σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 
ηεο LAVIPHARM ACTIVE SERVICES λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 
 
4) ηε ζεκείσζε 1.3 επί ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην ζχλνιν 
Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο LAVIPHARM Limited έρεη θαηαζηεί αξλεηηθφ. Οη ζπλζήθεο απηέο 
καδί κε ηα άιια ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε νπζηψδνπο αβεβαηφηεηαο 
πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή ακθηβνιία σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο LAVIPHARM Limited 
λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 
 
Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 
α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ 
άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 
πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2015 

Ο ΟΡΚΧΣΟ  ΔΛΔΓΚΣΖ -  ΛΟΓΗΣΖ 
 
 
 

ΒΑΗΛΔΗΟ ΖΡ. ΒΑΡΛΑΜΖ 
ΑΜ ΟΔΛ  10261 

 

 
ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΟΡΚΧΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 
Παηεζίσλ 81 & Υεχδελ 

Σ.Κ. 10434, Αζήλα 
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 111 
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LAVIPHARM AE 

 
 
 

ΔΣΖΙΔ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΔ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ  ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΙΑΝΙΑ ,   31   ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 
 
 
 



LAVIPHARM Α.Δ.  
ΔΣΖΗΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  
 (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 
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ΖΜ.

01/01/2014-

31/12/2014

01/01/2013-

31/12/2013

Κχθινο εξγαζηψλ 5 ,28 30.295          30.069       

Κφζηνο πσιήζεσλ (13.822)        (14.566)      

Μηθηά απνηειέζκαηα 16.473          15.503       

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 6 ,28 3.748            1.745         

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (8.784)          (9.273)        

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (8.327)          (8.496)        

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 7 (4.247)          (2.227)        

Απνκείσζε θαη δηαγξαθέο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 12 (9.989)          -             

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 14(α) (13)               101            

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 6 ,28 (11.642)        (1.891)        

Λεηηνπξγηθά θέξδε (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη θόξσλ (22.781)        (4.538)        

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9 18                 365            

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 (8.088)          (8.433)        

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (8.070)          (7.564)        

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ (30.851)        (12.102)      

Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 2.033            845            

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) (28.818)        (11.257)      

Καηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (26.085)        (8.402)        

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (2.733)          (2.855)        

(28.818)        (11.257)      

Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) (5.126)          2.238         

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο (Β) (90)               (12)             

πγθεληξσηηθά  πλνιηθά Έζνδα (Α+Β) (34.035)        (9.031)        

Καηαλέκνληαη ζε:

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (29.162)        (7.110)        

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (4.872)          (1.921)        

(34.034)        (9.031)        

Κέξδε /(Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή βαζηθά (ζε Δπξψ) 24 (0,5107)        (0,1645)      

Κέξδε /(Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή πξνζαξκνζκέλα (ζε Δπξψ) 24 (0,5107)        (0,1645)       
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 



LAVIPHARM Α.Δ.  
ΔΣΖΗΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ  
 (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 36 

 
 
 
 

ΖΜ. 31/12/2014 31/12/2013

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 11 23.024                    23.294            

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 31.067                    40.608            

Δπελδπηηθά αθίλεηα 11 1.876                      1.876              

Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 13 225                         95                   

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 22 6.875                      4.779              

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 14(α) 939                         7.425              

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 64.006                    78.077            

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 15 3.525                      4.491              

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16 13.856                    21.251            

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17 2.437                      4.217              

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 19.818                    29.959            

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 83.824                    108.036          

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 18 51.081                    51.081            

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 18 84.418                    84.418            

Λνηπά απνζεκαηηθά 19 17.278                    19.973            

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κεηαηξνπή εθκεηαιιεχζεσλ εμσηεξηθνχ (2.982)                     5                     

Απνηέιεζκα εηο λένλ (175.792)                 (152.349)         

ύλνιν (25.997)                   3.128              

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (22.967)                   (18.092)           

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (48.964)                   (14.964)           

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 21 48.393                    52.550            

Πξφβιεςε γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ 23 1.947                      1.984              

Πξνβιέςεηο 23(α) 1.253                      873                 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14(β) 2.430                      633                 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 54.023                    56.040            

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 20 26.594                    27.521            

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 281                         895                 

Βξαρππξφζεζκα Γάλεηα 21 20.194                    11.457            

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε 21 31.696                    27.087            

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 78.765                    66.960            

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 132.788                  123.000          

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 83.824                    108.036          

 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.



LAVIPHARM Α.Δ.  
ΔΣΖΗΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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Μεηνρηθό

Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό

Τπέξ ην

Άξηην

Λνηπά

Απνζεκαηηθό

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 κεηνςεθίαο 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 θφξνπο -                   -                  -                -                        (8.402)                      (8.402)            (2.855)                (11.257)              

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -                   -                  -                1.304                    -                           1.304             934                     2.238                  

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο -                   -                  (12)                -                        -                           (12)                 -                      (12)                      

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -                   -                  (12)                1.304                    (8.402)                      (7.110)            (1.921)                (9.031)                

Δμαγνξέο θαη πσιήζεηο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ -                   -                  -                -                        340                          340                426                     766                     

Αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο -                   -                  -                -                        (15)                           (15)                 -                      (15)                      

Αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο κε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο -                   -                  -                -                        298                          298                47                       345                     

Τπόινηπν 31/12/2013 51.081             84.418            19.973          5                           (152.349)                  3.128             (18.092)              (14.964)              

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

Κέξδε / (Εεκηέο) ρξήζεσο  κεηά απφ θφξνπο -                   -                  -                -                        (26.085)                    (26.085)          (2.733)                (28.818)              

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -                   -                  -                (2.987)                   -                           (2.987)            (2.139)                (5.126)                

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο -                   -                  (90)                -                        -                           (90)                 -                      (90)                      

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -                   -                  (90)                (2.987)                   (26.085)                    (29.162)          (4.872)                (34.034)              

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ζπκςεθηζζέληα κε δεκίεο πξνεγνπκέλσλ 

εηψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4172/2013
-                   -                  (2.605)           -                        2.605                       -                 -                      -                      

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

Αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο -                   -                  -                -                        55                            55                  (21)                      34                       

Τπόινηπν 31/12/2014 51.081             84.418            17.278          (2.982)                   (175.792)                  (25.997)          (22.967)              (48.964)              

Αλαινγία κεηνςεθίαο επί αθάιππησλ δεκηψλ ζπγαηξηθψλ -                   -                  -                -                        -                           -                 -                      -                      

Τπόινηπo 31/12/2014, (αλακνξθσκέλo) 51.081             84.418            17.278          (2.982)                   (175.792)                  (25.997)          (22.967)              (48.964)               
 
 



LAVIPHARM Α.Δ.  
ΔΣΖΗΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΔΠΔΞΖΓΖΔΙ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ  ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ  ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 
 

1.  Σα Λνηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο αθνξνύλ : 
 
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ 5 126 απφ κεηαηξνπή εθκεηαιιεχζεσλ εμσηεξηθνχ                   
(ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο  Lavipharm Corp. (Ζ.Π.Α)). 
 

2. Αύμεζε Κεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο κε  ζπκκεηνρή Μεηνςεθίαο. 
 

Σν  2014, πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο PHARMA 
PLUS A.E. κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ.  Απφ ηελ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ 
κεηφρσλ ζηελ  αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ πξνθιήζεθε αχμεζε ηεο ελνπνηνχκελεο θαζαξήο 
ζέζεο θαηά Δπξψ 34 πνπ θαηαλέκεηαη ζην «Τπφινηπν Κεξδψλ/(Εεκηψλ) θαηά Δπξψ 55 ζηα  
«Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο» θαηά Δπξψ (21). 
 

 
3. Δμαγνξά πνζνζηνύ  ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθήο  

 
Σν Β‟ Σξίκελν ηνπ 2014, ε LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΔ εμαγφξαζε ην ππφινηπν ησλ 
κεηνρψλ κεηνςεθίαο ηεο LAS ΠΑΣΡΑ  AE. Απφ ηελ εμαγνξά δελ πξνθιήζεθε αιιαγή ηεο θαζαξήο 
ζέζεο. Καηαλέκεηαη ζην «Τπφινηπν Κεξδψλ/(Εεκηψλ) θαηά Δπξψ (18) θαη  ζηα  «Γηθαηψκαηα 
Μεηνςεθίαο» θαηά Δπξψ 18. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
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Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 31/12/2014 31/12/2013

Κέξδε (Εεκίεο) πξν θφξσλ (30.851)             (12.102)             

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:

     Απνζβέζεηο & δηαγξαθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 4.126                2.763                

     Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 9.989                -                    

     Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 13                     (101)                  

     Γηαγξαθή απαηηήζεσλ - ππνρξεψζεσλ (903)                  -                    

     Πξνβιέςεηο 12.393              1.358                

     πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (1.601)               288                   

     Απνηειέζκαηα (θέξδε θαη δεκίεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) (78)                    111                   

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 8.088                8.433                

1.176                750                   

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 330                   594                   

     Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ 5.305                1.265                

     Μείσζε / (αχμεζε) ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ (1.556)               13                     

     (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ 739                   (1.478)               

     Μείνλ:

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα (2.551)               (2.958)               

     Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ζε πξνζσπηθφ (298)                  (643)                  

     Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (766)                  (1.134)               

Καζαξέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 2.379                (3.591)               

Σακηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ (1)                      (18)                    

     Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (1.202)               (130)                  

     Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 15                     3.027                

     Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 27                     2                       

     Σφθνη εηζπξαρζέληεο 12                     29                     

Καζαξέο ξνέο  από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.149)               2.910                

Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

      Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 34                     345                   

     Αληιεζέληα δάλεηα 1.750                5.232                

     Δμνθιήζεηο δαλείσλ (4.246)               (8.464)               

Καζαξέο ξνέο  από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (2.462)               (2.887)               

Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλακα (1.232)               (3.568)               

Δπίδξαζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (548)                  (396)                  

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 4.217                8.181                

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ 2.437                4.217                 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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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 
31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζε 158 άηνκα.  

 LAVIPHARM HELLAS A.E. 

Ηδξχζεθε ην 1992 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαη 
κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ (Παξαθάξκαθν).  Απαζρνιεί 51 άηνκα (31/12/2014). 
 

 LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. 

 

Ηδξχζεθε ην 1994 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ πνπ πσινχληαη ζε θαξκαθεία.  Απαζρνιεί 11 άηνκα (31/12/2014). 
 
Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ε Δηαηξεία LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΔ απνξξφθεζε ηηο Θπγαηξηθέο ηεο 
Δηαηξείεο  «LAS ΠΑΣΡΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ζηελ νπνία ε LAS κεηείρε κε πνζνζηφ 100%, «ΛΑΡΗΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ» ζηελ νπνία ε LAS κεηείρε κε 
πνζνζηφ 100%  θαη «LAS Θεζζαινλίθε – ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» ηεο 
νπνίαο ε LAS ήηαλ ν κνλαδηθφο εηαίξνο.  
 
 
 

 PHARMA PLUS Δμππεξέηεζε Φαξκαθείσλ Α.Δ. 

Ηδξχζεθε ην 2000 κε έδξα ηελ Παηαλία Αηηηθήο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην 
θαξκαθείν. Απαζρνιεί 15 άηνκα (31/12/2014). 
 

 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 εηαηξίαο 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  άηνκα (31/12/2014). 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 (31/12/2014). 
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 ΤΠΟΟΜΙΛΟ LABORATOIRES LAVIPHARM S.A. 

Ο Τπνφκηινο Laboratoires Lavipharm S.A.  απαζρνιεί 3 άηνκα (31/12/2014) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 
εηαηξείεο: 
 

 LABORATOIRES LAVIPHARM S.A. (ΜΖΣΡΗΚΖ) 

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

 LAVIPHARM SRL 

  Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2011 κε έδξα  ζηελ  Ηηαιία. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εκπνξία θαξκαθεπηηθψλ θαη 
θαιιπληηθψλ πξντφλησλ. Γελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ (31/12/2014). 
 
Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηε ζχλζεζε ηνπ Τπννκίινπ Laboratoires Lavipharm SA.: 

Τπνόκηινο LABORATOIRES LAVIPHARM

Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

31/12/2014 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 (31/12/2014) θαη πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο εηαηξείεο: 
 
 

 LAVIPHARM CORP. (ΜΖΣΡΗΚΖ) 

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 ζηηο 16-1-1996 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

31/12/2014 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 (ΠΡΩΖΝ LAVIPHARM   ΜΔΣΡΑΑ  LIMITED) 

Ηδξχζεθε ην 2001 κε έδξα ηε Λεπθσζία ηεο Κχπξνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εηζαγσγή, πξνψζεζε θαη 
πψιεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ. Γελ απαζρνιεί  άηνκα (31/12/2014).
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ LAVIPHARM A.E. 

Όκηινο LAVIPHARM A.E.

Όλνκα Δηαηξείαο
Μέζνδνο 

Δλνπνίεζεο
Γξαζηεξηόηεηα

31/12/2014 31/12/2013

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

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

· L.A.S. ΑΔ 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 ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο εηαηξεηψλ . 
 

ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΠΟΟΣΟ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ

31/12/2014

LAVIPHARM HELLAS A.E. (8.923)                      99,90% 20.212

      Μεηνλ: ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (10.000)             10.212

PHARMA LOGISTICS A.E. 351                          99,90% 2.425

      Μεηνλ: ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ -2.114 311

 LAS AE (10.870)                    100,00% 9.563

      Μεηνλ: ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (4.000)               5.563

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Α.Δ. (43)                           100,00% 1.140

LAVIPHARM  LIMITED (158)                         100,00% 3.198

ΤΠΟΟΜΗΛΟ LV CORP. (USA) (39.968)                    59,50% 62.570

      Μεηνλ: ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (62.570)             0,001

ΤΝΟΛΟ (59.611)                    20.424

ΔΝΟΠΟΙΟΤΜΔΝΔ ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ TOY ΟΜΙΛΟΤ LAVIPHARM A.E. ΠΟΤ Ζ ΚΑΘΑΡΖ ΣΟΤ ΘΔΖ ΣΖΝ 31/12/2014 ΔΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣΔΡΖ 

ΑΠΟ ΣΟ 1/2 ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ Ζ ΚΑΙ ΑΡΝΖΣΙΚΖ

ΑΞΙΑ ΚΣΖΔΩ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΖ ΜΖΣΡΙΚΖ

31/12/2014

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ Lavipharm A.E. αλήξρεην ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2014 ζε 241 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 31 Γεθεκβξίνπ 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 φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ 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 ηεο εηαηξείαο,  
αλαδεηνχληαη άιιεο πεγέο θεθαιαίσλ. 
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Ζ εμεχξεζε ιχζεο ζην αλσηέξσ ζέκα, ε απνδνρή απφ ην FDA ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ν 

ρξφλνο έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. επεξεάδνπλ 

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 

επεδίσμε λα νξηζηηθνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο ρσξίο απνηέιεζκα. 

Σν γεγνλφο φηη ε αγνξά ηεο δηαδεξκηθήο θαηληαλχιεο ζηηο ΖΠΑ παξακέλεη ελδηαθέξνπζα κέρξη θαη ζήκεξα, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαγνξά ηνπ δηαλνκέα ηνπ πξντφληνο ζηελ Ακεξηθή, δηακφξθσζε λέεο ζπλζήθεο γηα 

πηζαλή εχξεζε ιχζεο, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζα επαλαμηνινγεζεί απφ ηε Γηνίθεζε κέρξη ηέινπο ηνπ 

2015. 

1.2  Ζ Lavipharm Active Services παξνπζηάδεη δεκηέο χςνπο Δπξψ  1 541 γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2014,  εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθφ. Ο Κχθινο 
Δξγαζηψλ εκθαλίδεη κείσζε  Δπξψ 1,4  εθαηνκκχξηα  ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν. Ζ 
Δηαηξεία έρεη ππνρξεψζεηο έλαληη ηξαπεδψλ απφ δάλεηα, χςνπο 4 799 ηελ 31/12/2014, 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 31 Γεθεκβξίνπ 2014, δηαηεξεί  
γξακκέο  πίζησζεο  κε  ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο ζπλνιηθνχ νξίνπ ρνξήγεζεο Δπξψ  5 880. Ζ αχμεζε ησλ 
πσιήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηηθνχ θέληξνπ ηεο Pharma PLUS θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ e-shop αλακέλεηαη λα 
εληζρχζνπλ ηα έζνδα ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, ε εηαηξία εθκεηαιιεπφκελε ηελ εκπεηξία ηεο, ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 
δπλαηφηεηεο ηεο, ζηνρεχεη λα πξνζεγγίζεη λέεο ζπλεξγαζίεο ζην ηνκέα   ηνπ 3PL. Χζηφζν, νη νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο.   
 
Ζ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ζπληαρζεί κε 
δεδνκέλε ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 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 Γηνίθεζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο LAVIPHARM ΑΔ εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα θεθαιαηνπνηήζεη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο ψζηε λα απμήζεη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. 
 
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  ηελ  ζπγαηξηθή Δηαηξεία LAVIPHARM LIMITED,  γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, 

 εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην χλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ είλαη αξλεηηθφ. Ζ  Δηαηξεία δελ έρεη θχθιν εξγαζηψλ 

θαη ε  Γηνίθεζε ηεο κειεηά φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο. Χζηφζν, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 

1.4   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 ηεο ρξήζεο 2014. 
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1.5   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 31/12/2014 δηακνξθψλνληαη ζε 

€ 38,7 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. 

1.6 Σν 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο PHARMA PLUS 
A.E. κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 
αλήιζε ζην πνζφ Δπξψ 34.Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή εηαηξεία κεηά ηελ αχμεζε ηνπ 
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ δηακνξθψζεθε ζε 94,96%. 

 

2. Βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 εκείσζε ζπκκόξθσζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ  πηνζεηεζεί  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 
 

2.2 Βάζε παξνπζίαζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα. Έρνπλ 
εηνηκαζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, κε εμαίξεζε ηα επελδπηηθά αθίλεηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί 
ζηελ εχινγε αμία ηνπο (ζεκ. 3.7).  
 
 

2.3 Υξήζε εθηηκήζεσλ 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α, αλαγθάδεη ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη 
απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαζψο, θαη ηα 
ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή 
ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά 
κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο 
δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 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 
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Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο πεξηνρέο αβεβαηφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ππνθεηκεληθψλ θξίζεσλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμήο ζεκεηψζεηο: 

 εκείσζε 10 - Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 εκείσζε 13 - πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

 εκείσζε 14 - Λνηπέο θαη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 

 εκείσζε 22 – Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ( απαηηήζεηο ) / ππνρξεψζεηο 

 εκείσζε 23 – Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγνπ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  

 εκείσζε 26 - Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

 εκείσζε 29 - Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 

3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία , γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο 31.12.2014, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2013. 

 
3.1 Αξρέο Δλνπνίεζεο 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ θαηαξηίδνληαη ζηελ ίδηα εκεξνκελία θαη 
κε ηηο ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο. Όπνπ ρξεηάδεηαη 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη αλαγθαίεο εγγξαθέο αλακφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα ησλ 
αθνινπζνχκελσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Όια ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ζπλαιιαγέο θαζψο θαη ηα 
ελδνεηαηξηθά θέξδε ή δεκίεο απαιείθνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Οη ζπγαηξηθέο θαη 
ζπγγελείο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη 
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο κεηαβηβάδεηαη εθηφο Οκίινπ.  
 
 
α) Θςγαηπικέρ 

Γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ Δλνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ αθνινπζείηαη ε κέζνδνο ηεο νιηθήο 
ελνπνίεζεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή εηαηξεία αζθεί έιεγρν. Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη 
ππάξρεη φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία, άκεζα ή έκκεζα λα θαηεπζχλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο ησλ ζπγαηξηθψλ, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφ απηέο.  Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
χπαξμεο ειέγρνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία πξνο ην παξφλ κπνξνχλ λα 
αζθνχληαη ή δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ. 
 

β) Σςγγενείρ 

Οη ζπκκεηνρέο, ζε κε ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο αζθείηαη νπζηψδεο επηξξνή, αιιά δελ ειέγρνληαη 
απφ ηε κεηξηθή, ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο. Οπζηψδεο επηξξνή, θαηά θχξην ιφγν, 
ηεθκαίξεηαη φηη πθίζηαηαη, φηαλ ε Δηαηξεία θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ, πνζνζηφ 20% 
έσο 50% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ε ζπκκεηνρή απεηθνλίδεηαη αξρηθά ζηελ 
αμία θηήζεο, απμνκεηνχκελε κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ επελδπηή ζηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο ηεο 
ζπκκεηνρήο, κεηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο αληίζηνηρεο απμνκεηψζεηο ηεο Καζαξήο 
Θέζεο ηεο ζπκκεηνρήο. Πεξαηηέξσ, ε αμία ηεο ζπκκεηνρήο αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηε ζσξεπηηθή απνκείσζε 
ηεο αμίαο ηεο. 
 
 

3.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ ζπληζηά ηνλ θχξην ιήπηε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ λα ειέγρεη ηηο 
εζσηεξηθέο αλαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ηνπ 
Οκίινπ θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ. 
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Ζ Γηνίθεζε έρεη θαζνξίζεη ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο βαζηζκέλε ζε απηέο ηηο εζσηεξηθέο αλαθνξέο 
ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8.  Χο ιεηηνπξγηθνί ηνκείο νξίδνληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ν 
Όκηινο  θαη ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ηνπ Οκίινπ.  

Λεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ηκήκα  ηνπ Οκίινπ πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο 
νπνίεο απνθηά έζνδα θαη λα αλαιακβάλεη έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο κε άιια ηκήκαηα ηνπ. Σα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε έλα ηκήκα, θαζψο θαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα επηκεξηζηνχλ ζε ινγηθή βάζε. 
Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαηά ηνκέα είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
γηα ηελ απφθηεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζψο θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηφο απφ ππεξαμία. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 5. 

 

3.3 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα 

Ο Όκηινο ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζε Δπξψ.  

Ζ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ, νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ 
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απφ ηε κεηξηθή γίλεηαη σο εμήο: 
 

(i) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

(ii) Σα ίδηα θεθάιαηα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνέθπςαλ. 
(iii) Σα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο κέζεο ηζνηηκίεο ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξνχλ. 

 

Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη κεηαθέξνληαη ζη‟ απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.  
 
Ζ ππεξαμία θαη νη πξνζαξκνγέο ησλ εχινγσλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ 
κνλάδσλ εμσηεξηθνχ  κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. 
 
πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ 
λνκίζκαηνο πνπ ίζρπε ηελ  εκέξα ηεο ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο 
πνπ ηζρχεη ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Με λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 
ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθή αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε 
ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  Με λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ  εχινγε αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ 
κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ θαζνξίζζεθε ε αμία. ηελ πεξίπησζε 
απηή, νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηε κεηαβνιή 
ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ή απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, 
αλάινγα κε ην είδνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ. 
 

3.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά  κέζα 

3.4.1 Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχλ νη απαηηήζεηο, ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, 
δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο, ηα ρξεφγξαθα, ηα δάλεηα θαη νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο.  

Σα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γεληθά ηαμηλνκνχληαη σο επελδχζεηο 
δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πψιεζε, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη σο 
δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Ζ απφθαζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
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ιακβάλεηαη θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο.  Ο Όκηινο  ζπλήζσο δελ ηαμηλνκεί κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πψιεζε είηε σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα φπνηα 
απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. 

Σα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο απμεκέλε θαηά ηα άκεζα θφζηε ζπλαιιαγήο γηα ηα κέζα πνπ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα κε 
παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ν Όκηινο  γίλεηαη 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε ζπλαιιαγή κε αληηθείκελν ηα κέζα απηά. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ 
Οκίινπ επί ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ ιήμνπλ ή φηαλ ν Όκηινο  κεηαβηβάζεη ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε ηξίην ρσξίο λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ή φια ηα νπζηψδε νθέιε ή 
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο επί απηψλ ιήμνπλ ή 
αθπξσζνχλ. 

3.4.1.α Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 
Οη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
επηηνθίνπ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο, νπφηε ππνινγίδεηαη 
πξφβιεςε γη‟ απηή ηε κείσζε. Ζ απαίηεζε απεηθνλίδεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο σο ε παξνχζα αμία ησλ  
κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ κε ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ 
ηζνινγηζκνχ θαη ε ζρεηηθή δεκία κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ (βιέπε ινγηζηηθή πνιηηηθή 
3.9.1). Οη απαηηήζεηο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο (ελφο έηνπο) δελ πξνεμνθινχληαη. 
 
 

3.4.1.β  Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 
Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο, θαζψο θαη 
βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο, φπσο νη κέρξη ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ζπληάμεσο  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 

 
3.4.1.γ  Γάλεηα 
 
Σα ιεθζέληα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη κε ηα θφζηε πνπ 
αθνξνχλ άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο.  Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε 
ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην.  Σα 
θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα ηελ έθδνζε θπξίσο 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ απηψλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
δαλείνπ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

3.4.1.δ  Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο.   

3.4.2 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Ο Όκηινο  δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. 
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3.4.3 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα Ίδηα θεθάιαηα. Σα θφζηε πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε 
θνηλψλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο κείσζε ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ 
κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ 
πψιεζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (αλ 
ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

3.4.4 ύλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
χλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ Όκηιν  απνηεινχληαη απφ κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο 
πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηφρνπ. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ 
πνπ ζα εθδνζνχλ δελ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 
Σν ζηνηρείν ηεο ππνρξέσζεο ελφο ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζηελ εχινγε 
αμία κηαο παξφκνηαο ππνρξέσζεο πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο. Σν ζηνηρείν ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ αλαγλσξίδεηαη αξρηθά σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
κέζνπ σο ζχλνιν θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ππνρξέσζεο θαη σο πάγηα ηαθηηθή ηνπ νκίινπ 
θαηαρσξείηαη ζηα Λνηπά Απνζεκαηηθά. Σπρφλ άκεζα θφζηε ζπλαιιαγψλ επηκεξίδνληαη θαηά αλαινγία κε ηηο 
αξρηθέο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ππνρξέσζεο θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ.  
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ην ζηνηρείν ηεο ππνρξέσζεο ελφο ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 
απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν ζηνηρείν 
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ επηκεηξάηε εθ λένπ κεηά ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε. 
 
Σφθνη, κεξίζκαηα, δεκίεο θαη θέξδε πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη δηαλνκέο ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, θαζαξά απφ 
θάζε φθεινο θφξνπ. 
Γελ ππάξρνπλ γηα ην 2014. 
 
3.5 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 
ηπρφλ ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο (ζεκ. 3.9).Οη αμίεο θφζηνπο θηήζεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 
θαηά ηελ 1 Γεθεκβξίνπ 2004 εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Π. πξνζδηνξίζηεθαλ σο εμήο : α) Σα γήπεδα-
νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα θαη ηερληθά έξγα απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο , ε 
νπνία πξνζδηνξίζηεθε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο.  β) Σα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζην 
ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπο.  Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ 
απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Μεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 23 ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα δαλείσλ πνπ 
ιακβάλνληαη γηα ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή παγίνπ επηβαξχλεη ην θφζηνο θηήζεο ηνπ κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ 
απηφ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. 
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλνλ 
αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί 
λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζη‟ απνηειέζκαηα φηαλ γίλνληαη. 
Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ πσινχληαη ή απνζχξνληαη, 
κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο απφζπξζεο θαη, 
νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
 
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, βάζεη ηεο 
έκκεζεο ζηαζεξήο  κεζφδνπ απφζβεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο (ε νπνία 
επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε). Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Ζ αμία ησλ βειηηψζεσλ, ζε αθίλεηα 
ηξίησλ, απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ (ζην 
κηθξφηεξν απφ ηα δχν). Σα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε  
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δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο Δηαηξείαο 
θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ 
ελαπνκέλνπζα αμία, εάλ δελ είλαη αζήκαληε, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε. Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα 
σθέιηκεο δσήο θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 30-40 ρξφληα 

Μεραλήκαηα 20-30 ρξφληα 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 8-20 ρξφληα 

Δπηζηεκνληθά φξγαλα 15-25 ρξφληα 

Μεηαθνξηθά κέζα 7-12 ρξφληα 

Έπηπια 10-15 ρξφληα 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5-7 ρξφληα 

θεχε 10-15 ρξφληα 

Μεραλέο γξαθείσλ 5-10 ρξφληα 

Δμνπιηζκφο ηειεπηθνηλσληψλ 10-15 ρξφληα 

Λνηπφο εμνπιηζκφο  10-15 ρξφληα 

 

 
 
Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο γηα απφζπξζε παγίσλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη, ζηελ 
πεξίνδν πνπ απηέο δεκηνπξγνχληαη θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα ινγηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο 
ηνπο. Σα ζρεηηθά θφζηε ηεο απφζπξζεο θεθαιαηνπνηνχληαη, σο κέξνο ηεο αμίαο ησλ απνθηνχκελσλ 
ελζψκαησλ παγίσλ.  
 
 

3.6   Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

(α) Έξοδα έπεςναρ και ανάπηςξηρ 

Γαπάλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξννπηηθή ηελ απφθηεζε λέσλ 
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ην ρξφλν 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.  
 
Γαπάλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο, φπνπ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο εθαξκφδνληαη ζε έλα πξφγξακκα ή 
ζρεδηαζκφ παξαγσγήο λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, θεθαιαηνπνηνχληαη  εάλ 
ηα πξντφληα ή ε δηαδηθαζία είλαη ηερληθά θαη εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκα θαη ν Όκηινο δηαζέηεη επαξθείο 
πφξνπο γηα λα νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμε. Ζ θεθαιαηνπνηνχκελε δαπάλε πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ 
πιηθψλ, ηελ άκεζε εξγαζία θαη ηελ θαηάιιειε αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ. Οη ινηπέο δαπάλεο αλάπηπμεο 
θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. Οη 
θεθαιαηνπνηνχκελεο δαπάλεο αλάπηπμεο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο ηνπο κεηνχκελεο θαηά ηηο ζσξεπκέλεο 
απνζβέζεηο θαη θαηά ηηο δεκίεο απνκείσζήο ηνπο (ζεκ. 3.9).  Οη δαπάλεο αλάπηπμεο κε πεξηνξηζκέλε 
σθέιηκε δσή νη νπνίεο θεθαιαηνπνηήζεθαλ, απνζβέλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ηνπ 
πξντφληνο βάζεη ηεο έκκεζεο ζηαζεξήο  κεζφδνπ απφζβεζεο κέζα ζε κία πεξίνδν πνπ δελ μεπεξλά ηα 20 έηε  
θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ζεσξείηαη φηη ζα είλαη 
ηνπιάρηζηνλ 20εηήο . 

 
(β) Λοιπά άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία και παπασωπήζειρ & δικαιώμαηα βιομησανικήρ ιδιοκηηζίαρ. 
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. 
Μεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ 
ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί 
λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε πεξηνξηζκέλε 
σθέιηκε δσή απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή έκκεζε κέζνδν 
απφζβεζεο. Οη άδεηεο απνζβέλνληαη κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηάο ηνπο θαη, ζε θάζε 
πεξίπησζε, κέρξη ηε ιήμε ηεο λνκηθήο δηάξθεηάο ηνπο. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 
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απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλεηαη. Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ζ σθέιηκε δσή ησλ 
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο 
εθαξκφδνληαη κειινληηθά. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, απνζβέλνληαη απφ 
ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. 
 
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επί θεθαιαηνπνηεζέλησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν 
φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν πνπ αλαθέξνληαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
 
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε (ζεκ. 3.9), ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ζε 
εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν ή ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
 
 

3.7 Δπελδπηηθά αθίλεηα 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο γξαθεία θηηξίσλ ηα νπνία θαηέρνληαη γηα καθξνπξφζεζκεο 
ελνηθηάζεηο θαη δελ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Όκηιν. Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ εμσηεξηθνχο 
εθηηκεηέο. Σπρφλ θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγή ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ  ζην ινγαξηαζκφ ινηπά έζνδα. 
 
Όηαλ έλα πάγην κεηαθέξεηαη ζηα επελδπηηθά αθίλεηα σο απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο ρξήζεο ηνπ, ηπρφλ 
δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ακέζσο κεηά ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο θαη ηεο εχινγεο 
αμίαο ηνπ, θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα εάλ αθνξνχλ έζνδα.  Καηά ηελ πψιεζε ηνπ παγίνπ,  
ην παξαπάλσ έζνδν κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λέν.  Δάλ θαηά ηελ παξαπάλσ κεηαθνξά πξνθχςεη δεκία, 
ηφηε απηή θαηαρσξείηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
 
Όηαλ έλα αθίλεην ηδηνρξεζηκνπνηεζεί, ηφηε κεηαθέξεηαη ζηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε  ινγηζηηθή 
αμία ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαθνξάο.  Όηαλ ν Όκηινο αλαθαηαζθεπάδεη έλα 
επελδπηηθφ αθίλεην  κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη σο επέλδπζε, ηφηε ην πάγην παξακέλεη ζηα 
επελδπηηθά αθίλεηα, απνηηκάηαη βάζεη ηνπ κνληέινπ ηεο εχινγεο αμίαο θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηα ελζψκαηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπο.  

 
 

3.8  Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 
αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ 
πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη 
αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο 
θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο 
ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο 
φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 
 

3.9 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

3.9.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Σα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνκεησζεί φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 
θάπνην γεγνλφο επέδξαζε αξλεηηθά ζηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ.  
 
Ζ δεκία απνκείσζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 
ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 
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κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ δεκία απνκείσζεο 
αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  
 
Ζ δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη, αλ ν αληηινγηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά κε γεγνλφο 
πνπ ζπλέβεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, θαη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 
γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ πνπ 
θαηαρσξείηαη απ‟ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.     
 
 

3.9.2 Με-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Σα κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο απφ επελδπηηθά αθίλεηα, απνζέκαηα θαη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Δάλ 
ππάξμεη ηέηνηα έλδεημε, ηφηε ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σα άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ή ηα, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε 
σθέιηκε δσή ηα νπνία δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκα γηα  ρξήζε ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε 
αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη έλδεημε. Ζ δεκία απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεησκέλεο 
θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπο. Γηα ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο 
κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κε έλα πξν-θφξνπ ζπληειεζηή, ν νπνίνο 
αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ε αλαθηήζηκε αμία 
θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. 

Εεκία απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο επαλεθηηκάηαη ζε θάζε ρξήζε γηα 
ηπρφλ ελδείμεηο κείσζεο ηεο θαη αληηινγίδεηαη εάλ ππήξμε αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Εεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ε 
ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα πξνζδηνξηδφηαλ, θαζαξή 
απφ απνζβέζεηο, εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο. Εεκηά απνκείσζεο πνπ αθνξά ππεξαμία δελ 
αληηινγίδεηαη.  
 

3.10 Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  πξννξηδόκελα πξνο πώιεζε 

Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη 
θαηαρσξνχληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην απαηηνχκελν 
γηα ηελ πψιεζε θφζηνο, αλ ε ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηε ζπλερή 
ρξήζε ηνπο. 
 
 

3.11  Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο µε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνλ θφξν θαη ηνπο 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα 
απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε ή δεκηέο, αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο 
ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, 
πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή 
θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.   
 
Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 
ρξήζεο, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 
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Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο,  πξνβιέπνληαη κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη ηζνινγηζκνχ, 
ππνινγηδφκελνη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο.  Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη 
βαζίδνληαη ζηνλ αλακελφκελν ηξφπν πινπνίεζεο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Οη αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε: ππεξαμία κε 
εθπηπηφκελε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε αξρηθή θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ε 
νπνία δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο θαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ζπκκεηνρέο 
ζε ζπγαηξηθέο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Οη αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο 
αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή 
θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ, έλαληη ησλ νπνίσλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαη νη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ 
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ 
αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε, πνπ ζα θαιχςνπλ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε. 
 
Πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν 
κε απηφλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ κεξίζκαηνο. 

 

3.12  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Ππογπάμμαηα καθοπιζμένων ειζθοπών  

Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αλεμάξηεηα απφ ηνλ Όκηιν αζθαιηζηηθά 
ηακεία γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο ν Όκηινο δελ έρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή 
ππνρξέσζε γηα επηπιένλ κειινληηθέο παξνρέο. Οη εηζθνξέο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο δαπάλεο 
πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ.  

 

(β) Ππογπάμμαηα καθοπιζμένων παποσών 

Ζ θαζαξή ππνρξέσζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ 
ππνινγίδεηαη (ρσξηζηά γηα θάζε πξφγξακκα) κε ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ νη εξγαδφκελνη 
δηθαηνχληαη έλαληη ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηε παξνχζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Οη κειινληηθέο 
παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ε απφδνζε θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελίεο ιήμεο πνπ 
πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Οκίινπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε 
βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 
ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. 
 
Όηαλ νη παξνρέο ελφο πξνγξάκκαηνο βειηηψλνληαη, ε αλαινγία ησλ απμεκέλσλ παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
παξειζνχζα ππεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαλέκεηαη σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε 
ρξήζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ ζην κέζν φξν ησλ πεξηφδσλ κέρξη ηελ θαηνρχξσζε ησλ παξνρψλ.  ηελ έθηαζε 
θαηά ηελ νπνία νη παξνρέο θαηνρπξψλνληαη ακέζσο, ε δαπάλε θαηαρσξείηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ.   
 
Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη απνηειείηαη απφ ηελ 
παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο 
κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο.  
 
Όζνλ αθνξά ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 
Οκίινπ απφ έλα πξφγξακκα, ζηελ έθηαζε πνπ ηα ζσξεπκέλα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή 
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δεκίεο ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνχ κεηαμχ ηεο παξνχζαο  αμίαο ηεο δέζκεπζεο 
θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο  ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκεξίδνληαη 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηνλ αλακελφκελν κέζν φξν ηεο απνκέλνπζαο εξγαζηαθήο  δσήο ησλ 
ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.  Γηαθνξεηηθά, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο δελ 
αλαγλσξίδνληαη. 
 
Όηαλ ν ππνινγηζκφο θαηαιήγεη ζε φθεινο γηα ηνλ Όκηιν, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηνξίδεηαη ζην θαζαξφ 
άζξνηζκα ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ θαη ησλ δαπαλψλ παξειζνχζεο ππεξεζίαο  θαη 
ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ηπρψλ κειινληηθψλ επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή ησλ κεηψζεσλ ησλ 
κειινληηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζην πξφγξακκα. 
Γελ ππάξρνπλ γηα ην2014. 
 
 (γ) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ   
 
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θαηαρσξνχληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δελ πξνεμνθινχληαη.   
  
 

3.13  Πξνβιέςεηο  

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο 
απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην 
δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο 
επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη, αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή 
πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 
κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ.  Αλ ε επίπησζε είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο 
θαηαρσξνχληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, κε ηε ρξήζε ελφο 
πξν θφξνπ επηηνθίνπ, πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ 
ρξήκαηνο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ 
πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαηαρσξείηαη ζαλ θφζηνο 
δαλεηζκνχ.  
Οη πξνβιέςεηο γηα αλαδηάξζξσζε αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη εγθξίλεη έλα ιεπηνκεξέο θαη επίζεκν 
ζρέδην αλαδηάξζξσζεο θαη ε αλαδηάξζξσζε, είηε έρεη αξρίζεη ή έρεη αλαθνηλσζεί δεκνζίσο. Γελ 
αλαγλσξίδεηαη πξφβιεςε γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. 
 

3.14  Έζνδα 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 
ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(α) Πωλήζειρ αγαθών 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο  παξαδίδεη ηα 
αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο, κεηαβηβάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ θπξηφηεηα απηψλ θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  
 

 (β) Παποσή ςπηπεζιών 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρνληαη κε βάζε ην ζηάδην 
νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

(γ) Έζοδα από ηόκοςρ 

Έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν ηφθνο θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλνο (κε βάζε ηε κέζνδν 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ). 
 

(δ) Έζοδα απφ παξαρσξήζεηο δηθαησκάησλ ρξήζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
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Έζνδα απφ παξαρσξήζεηο δηθαησκάησλ ρξήζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (φπσο 
εκπνξηθά ζήκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο) αλαγλσξίδνληαη θαλνληθά, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. Ο Όκηινο πξνζδηνξίδεη αλ ε ζπλαιιαγή, σο πξνο ηελ νπζία ηεο, είλαη πψιεζε πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ ή δηθαησκάησλ ή είλαη κηα ζπκθσλία παξαρψξεζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο. Ζ ζπλαιιαγή απηή 
ζηελ νπζία απνηειεί έζνδν απφ πψιεζε, κε ηα έζνδα ηεο λα αλαγλσξίδνληαη γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ 
δηθαησκάησλ ζηνλ δηθαηνδφρν, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Σα δηθαηψκαηα γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ δηθαηνδφρν ζε αληάιιαγκα γηα κηα ζηαζεξή ακνηβή ή κε επηζηξεπηέεο εγγπήζεηο β)  
ε ζχκβαζε δελ κπνξεί λα αθπξσζεί γ)  ν δηθαηνδφρνο κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί ηα δηθαηψκαηά γηα ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ειεχζεξα (δειαδή ν Όκηινο δελ δηαηεξεί πιένλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν) θαη δ) 
 ν Όκηινο δελ έρεη ππφινηπεο ππνρξεψζεηο λα εθπιεξψζεη.  
Γηαθνξεηηθά, ηα έζνδα απηά  ζεσξείηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
θαηά ηελ πεξίνδν άδεηαο ρξήζεο θαη αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. 
 

 (ε) Έζοδα από ζςγγενείρ Εηαιπείερ  

Γηα  ηα έζνδα απφ ζπγγελείο εηαηξείεο βιέπε ζεκείσζε 3.1β 
 

3.15  Μηζζώζεηο 

Ο Όκηινο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο επί ελζσκάησλ παγίσλ σο κηζζσηήο. Όηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα 
νθέιε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ εθκηζζψλνληαη, κεηαθέξνληαη ζην κηζζσηή, ηφηε νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο 
ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Όιεο νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ραξαθηεξίδνληαη 
σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ν 
ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο, έρεη σο εμήο: 
 

α) Χπημαηοδοηικέρ μιζθώζειρ 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ν κηζζσκέλνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
αλάινγε θαηεγνξία παγίσλ, φπσο θαη ηα ηδηφθηεηα πάγηα, ελψ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κηζζσκέλα, κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πάγηα θαη ε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη ηεο 
παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ κηζζσκάησλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο,   πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ εθκηζζσηή. Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ππνινγίδεηαη  κε επηηφθην 
πξνεμφθιεζεο εθείλν πνπ αλαθέξεηαη κε βάζε ην επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ ζα επηβαξπλφηαλ ν Όκηινο γηα 
αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα πάγηα απνζβέλνληαη κε 
βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη 
λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή  ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 
βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εθκηζζσηή, θαηαλέκνληαη ζε κείσζε 
ηεο ππνρξέσζεο θαη επηβάξπλζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο έμνδα εθ ηφθσλ, κε βάζε ηελ ηνθνρξεσιπηηθή 
πεξίνδν. 

 
β) Λειηοςπγικέρ μιζθώζειρ 

ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, ν Όκηινο δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν 
ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ζηηο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθά έμνδα, έμνδα δηαζέζεσο θαη θφζηνο 
πσιεζέλησλ, ην πνζφ ησλ κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, κε ηε κέζνδν 
ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 
 

3.16 Κέξδε / (δεκίεο) αλά κεηνρή 

Ο Όκηινο παξνπζηάδεη βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα θέξδε/ (δεκίεο) αλά κεηνρή. Βαζηθά θέξδε/ (δεκίεο)  αλά 
κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο πιεηνςεθίαο  κε ην 
κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 
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Σα πξνζαξκνζκέλα θέξδε/ (δεκίεο)  αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο 
πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνχ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία γηα ηηο 
επηδξάζεηο φισλ ησλ δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηνρψλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο. 
 
Σα θέξδε/ (δεκίεο)  αλά κεηνρή δελ αλαπξνζαξκφδνληαη  (κε πξνζαξκνζκέλα ) φηαλ ε επίδξαζε ησλ 
δπλεηηθψλ ηίηισλ είλαη αχμεζε  (κείσζε) ησλ θεξδψλ (δεκηψλ) αλά κεηνρή. 
 
 
3.17  Μεξίζκαηα 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο 
ππνρξενχληαη, εθηφο εάλ ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% απνθαζίζεη 
δηαθνξεηηθά, λα δηαλέκνπλ ζε κεηξεηά, θάζε έηνο, ζηνπο κεηφρνπο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ, 35% επί ησλ 
θαζαξψλ θεξδψλ.    

 
 

3.18 πκςεθηζκόο απαηηήζεσλ-ππνρξεώζεσλ 

Ο ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππάξρεη  
πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν 
δηαθαλνληζκφ. 
 

3.18.α   Γλσζηνπνηήζεηο ζπγθξηηηθώλ αλακνξθώζεσλ 

Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα 
θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 
 

3.19 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα -έμνδα 
 
Οη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο απνηεινχληαη απφ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο επη δαλείσλ πνπ 
ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο απφ επελδπζέληα 
δηαζέζηκα, έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκίεο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε 
θαζαξή βάζε. 
 
Οη δεδνπιεπκέλνη πηζησηηθνί ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ βάζεη ηεο κεζφδνπ 
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 
ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ. 
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4. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξόηππα, 

ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. 
 
Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»: 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 πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη απφ θνηλνχ 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. Σν 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 ησλ ζπκθσληψλ, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. 

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

κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ζηηο θνηλνπξαμίεο 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. 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. 
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ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο 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 ζηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

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

πξφηππν 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 

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 ΓΠΥΑ 12 εηζάγνπλ ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ. 

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: Αλαγλψξηζε 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. 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ κεηαγελέζηεξα ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο Όκηινο εξεπλά ηελ επίδξαζε ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη 

ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. 
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ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9 θαη ΓΠΥΑ 7 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018). Σν ΓΠΥΑ 9 

αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπκπεξηιακβάλεη 

επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην κνληέιν ησλ 

πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Δπίζεο θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο 

ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρνλ 

κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Σν πξφηππν δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβόιαηα κε Πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017). θνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν, θαηαλνεηφ 

κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα 

κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ θεθαιαηαγνξψλ. Πεξηιακβάλεη 

ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ 

εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα 

αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο 

ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Σν πξφηππν 

δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΔΓΓΠΥΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 17 

Ηνπλίνπ 2014). 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. 

ΓΛΠ 19 Αλαζεσξεκέλν (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 βάζεη ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ 

κηζζνχ. 

ΓΠΥΑ 11 (Σξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ πκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ επελδπηή λα εθαξκφζεη 

ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία 

„επηρείξεζε‟. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 16 θαη ΓΛΠ 38 (Σξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Μεζόδσλ Απόζβεζεο θαη 

Απνκείσζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2016). Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα έζνδα δελ είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη επίζεο δηεπθξηλίδνπλ 

πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο 

επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο εηαηξηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) «Πώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κεηαμύ ελόο 

επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη ηνπ ΓΛΠ 28 ζρεηηθά κε ηελ πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

είλαη πσο αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία 

δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο είηε φρη). Μεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε 

ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ 

απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΛΠ 1 ζρεηηθά κε ηηο 

έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο απαιιαγήο απφ 

ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2016). Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2012 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015) 

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

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

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 βάζεη 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. 
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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 Βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015) 

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. 

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. 

Δηήζηεο βειηηψζεηο ζε ΓΠΥΑ 2014 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016) 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΠΥΑ 

σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2012-2014 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ 

ΓΛΠ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηόηεηεο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή νκάδα ζηνηρείσλ) 

αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ 

δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή. 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο»: Ζ ηξνπνπνίεζε πξνζζέηεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε 

θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΠΥΑ 7 

«Γλσζηνπνηήζεηο – πκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ 

απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ έηζη νξίδεηαη απφ ην ΓΛΠ 34. 
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ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, ην ζεκαληηθφ 

είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία απηέο πξνθχπηνπλ. 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

«πιεξνθφξεζεο πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» πνπ 

αλαθέξεηαη ζην πξφηππν. 

 
  5.   Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
   
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014  ν Όκηινο  δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ιεηηνπξγηθνχο  ηνκείο: 

(1) Φάξκαθν 
(2) Καιιπληηθφ- Παξαθάξκαθν  
(3) Τπεξεζίεο  
 (4) Λνηπά 
 
Σα απνηειέζκαηα ησλ ηνκέσλ απηψλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ σο εμήο: 
 

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν

Πσιήζεηο          25.958                         3.240                     127                  970             30.295 

Μηθηφ θέξδνο          14.908                            871                       33                  661             16.473 

Απνζβέζεηο          (3.536)                          (441)                      (17)                 (132)              (4.126)

Γηαγξαθεο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ          (9.989)                               -                          -                       -                (9.989)

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ               (13)                               -                          -                     (13)

Λεηηνπξγηθεο δεκηεο        (21.472)                       (1.276)                      (51)                    18            (22.781)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – (έμνδα)          (6.915)                          (863)                      (34)                 (258)              (8.070)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ        (28.387)                       (2.139)                      (85)                 (240)            (30.851)

Φφξνο εηζνδήκαηνο            1.742                            217                         9                    65               2.033 

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο        (26.645)                       (1.922)                      (76)                 (175)            (28.818)

31/12/2014

 
 

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν

Πσιήζεηο          25.612                         3.441                     130                  886             30.069 

Μηθηφ θέξδνο          13.993                            780                     239                  491             15.503 

Απνζβέζεηο          (2.354)                          (316)                      (12)                   (81)              (2.763)

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ               101                               -                          -                       -                    101 

Λεηηνπξγηθεο δεκηεο          (3.062)                       (1.525)                     152                 (102)              (4.538)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – (έμνδα)          (6.872)                          (923)                      (35)                  266              (7.564)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ          (9.935)                       (2.448)                     117                  164            (12.102)

Φφξνο εηζνδήκαηνο               721                              97                         3                    24                  845 

Κέξδε / (Εεκίεο) κεηά απφ θφξνπο          (9.214)                       (2.351)                     120                  188            (11.257)

31/12/2013

 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 
νη επελδχζεηο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπλ σο εμήο: 
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Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο Λνηπά ύλνιν

Κεθαιαηνπρηθεο δαπάλεο            1.030                            129                         5                    38               1.202 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία          71.824                         8.965                     351               2.684             83.824 

Τπνρξεψζεηο        113.778                       14.201                     557               4.252           132.788 

31/12/2014

 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

 
 
Ζ θχξηα ρψξα (έδξα) ηνπ Οκίινπ είλαη ε Διιάδα. Οη πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο είλαη θπξίσο νη ηφπνη πψιεζεο ησλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη νη ηφπνη παξαγσγήο απηψλ. 
 

Πσιήζεηο 31/12/2014 31/12/2013

Διιάδα          17.868                       17.838 

Δπξσπατθή Έλσζε          11.399                       10.581 

Λνηπέο ρψξεο            1.028                         1.650 

         30.295                       30.069  
 

6. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα - (έμνδα)  

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 31/12/2014 31/12/2013

Π.Φ..                   47                   49 

Λνηπέο πξνκήζεηεο θαη κεζηηείεο                 113                 110 

Έζνδα απφ ελνίθηα                 132                   65 

Έζνδα απφ παξεπφκελεο παξνρέο ππεξεζηψλ                 134                 186 

Έζνδα δηθαησκάησλ (Royalties)                 219                 291 

Έζνδα απφ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο δηαλνκήο                 528                 428 

Λνηπά έζνδα                 896                 561 

πλαιιαγκαηηθά θέξδε              1.613                   21 

Έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε εμφδσλ                     6                   16 

Αλαινγνχλ ζε ζπγγελή επηρείξεζε θέξδνο ηεο πεξηφδνπ (Phasex) (ζεκ.11)                   60                   18 

             3.748              1.745  

 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 31/12/2014 31/12/2013

πλαιιαγκαηηθέο δεκηέο               (128)               (317)

Kαηαζηξνθέο απνζεκάησλ                 (26)                    -   

Γηαγξαθή άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ                    -                 (397)

Λνηπά έμνδα               (939)               (910)

Γηαγξαθή ινηπψλ απαηηήζεσλ            (2.218)

Απνκείσζε απαηηήζεσλ            (8.331)                    -   

Απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ (ζεκ.13)                    -                 (267)

         (11.642)            (1.891)  
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7. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο/ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο/έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

Έμνδα δηνίθεζεο 31/12/2014 31/12/2013

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 4.000 4.224

Ακνηβέο ηξίησλ 2.682 2.804

Παξνρέο ηξίησλ 896 1.000

Φφξνη θαη ηέιε 189 294

Γηάθνξα έμνδα 448 359

Απνζβέζεηο 569 592

ύλνιν 8.784 9.273  

 

Έμνδα δηάζεζεο 31/12/2014 31/12/2013

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.744 3.419

Ακνηβέο ηξίησλ 1.263 1.824

Παξνρέο ηξίησλ 674 764

Φφξνη θαη ηέιε 865 750

Γηάθνξα έμνδα 2.512 1.470

Απνζβέζεηο 269 269

ύλνιν 8.327 8.496  

 

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 31/12/2014 31/12/2013

Γηάθνξα έμνδα 1.372 774

Απνζβέζεηο 2.875 1.453

ύλνιν 4.247 2.227  

8. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

31/12/2014 31/12/2013

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 8.072 8.393

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 2.032 2.273

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (ζεκ.23) 649 348

Αζθάιεηα πγείαο 70 116

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 225 230

11.048 11.360  
9. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα-(έμνδα) 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 31/12/2014 31/12/2013

Σφθνη έζνδα                      18                    365 
Κέξδνο απφ πψιεζε Θπγαηξηθήο                       -                      504 

                     18                    869  
 
 

          

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 31/12/2014 31/12/2013

Σφθνη έμνδα                (8.088)                (8.433)

               (8.088)                (8.433)  
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10. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

31/12/2014 31/12/2013

Σξέρσλ  θφξνο εηζνδήκαηνο                     68                   48 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ.17α)               (2.101)               (893)

              (2.033)               (845)  
 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013  ήηαλ 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 ηελ ρξήζε 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. Δπίζεο, ζηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα γηα ηελ ρξήζε 2014, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εξγαζία δηαζθάιηζεο θνξνινγηθήο 
ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 
Δηζνδήκαηνο. 
 
 

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 2007-2014

Lavipharm Srl 2011-2014

 Lavipharm Limited 2002-2014
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Ο θφξνο, επί ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηνπ νκίινπ, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε 
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο θφξνπ, επί ησλ θεξδψλ ηεο θάζε ελνπνηνχκελεο εηαηξείαο. Ζ 
δηαθνξά έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2014 31/12/2013

Κέξδε (δεκίεο) πξν θόξσλ             (30.851)          (12.102)

Φφξνη ππνινγηδφκελνη κε ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο ζηα θέξδε               (7.801)            (2.977)

Δηζφδεκα κε ππνθείκελν ζε θφξν                      (8)                   (7)

Φφξνο εηζνδήκαηνο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ                  (238) (28)                

Έμνδα κε αλαγλσξηδφκελα γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο                5.929              2.443 

Γηαγξαθή θνξνινγηθήο αμίαο κεηαθεξφκελσλ δεκηψλ                   210               (276)

χλνιν Φφξσλ Δηζνδήκαηνο (1.908)                            (845)  
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11. 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 

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

Πξνζζήθεο                  -                         -                       20                        97                  117 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο                  -                         -                    (104)                        (7)                 (111)

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)                  -                         -                       40                          6                    46 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                  -                     (494)                    (35)                    (501)              (1.030)

Μείνλ Απνζβέζεηο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο                  -                      731                       8                   4.319               5.058 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                (12)                   (223)                      -                      (152)                 (387)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                  -                      108                      -                        152                  260 

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                  -                         -                       19                      334                  353 

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

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)                  -                        62                     36                        16                  114 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                  -                     (487)                    (18)                    (452)                 (957)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                 39                    671                      -                        456               1.166 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                  -                     (342)                      -                      (456)                 (798)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/14          12.127                 7.752                     68                   3.077             23.024 

31/12/2014

Αμία θηήζεο          12.127               13.365                   586                 20.491             46.569 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                  -                  (5.613)                  (518)               (17.414)            (23.545)

Αλαπφζβεζηε αμία          12.127                 7.752                     68                   3.077             23.024 
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31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

1                  152                  152                    51                    54 

2                  581                  581                  127                  135 

3               1.143               1.143                  285                  298 

              1.876               1.876                  463                  487 

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ

ΔΤΛΟΓΔ ΑΞΙΔ ΑΞΙΔ ΚΣΗΗ

 

 

   

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 2013 ζηελ εχινγε αμία ηνπο βάζεη εθηίκεζεο απφ 
εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο. Ζ δεκία  πνπ πξνέθπςε θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ζην ινγαξηαζκφ ινηπά 
έμνδα. 

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 33 (2013: Δπξψ 33).  
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ κηζζσκέλσλ απνζεθψλ- θηηξίσλ,  ησλ κηζζσκέλσλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ  θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ ήηαλ Δπξψ 12 200, Δπξψ  29, Δπξψ  81 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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12. 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 

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

Πξνζζήθεο                 -                         -                                      4                             9                    13 

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο                 -                         -                                 (416)                            -                  (416)

Μεηαθνξά απφ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 

πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
                -                         -                                     -                              -                       -   

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)                 -                         -                                    19                            -                      19 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                 -                    (231)                            (1.494)                            (8)             (1.733)

Μείνλ Απνζβέζεηο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο                 -                        67                                    9                             3                    79 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                 -                 (1.012)                               (183)                            (1)             (1.196)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                 -                         -                                  111                             1                  112 

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                 -                         -                                  668                         181                  849 

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ                 -                 (1.662)                            (1.489)                          (18)             (3.169)

Μείνλ Απνζβέζεηο ιφγσ πψιεζεο ζπγαηξηθήο                 -                         -                                     -                              -                       -   

Απνκεηψζεηο (Κφζηνο)                 -                 (4.601)                            (5.388)                            -               (9.989)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (θφζηνο)                 -                   3.039                                548                             2               3.589 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (απνζβέζεηο)                 -                    (643)                               (176)                            (2)                (821)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/14                 -                 21.383                             9.494                         190             31.067 

31/12/2014

Αμία θηήζεο                 -                 30.215                           31.775                         372             62.362 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                 -                 (8.832)                          (22.281)                        (182)           (31.295)

Αλαπφζβεζηε αμία                 -                 21.383                             9.494                         190             31.067 

 
 

Σν ζχλνιν ησλ ινγηζζεηζψλ ζηε ρξήζε 2014 απνζβέζεσλ  πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα  έρεη αλαιπηηθά 
σο εμήο: 

Απνζβέζεηο Δλζψκαησλ Παγίσλ 957

Απνζβέζεηο Άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 3.169

χλνιν απνζβέζεσλ 4.126  
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Οη ινγηζζείζεο απνζβέζεηο έρνπλ θαηαλεκεζεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο σο αθνινχζσο:   

Κφζηνο πσιήζεσλ 413

Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο 569

Έμνδα  Λεηηνπξγίαο Γηάζεζεο 269

Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 2.875

χλνιν 4.126  

 

13. Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο 

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν έλαξμεο 95               33               

Αλαινγνχλ ζε ζπγγελή επηρείξεζε θέξδνο / (δεκία) ηεο πεξηφδνπ (Phasex) 60               18               

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 70               44               

Τπφινηπν ιήμεσο 225             95                
 

14 (α). Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

31/12/2014 31/12/2013

Απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (εκ. 28)               161             145 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ)               331             384 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο            7.292          6.896 

Μείνλ:  Απνκείσζε απαηηήζεσλ           (6.845)               -   

              939          7.425  
 

Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  αθνξνχλ θπξίσο  εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη δάλεηα χςνπο Δπξψ 4 300 
(2013: Δπξψ 3 939) θαη  Δπξψ 2 891 (2013: Δπξψ 2 860) αληίζηνηρα.   
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ε Δηαηξεία θαηείρε Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 1 256 κε 
παξνχζα αμία Δπξψ 384 πξνέθπςε θέξδνο απφ αληηζηξνθή   απνκείσζεο χςνπο Δπξψ 101 θαη δεκία χςνπο 
Δπξψ 26 απφ ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο (ζεκ.22). Δπίζεο αλαγλσξίζζεθε 
θνξνινγηθά ην 1/20 ηεο ζπλνιηθήο δεκίαο απφ ηελ απνκείσζε ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Δπξψ 65 
θαη δεκία Δπξψ 17 απφ ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.  
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ε Δηαηξεία θαηείρε Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 1 217 κε 
παξνχζα αμία Δπξψ 331 πξνέθπςε δεκία   απνκείσζεο χςνπο Δπξψ 13 (ζεκ.22). Δπίζεο αλαγλσξίζζεθε 
θνξνινγηθά ην 1/20 ηεο  δεκίαο απφ ηελ απνκείσζε ηνπ 2012  ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Δπξψ 70 
θαη Δπξψ 18 απφ ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 
 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε 
πξφβιεςε γηα δεκία απνκείσζεο γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 29. 
 
 

14 (β). Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

  

31/12/2014 31/12/2013

Μαθξνπξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο            1.280               17 

Μαθξνπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο Η.Κ.Α.            1.144             612 

Λεθζείζεο εγγπήζεηο                   6                 4 

           2.430             633  
 

ρεηηθά κε ηηο καθξνπξφζεζκεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο βιέπε ζεκείσζε 10 θφξν εηζνδήκαηνο. 
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15. Απνζέκαηα 

31/12/2014 31/12/2013

Δκπνξεχκαηα                4.877          5.407 

Έηνηκα πξντφληα                1.099             819 

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο                2.136          2.339 

Αλαιψζηκα πιηθά θαη είδε ζπζθεπαζίαο                       5                 5 

Απνκείσζε απνζεκάησλ               (4.592)         (4.079)

               3.525          4.491  

Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο απνζεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ήηαλ: 

  

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ                   (4.080)                   (3.471)

Μείσζε πξφβιεςεο ζπγαηξηθήο πνπ πνπιήζεθε                          -                           16 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο ζε βάξνο Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο
                     (514)                      (624)

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο (Γηαγξαθή απνζεκάησλ)                          -                            -   

Αληηζηξνθή δεκίαο απνκείσζεο                          -                            -   

Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ                   (4.593)                   (4.079)

Λνγηζηηθή αμία

 

 
Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε 2014 πνζφ Δπξψ 513 θαηαρσξήζεθε ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ (θφζηνο 
πσιήζεσλ). 
 

16. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

31/12/2014 31/12/2013

Πειάηεο                   7.623             10.991 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 20)                   1.730               1.892 

ύλνιν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ                    9.353             12.883 

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 20)                      711                  747 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο                   2.922               2.793 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε                   1.687               1.753 

Γξακκάηηα                      617                  159 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε                   1.160               1.165 

Υξεψζηεο δηάθνξνη                      522               2.371 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ                      169                  212 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο                      160                  255 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ                      285                  135 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην Πξνθ/ισλ θαη

Παξαθξαηνχκελσλ Φφξσλ
                     993               1.039 

ΦΠΑ εηζπξαθηένο                      758               1.038 

Μείνλ: Απνκείσζε απαηηήζεσλ                 (5.481)              (3.299)

                13.856             21.251  
 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε 29.2.3 ζηνλ  θίλδπλν 
δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ ζηε ζεκείσζε 29.4.2 θαη νη δεκίεο απνκείσζεο ησλ Πειαηψλ θαη ινηπψλ 
απαηηήζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 29.2.4. 
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17. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

31/12/2014 31/12/2013

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 61 53

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 2.376 4.164

2.437 4.217  
 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζπγαηξηθή Δηαηξεία ηεξεί ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζε εγγχεζε δαλείσλ ζπλνιηθά 
χςνπο επξψ 1 259 (2013: Δπξψ 1 423). 
 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε 29.2.3 ζηνλ  θίλδπλν 
δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ ζηε ζεκείσζε 29.4.2. 

 
18. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη δηαθνξά ππέξ ην άξηην 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2012  ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ζε Δπξψ 51 081, 
δηαηξνχκελν ζε 51.081.030  κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1,00 (ζε απφιπην πνζφ) ε θάζε κία. Όιεο νη 
εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο.  

 
Ζ δηαθνξά Τπέξ ην Άξηην δεκηνπξγήζεθε ζηηο ρξήζεηο 2000 κέρξη 2007 θαη αλήξρεην ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2014 ζε Δπξψ 84 418 ( 31 Γεθεκβξίνπ 2013 : Δπξψ 84 418). 
 
 

19. Απνζεκαηηθά 

α) Τακηικό Αποθεμαηικό 

31/12/2014 31/12/2013

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 2.150 2.150

2.150 2.150   

 
 
χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο, εηεζίσο παξαθξαηείηαη ην 5% ηνπιάρηζηνλ 
ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά απφ θφξνπο, γηα ηε δεκηνπξγία Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμίζσζε, πξηλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ 
ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Κεξδψλ θαη Εεκηψλ. Ζ παξαθξάηεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ην 
ππφινηπν ηνπ Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ θζάζεη ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 

β) Λοιπά αποθεμαηικά  

31/12/2014 31/12/2013

Λνηπά απνζεκαηηθά 17.989 17.995

17.989 17.995
 

31/12/2014 31/12/2013

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκίεο βάζεη IAS 19 (256)             (172)            

(256)             (172)            
 

 
 
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 Πξφηππν 12.  
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Σα ινηπά απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ εηδηθψο 
θνξνινγεζέληα έζνδα θαη θέξδε. Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ είηε λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ή λα 
δηαλεκεζνχλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 
πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά, είηε λα ζπκςεθηζζνχλ κε δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.  
 
Με ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4172/2013, ηα κε δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε ην λ. 2238/1994 φπσο απηά εκθαλίζηεθαλ ζηνλ 
ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ πνπ έθιεηζε πξηλ ηελ 1.1.2014 ππφθεηληαη ζε απηνηειή θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 19% 
θαηά ην κέξνο πνπ δελ ζπκςεθίζηεθαλ κε δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Απφ 1.1.2015 δελ επηηξέπεηαη ε 
ηήξεζε εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ.  ηηο 31/12/2014 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε  
ζπκςεθηζκφ δεκηψλ χςνπο Δπξψ   2 605. 

 

20. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31/12/2014 31/12/2013

Πξνκεζεπηέο             3.995             5.773 

Τπνρξεψζεηο πξνο ζρεηηδφκελα κέξε (εκ. 28)                293                619 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο             3.442             1.711 

Γξακκάηηα πιεξσηέα             1.779             2.286 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί             4.088             3.613 

Πξνθαηαβνιέο Πειαηψλ             1.291             1.069 

Φφξνη ηέιε  πιεξσηένη             2.680             3.461 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα                255                255 

Γνπιεπκέλα έμνδα             4.146             3.350 

Πηζησηέο δηάθνξνη             1.358             1.955 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ             3.241             3.364 

Λνηπά                  26                  65 

          26.594           27.521  
 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε 29.3. 

 

21. Γάλεηα 

31/12/2014 31/12/2013

Μαθξνπξόζεζκα 

Οκνινγηαθά δάλεηα                              -                      7.770 

Μεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα                    26.185                    21.012 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ.28)                         831                      1.574 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (Sale and lease back)                    10.650                    11.171 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (Λνηπά)                              -                             7 

Λνηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα                    10.727                    11.016 

                   48.393 52.550

Βξαρππξόζεζκα

Οκνινγηαθά δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε                              -                         420 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε                    31.696                    26.655 

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

Λνηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα                    19.669                    10.907 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ(Sale and lease back)                         518                         498 
Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (Λνηπά)                             7                           52 

                   51.890 38.544
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Σα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηνπ Οκίινπ αλαιχνληαη σο αθνινχζσο : 

 

1. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε Δπξψ:    765 κε θπκαηλφκελν επηηφθην 11,80% 

2. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε Δπξψ: 3 180  κε θπκαηλφκελν επηηφθην 5,30% 

3.   Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε Δπξψ:   357  κε θπκαηλφκελν επηηφθην 5,30% 

4. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε Δπξψ: 3 584 κε θπκαηλφκελν επηηφθην 10,00% 

5. Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε Δπξψ:     115  κε θπκαηλφκελν επηηφθην 6,68% 

6.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε Δπξψ:    716  κε θπκαηλφκελν επηηφθην 6,68% 

7.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε USD: 2 593  αληίζηνηρα Δπξψ: 2 136 κε θπκαηλφκελν 
επηηφθην 3,13%, αθνξά αιινδαπφ ππνφκηιν Lavipharm Corp.  θαη  έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο επί 
ησλ αθηλήησλ ηνπ χςνπο Δπξψ 2 136. 

 

8. Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε USD: 31 791  αληίζηνηρα 
Δπξψ: 26 185 κε θπκαηλφκελν επηηφθην 15 %, αθνξά αιινδαπφ ππνφκηιν. 

 

9.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε USD: 928  αληίζηνηρα Δπξψ: 765 κε θπκαηλφκελν 
επηηφθην 8 %, αθνξά αιινδαπφ ππνφκηιν. 

 

10.  Γάλεην ην νπνίν αλέξρεηαη ηελ 31/12/2014 ζε USD: 38 409  αληίζηνηρα Δπξψ: 31 636  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.).  

 
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 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πθίζηαληαη ηξείο  ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ηνπ αλσηέξσ δαλείνπ πνζνχ Δπξψ 630, 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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 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: 11 269 θαηά ηελ 31/12/2014 αθνξά βξαρππξφζεζκα 
δάλεηα γηα θεθάιαην θηλήζεσο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ απφ  6,61%  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: 4 376. 

Σα κέζα ζηαζκηθά επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ είραλ σο εμήο: 

31/12/2014 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

31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Έσο Έλα Έηνο 528 199 727 550 235 785

Έλα σο Πέληε Έηε 2.168 700 2.868 2.104 823 2.927

Πεξηζζφηεξα απφ 5 Έηε 8.482 1.080 9.562 9.074 1.388 10.462

11.178 1.979 13.157 11.728 2.446 14.174  
 

22. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  / (απαηηήζεηο) 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ηζρχεη (ζεκ. 10) θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα κεγέζε: 
 

31/12/2014 31/12/2013
 Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                (3.652)               (286)

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ                   (309)               (302)

Απαμίσζε απνζεκάησλ                   (861)               (783)

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία                   (419)               (453)

Φνξνινγηθέο δεκίεο                   (255)                 (21)

Πξφβιεςε Δζφδσλ                     (88)                   -   

Απαινηθή ελδνεηαηξηθνχ απνηειέζκαηνο (*)                (2.098)            (3.866)

ύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο (απαίηεζεο) / ππνρξέσζεο              (7.682)         (5.711)

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                     721                842 

Απαμίσζε απαηηήζεσλ                        -                      6 

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο                       86                  85 

ύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο (απαίηεζεο) / ππνρξέσζεο                  807              933 

Γεληθό ύλνιν Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο              (6.874)         (4.778)
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( *) Αλάιπζε απαινηθήο ελδνεηαηξηθνύ απνηειέζκαηνο 31/12/2014 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                  3.539             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.                     422                370 

Απαινηθή ελδνεηαηξηθνχ θέξδνπο απφ απνζέκαηα (Όκηινο Lavipharm)                   (315)               (403)

ύλνιν αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο (απαίηεζεο) / ππνρξέσζεο              (2.098)         (3.866)

 
Απφ ηελ  θίλεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ Δπξψ (2 097),  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο έρεη θαηαρσξεζεί 
ζηα απνηειέζκαηα Δπξψ (2 101)  θαη ην ππφινηπν νθείιεηαη ζε απνξξφθεζε  ζπγαηξηθψλ Δπξψ 4. 
 
• 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 225. 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. 
Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη φηη, κε βάζε ηα επηρεηξεζηαθά ζρέδηα ηεο Laboratoires Lavipharm SA. γηα ηε 5εηία 
απφ 2015–2018 πξνβιέπεηαη θεξδνθνξία ηέηνηνπ χςνπο πνπ ζα επηηξέςεη ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ αληηζηνίρσλ 
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ.  
 
• 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. 

 

23. Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο 
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα 
ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή 
απνιχνληαη κε αηηία, δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε 
ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο άλεπ αηηίαο.  
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ 
έγηλε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014.   
 
Σν ππφινηπν ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  αλαιχεηαη σο εμήο:  
 

31/12/2014 31/12/2013

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία                2.203                2.156 

πζζσξεπκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο θαηά 

ηελ ιήμε ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ                  (256)                  (172)

Καηαρσξεκέλε ππνρξέσζε ζηνλ Ηζνινγηζκφ                1.947                1.984 
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Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο: 

31/12/2014 31/12/2013

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο                         91                107 

Κφζηνο πξνππεξεζίαο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ                          -                   (31)

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο                         62                  70 

Κφζηνο δηαθαλνληζκνχ                       407                190 

Απνξξφθεζε(Μεηαθίλεζε) Πξνζσπηθνχ                          (1)                    0 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκίεο βάζεη IAS 19                         90                  12 

Καζαξφ έμνδν ρξήζεσο                       649                348 
 

 

Ζ θίλεζε ηεο ππνρξέσζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ έρεη σο εμήο: 

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν έλαξμεο                    1.984             2.117 

Πξφβιεςε απνδεκείσζεο πξνζσπηθνχ ζπγαηξηθήο πνπ

πνπιήζεθε
                         -                   (73)

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο                         91                107 

Κφζηνο πξνππεξεζίαο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ                          -                   (31)

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο                         62                  70 

Δπίδξαζε δηαθαλνληζκνχ                       406                190 

Απνξξφθεζε(Μεηαθίλεζε) Πξνζσπηθνχ                          (1)                    0 

Καηαβιεζείζεο απνδεκεηψζεηο                      (685)               (408)

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκίεο βάζεη IAS 19                         90                  12 

Τπφινηπν ηέινο                    1.947             1.984 
 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 3,20% 3,20%

Μέζνο εηήζηνο ξπζκφο καθξνρξφληαο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ 2,00% 2,00%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,00% 0,00%
 

 

23.α  Πξνβιέςεηο  

  

31/12/2014 31/12/2013

Πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 346 346

Πξφβιεςε απαμίσζεο πάγησλ ζηνηρείσλ 36                  -   

Πξφβιεςε γηα λφκηκεο κε νξηζηηθνπνηεκέλεο δηθαζηηθέο 

δηεθδηθήζεηο πξψελ εξγαδνκέλσλ εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ 
493 493

Πξνβιέςεηο εκπνξηθψλ δηθαησκάησλ 34 34

Πξφβιεςε γηα ππνρξεψζεηο εγγπήζεσλ 344                  -   

1.253 873  
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24. Κέξδε αλά κεηνρή 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο 
Μεηξηθήο Δηαηξείαο, κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 
εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία (ίδηεο κεηνρέο). Γελ ππάξρνπλ 
πξνζαξκνζκέλα κέζα, ζπλεπψο νη βαζηθέο θαη νη πξνζαξκνζκέλεο κεηνρέο είλαη ην ίδην. 
 

31/12/2014 31/12/2013

Κέξδε (Εεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο            (26.085)           (8.402)

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ ( ζε ρηιηάδεο)             51.081          51.081 

Βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα θέξδε (Εεκίεο) θαηά κεηνρή ( ζε απφιπηα πνζά)            (0,5107)         (0,1645)

Πξνζαξκνζκέλεο δεκίεο αλά κεηνρή ( ζε απφιπηα πνζά)            (0,5107)         (0,1645)  
 

25. Μεξίζκαηα αλά κεηνρή 

Ζ Μεηξηθή Δηαηξεία γηα ηε ρξήζε 2014 παξνπζίαζε δεκίεο θαη ζπλεπψο δελ ππνρξενχηαη λα δηαλείκεη 
κέξηζκα. 
 

26. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Α. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 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. 
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27. Δλδερόκελεο Γεζκεύζεηο 

 Κεθαλαιοςσικέρ δεζμεύζειρ 

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

 Δεζμεύζειρ λειηοςπγικών μιζθώζεων 

Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη απνζήθεο κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο έρνπλ δηάθνξνπο 
φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο.  

 

28. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδόκελα κέξε 

Σα ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδφκελα κέξε αθνξνχλ βαζηθά ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο,  ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κε ηε Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ή ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, ηα νηθνλνκηθά εμαξηψκελα κέιε θαη 
ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ (ζχδπγνη, ηέθλα θ.α.) ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο. 
 
 
Σα ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Οκίινπ κε ζπλδεδεκέλα κέξε έρνπλ σο εμήο: 
 

Απαηηήζεηο από: 31/12/2014 31/12/2013

Lavisoft            1.991            1.978 

Alphasoft                    -                    - 

Atlantis               377               377 

Telmar                 21                 19 

Eastern Europe                   1                   1 

Lavico Inc                    -               176 

Lavipharm Group Holding S.A.                    -                 51 

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέιε                 51                 37 

           2.441            2.639 

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο από: 31/12/2014 31/12/2013

Lavico Inc               134               118 

Lavipharm Group Holding S.A.                 27                 27 

              161               145  
 

Τπνρξεώζεηο πξνο: 31/12/2014 31/12/2013

Lavisoft                 45                 37 

LV Group Holding                 70               236 

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέιε               178               338 

T&A Holding Company                    -                   8 

              293               619 

Τπνρξεώζεηο (Γάλεηα) πξνο: 31/12/2014 31/12/2013

T&A Holding Company (Μαθξνπξφζεζκα)               115               282 

Αζ. Λαβίδαο (Μαθξνπξφζεζκα)               716            1.304 

              831            1.586  
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Οη ζπλαιιαγέο, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 31 
Γεθεκβξίνπ 2013  αλαιχνληαη σο εμήο: 

Lavisoft                  44                  -                    44                  -   

Telmar                  -                      1                  -                      1 

LV Group Holding                  -                    -                      4                  -   

Lavico Inc.                  -                    -                    42                  -   

                 44                    1                  90                    1 

31/12/2013

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα
Έζνδα

31/12/2014

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα

 
 

31/12/2013

Έμνδα

Lavisoft                366                                   -                    -                  347                  -                    -   

LV Group Holding                  -                                     -                    45                  -                    -                    61 

T&A Holding Company                  -                                    24                  -                    -                    47                  -   

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε                  -                                    62                  -                    58                113                  -   

               366                                  87 45                               405 160              61                

Λνηπά 

Έμνδα
ρξεκαηννηθνλνκηθά

Λνηπά 

Έμνδα

Τπεξεζίεο 

Γηάζεζεο

31/12/2014

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ

Αγνξέο 

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

: 

31/12/2014 31/12/2013

LAVIPHARM A.E. ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Δθηειεζηηθά κέιε 667 669

Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά 76 95

Με Δθηειεζηηθά 38 38

Γηεπζπληέο 1.295 1.070

ύλνιν Δηαηξείαο 2.076 1.872

LAVIPHARM HELLAS Α.Δ. ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Δθηειεζηηθά κέιε 132 60

Με Δθηειεζηηθά 80 82

Γηεπζπληέο 26 36                   

ύλνιν Δηαηξείαο 238 178

CASTALIA Α.Δ. ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Δθηειεζηηθά κέιε 36 87

ύλνιν Δηαηξείαο 36 87

PHARMA PLUS A.E. ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Δθηειεζηηθά κέιε 114 105

Γηεπζπληέο 94 95

ύλνιν Δηαηξείαο 208 200

L.A.S. Α.Δ. ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Δθηειεζηηθά κέιε 103 77

ύλνιν Δηαηξείαο 103 77

ΟΜΙΛΟ LABORATOIRES ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Δθηειεζηηθά κέιε 778 447

Γηεπζπληέο -                 224

ύλνιν Δηαηξείαο 778 671

ΟΜΙΛΟ LAVIPHARM Corp ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Γηεπζπληέο 161 220

ύλνιν Δηαηξείαο 161 220

ΤΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΤ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ 

Δθηειεζηηθά κέιε 1.830 1.396

Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά 76 95

Με Δθηειεζηηθά 118 129

Γηεπζπληέο 1.576 1.645

ύλνιν Οκίινπ 3.600 3.265  
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29. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
29.1 Γεληθά 
 
Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 
 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 Κίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο 
 
Ζ ζεκείσζε απηή παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ 
θηλδχλνπο, γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ Οκίινπ, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηκέηξεζε θαη 
ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ηνπ Οκίινπ.  Πεξηζζφηεξα πνζνηηθά ζηνηρεία 
γηα απηέο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θέξεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ πιαηζίνπ 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ ην νπνίν παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε. Οη πνιηηηθέο 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ Οκίινπ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη θίλδπλνη 
πνπ αληηκεησπίδεη Ο Όκηινο θαη λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη σο πξνο 
απηά.  Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 
παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. 
 

29.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ηνπ Οκίινπ ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε 
ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη θαηά 
θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ηελ ρνξήγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ  ζε ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο. 
 

29.2.1 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε.  Με βάζε 
ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζεζπίζεη ν Όκηινο, θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη  γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ 
ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ . Ο Όκηινο κε ηνπο πειάηεο πνπ πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο ζπλεξγαζίαο, πξνρσξά ζηε ζχλαςε ζπκθσλεηηθψλ θαη φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ιακβάλεη εγγπήζεηο. 
Οξηζκέλεο  θαηεγνξίεο πειαηψλ ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Όκηιν κφλν ζηε βάζε πξνπιεξσκέλσλ αγνξψλ. 
Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγηζην αλνηρηφ πνζφ πνπ κπνξεί λα 
έρεη ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά 
δηαζηήκαηα.   
 
Ο Όκηινο θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηνπ  γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο  πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο.   
 

29.2.2 Δγγπήζεηο 
 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα παξέρνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο κφλν απφ κεηξηθέο πξνο ζπγαηξηθέο 
εηαηξείεο. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, νη εγγπήζεηο πνπ είραλ ρνξεγεζεί θαη εθθξεκνχλ είλαη νη εμήο:  
α) εγγχεζε ηεο Lavipharm  Α.Δ. ππέξ ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Lavipharm Corp. πνζνχ 5,0 εθαη. Γνιαξίσλ ΖΠΑ  (31 
Γεθεκβξίνπ 2013: 5,0 εθαη. Γνιάξηα).  
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29.2.3  Έθζεζε ζηνλ πηζησηηθό θίλδπλν 
 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ 
πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο                       939                    7.425 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο                  13.856                  21.251 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα                    2.376                    4.165 

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο                          -                            -   

ύλνιν                  17.171                  32.841 

Λνγηζηηθή αμία

 
 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο εκπνξηθέο 
απαηηήζεηο , ηηο επηηαγέο θαη ηα γξακκάηηα εηζπξαθηέα  θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά 
γεσγξαθηθή πεξηνρή ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Δγρψξηεο                  15.465                  14.961 

Υψξεο Δπξσπατθήο Έλσζεο                    3.729                    6.677 

Ζ.Π.Α.                         83                       476 

Λνηπέο πεξηνρέο                         99                       241 

ύλνιν                  19.376                  22.355 

Λνγηζηηθή αμία

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, 
ηηο επηηαγέο θαη ηα γξακκάηηα εηζπξαθηέα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά ηχπν πειάηε ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Πειάηεο Ννζνθνκεία                    1.422                    1.793 

Πειάηεο Φαξκαθαπνζήθεο                       505                       971 

Πειάηεο Φαξκαθεία                    2.207                    2.239 

Πειάηεο Λνηπνί                    7.472                    9.592 

Πειάηεο ρεηηδφκελα κέξε                    1.730                    1.892 

ύλνιν Δκπνξηθώλ Απαηηήζεσλ                  13.336                  16.487 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο                    2.921                    2.792 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε                    1.687                    1.753 

Γξακκάηηα                       272                       158 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε                    1.160                    1.165 

ύλνιν                  19.376                  22.355 

Λνγηζηηθή αμία
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29.2.4  Εεκίεο απνκείσζεο 
 
Ζ ελειηθίσζε ππνινίπσλ πειαηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Με ιήμαληα                    5.452                    6.893 

Λήμαληα 0-30 εκέξεο                       238                       662 

Λήμαληα 31-180 εκέξεο                       585                       916 

Λήμαληα 181-360 εκέξεο                    3.074                    1.895 

Λήμαληα άλσ ηνπ έηνπο                  10.027                  11.989 

ύλνιν                  19.376                  22.355 

Λνγηζηηθή αμία

 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο αθνξά πειάηεο, νη νπνίνη δελ πξνρψξεζαλ ζε ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο 
ηνλ Όκηιν θαη  κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαθνπεί νη ζπλαιιαγέο.  Ο Όκηινο  εθηηκά φηη δε ρξεηάδεηαη λα 
θαηαρσξεζεί πξφβιεςε απνκείσζεο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ δελ έρνπλ ιήμεη ή έρνπλ ιήμεη κέρξη έλα έηνο δηφηη 
αθνξνχλ  πειάηεο πνπ έρνπλ θαιφ ηζηνξηθφ πιεξσκψλ. ηα ιήμαληα άλσ ηνπ έηνπο πεξηιακβάλνληαη 
απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελεο εηαηξείεο (Δπξψ 1 730) θαζψο θαη απαηηήζεηο απφ Ννζνθνκεία (Δπξψ 381).  
 
Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ, αθνξά θπξίσο ηα ιήμαληα άλσ ηνπ έηνπο θαη ε θίλεζή ηεο θαηά ηε ρξήζε 
ήηαλ: 

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ                   (3.299)                   (6.640)

Μείσζε πξφβιεςεο ζπγαηξηθήο πνπ πνπιήζεθε                          -                            -   

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο ζε βάξνο Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο ( *)
                  (9.476)                      (159)

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο (Γηαγξαθή απαίηεζεο )                          -                      3.461 

Αληηζηξνθή δεκίαο απνκείσζεο                       449                         39 

Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ                 (12.326)                   (3.299)

Λνγηζηηθή αμία

 

* Λνγαξηαζκφο «Έμνδα Γηάζεζεο» 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ θαηαρψξεζε δεκηψλ 
απνκείσζεο εθηφο αλ ν Όκηινο  εθηηκήζεη φηη δελ αλακέλεηαη αλάθηεζε ηνπ πνζνχ πνπ ηνπ νθείιεηαη, νπφηε ηα 
κε αλαθηήζηκα πνζά δηαγξάθνληαη απ‟ επζείαο έλαληη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. 

29.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηνπ Οκίινπ  λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ.  Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο  γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη 
λα δηαζθαιίδεη, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο δχζθνιεο ζπλζήθεο, 
ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηε ε θήκε ηνπ. 
 
Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο Ο Όκηινο  δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν 
έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ελφο κήλα έηζη ψζηε 
λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ αλάγθεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Ζ πνιηηηθή απηή δε 
ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. 
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Δπηπξνζζέησο, ν Όκηινο  δηαηεξεί γξακκέο πίζησζεο  κε  ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, κε δπλαηφηεηα επηπιένλ 
αλάιεςεο  ησλ πθηζηάκελσλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014  ρνξεγήζεσλ. Σα κε αλαιεθζέληα  πνζά θαηά ηελ 31 
Γεθεκβξίνπ 2014 θαη  ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 αλέξρνληαη ζε Δπξψ 6 463  θαη 4 006 αληίζηνηρα. Οη παξαπάλσ 
γξακκέο πίζησζεο, επηβαξχλνληαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην EURIBOR πιένλ ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ησλ 
ηξαπεδψλ θαη  θαιχπηνληαη κε κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο.  
 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ εθηηκήζεσλ γηα πιεξσκέο ηφθσλ θαη εμαηξψληαο πηζαλέο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ: 

31/12/2014 Λνγηζηηθέο 

αμίεο

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο 

ξνέο

6 κήλεο ή 

ιηγόηεξν

6-12             

κήλεο

1-2              

έηε

2-5                     

έηε

Άλσ ησλ         

5 εηώλ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Oκνινγηαθά δάλεηα                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   

Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην 26.185            (30.289)              (1.223)              (1.223)              (4.838)              (7.111)            (15.892)

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 281                 (303)                 (229)                   (74)                     -                       -                       -   

Δγγπεκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα 62.092            (63.334)            (52.332)                 (198)              (6.151)                 (433)              (4.220)

Γάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε                  831                 (858)                   (78)                 (220)                 (467)                   (92)                     -   

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 11.175            (13.154)                 (366)                 (359)                 (717)              (2.151)              (9.562)

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 26.594            (26.648)            (26.621)                   (27)                     -                       -                       -   

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 2.430              (3.190)                     -                   (232)                 (738)              (1.947)                 (273)

 

31/12/2013 Λνγηζηηθέο 

αμίεο

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο 

ξνέο

6 κήλεο ή 

ιηγόηεξν

6-12            

κήλεο

1-2              

έηε

2-5                     

έηε

Άλσ ησλ      5 

εηώλ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Oκνινγηαθά δάλεηα 8.190              (9.945)                 (451)                 (444)                 (870)              (8.180)                     -   

Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην 21.012            (24.425)              (1.043)              (1.043)              (2.087)              (6.261)            (13.990)

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη                  895              (1.163)              (1.121)                   (43)                     -                       -                       -   

Δγγπεκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα             48.578            (50.426)            (38.190)                 (898)              (6.687)                 (637)              (4.015)

Γάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε               1.586              (1.819)                     -                   (119)                 (804)                 (896)                     -   

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 11.728            (14.174)                 (403)                 (383)                 (736)              (2.190)            (10.462)

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 27.521            (27.528)            (27.528)                     -                       -                       -                       -   

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 633                 (714)                     -                     (82)                 (492)                 (140)                     -   

 

29.4 Κίλδπλνο ζπλζεθώλ αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αιιαγψλ ηηκψλ, φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη 
ηα επηηφθηα, πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Οκίινπ  ή ηελ αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ κέζσλ.  Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα 
ειέγρεηαη ε έθζεζε ηνπ Οκίινπ  ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε 
βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ.  
Ο Όκηινο  δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα 
δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.   
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29.4.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 

Μεηά ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Διιάδα ηνπ Δπξψ, ν Όκηινο  εμάιεηςε ζρεδφλ ην ζπλαιιαγκαηηθφ ηνπ θίλδπλν, 
δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε ρψξεο εθηφο Διιάδαο δηελεξγείηαη κε βάζε ην Δπξψ. 
Δπηπξφζζεηα ν Όκηινο  δελ ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν φζν αθνξά ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
δεδνκέλνπ φηη, ην ζχλνιφ ηνπο είλαη ζε Δπξψ. 

 
29.4.2 Κίλδπλνο επηηνθίσλ 
 

Ο Όκηινο  ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 
Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα απνηειέζκαηα θαζψο ν Όκηινο  ζα 
επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.  Ο Όκηινο  δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ.  
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ  ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηαζεξνύ επηηνθίνπ

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο

Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο (ζεκ. 14)                         6.028                         6.028 

χλνιν                         6.028                         6.028 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο                   (100.283)                     (91.094)

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα                         2.376                         4.164 

χλνιν                     (97.907)                     (86.930)

Λνγηζηηθέο αμίεο

 
 
 

29.4.2.1 Αλάιπζε επαηζζεζίαο ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ 
 

Μία κεηαβνιή θαηά 1% ησλ επηηνθίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζα αχμαλε (κείσλε) ηα 
απνηειέζκαηα θαηά ηα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Ζ αλάιπζε έγηλε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ην 2013. 
 

Δπίδξαζε ζε ρηιηάδεο επξψ 1 % αύμεζε 1% κείσζε

31/12/2014

Μέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ                          (979)                            979 

Δπαηζζεζία ηακεηαθψλ ξνψλ (θαζαξή)                          (979)                            979 

31/12/2013

Μέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ                          (869)                            869 

Δπαηζζεζία ηακεηαθψλ ξνψλ (θαζαξή)                          (869)                            869 

Απνηειέζκαηα
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29.5 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 
 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οκίινπ, ζπλίζηαηαη ζηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ιχζεσλ γηα ηε 
βειηίσζε ησλ δεηθηψλ κφριεπζεο θαη εμππεξέηεζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ Δηαηξεία θαη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ  .  
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, 
ζηνρεχνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζή ηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο κεξίζκαηνο ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ,θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ 
δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.  Δπίζεο, ε ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή θξάηεζε 
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ εηεζίσο (ζεκ. 19), ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο (ζεκ. 3.17) θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 
χςνπο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
 
Ζ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε κφριεπζεο, Καζαξφο Γαλεηζκφο/Λεηηνπξγηθά θέξδε 
πξν θφξσλ,  ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). 
 
Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε, Λεηηνπξγηθά θέξδε 
πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)/Καζαξνί ρξεσζηηθνί ηφθνη 
 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί Ο Όκηινο  ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  
 
30. Δύινγεο αμίεο 

Γελ πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ επιφγσλ αμηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (δειαδή ησλ   απαηηήζεσλ εκπνξηθψλ θαη κε, ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, 
ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δαλείσλ). 
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ πψιεζε ελφο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πιεξψλεηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο κεηαμχ δχν εκπνξηθά ζπλαιιαζζφκελσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ηεο. Ζ εχινγε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ 
θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε απφ ηελ Γηνίθεζε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα  δεδνκέλα ή είλαη 
απηά πεξηνξηζκέλα απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο νη απνηηκήζεηο ησλ επιφγσλ αμηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 
εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ. 
Οη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεξαξρνχληαη ζε ηξία επίπεδα: 
 
Δπίπεδν 1: Υξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο γηα αθξηβψο ίδηα εκπνξεχζηκα ζηνηρεία, 
 
Δπίπεδν 2: Αμίεο πνπ δελ είλαη επηπέδνπ 1 αιιά κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ή λα πξνζδηνξηζζνχλ άκεζα ή έκκεζα  
κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο, 
 
Δπίπεδν 3: Αμίεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο  πνπ δελ βαζίδνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο απφ 
ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο. 
 
Οη παξαθάησ κέζνδνη θαη παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο  γηα θάζε 
θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ: 
 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο: H 
ινγηζηηθή αμία είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή είηε ε ιήμε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 
είλαη βξαρππξφζεζκε είηε νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο είλαη έληνθεο. 
 
 Γάλεηα: H ινγηζηηθή αμία είλαη ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ηα δάλεηα απηά είλαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη έληνθα κε 
θπκαηλφκελν επηηφθην. 
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31. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

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

Παηαλία, 31 Μαξηίνπ  2015 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ & ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ             Ζ ΔΝΣΔΣΑΛΜΔΝΖ ΤΜΒΟΤΛΟ                        H   ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ                        Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 
                                                                           ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΜΗΛΟΤ      ΟΜΗΛΟΤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ΘΑΝΑΖ ΛΑΒΗΓΑ                  ΣΑΝΗΑ ΒΡΑΝΟΠΟΤΛΟΤ         ΓΖΜΖΣΡΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΟΜΧΚΟΤ                   ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ Α. ΠΑΤΛΟΤ                                  
                    Α.Γ.Σ. ΑΚ 203190                         Α.Γ.Σ. ΑΒ 507812                                                   Α.Γ.Σ.   AB 064463   Α.Γ.Σ. Ρ 021736            
                                                                                       Α.Μ. Α.Ο.Δ.Δ.  4981 
               Α‟ ΣΑΞΖ
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ΔΣΖΙΔ ΑΣΟΜΙΚΔ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ  ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΠΑΙΑΝΙΑ ,   31   ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  
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ΖΜ.
01/01/2014-

31/12/2014

01/01/2013-

31/12/2013

Κχθινο εξγαζηψλ 5,29 32.480 33.091

Κφζηνο πσιήζεσλ (22.190) (23.157)

Μηθηά απνηειέζκαηα 10.290 9.934

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 6,29 3.190 1.199

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7 (5.219) (5.728)

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7 (3.208) (2.007)

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 7 (2.799) (2.119)

Απνκείσζε θαη δηαγξαθέο άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 12 (11.972) -                 

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 14,32 (13) 101                 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 6,29 (3.466) (8.309)

Λεηηνπξγηθά θέξδε / (δεκίεο) πξν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ 

θαη θόξσλ
(13.197) (6.929)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 9 315 618

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 9 (2.241) (2.681)

Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 13,9 (15.000) (17.809)          

Καζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (16.926) (19.872)

Κέξδε / (δεκίεο)  πξν θόξσλ (30.123) (26.801)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 10 3.579 782

Κέξδε / (δεκίεο)  κεηά από θόξνπο (Α) (26.544) (26.019)

Λνηπά ζπλνιηθά εζνδα κεηά από θόξνπο (Β) -                 -                 

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο (Β) (67) (4)                   

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά εζνδα (Α+Β) (26.611) (26.023)

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή βαζηθά (ζε Δπξψ) 24            (0,5196)            (0,5094)

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή πξνζαξκνζκέλα (ζε Δπξψ) 24            (0,5196)            (0,5094)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
 
 



LAVIPHARM Α.Δ. 
ΔΣΖΗΔ ΑΣΟΜΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ  
(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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ΖΜ. 31/12/2014 31/12/2013

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζψκαηα πάγηα 11 19.801                       20.205                       

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 10.071                       23.458                       

Δπελδπηηθά αθίλεηα 1.876                         1.876                         

πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 13 21.947                       36.947                       

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.041                         462                            

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 14 6.503                         9.419                         

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 64.239                       92.367                       

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 15 2.399                         2.934                         

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 16 27.378                       26.547                       

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 17 506                            766                            

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 30.283                       30.247                       

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 94.522                       122.614                     

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Ίδηα θεθάιαηα

Μεηνρηθφ θεθάιαην 18 51.081                       51.081                       

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 18 84.418                       84.418                       

Απνζεκαηηθά 19 16.550                       19.222                       

Τπφινηπν δεκηψλ εηο λένλ (113.376)                    (89.437)                      

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 38.673                       65.284                       

Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 21 17.668                       26.189                       

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαηά ηελ έμνδν απφ 

ηελ ππεξεζία 23 1.537                         1.618                         

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 14(α) 1.163                         4                                

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 20.368                       27.811                       

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 20 16.902                       18.432                       

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 10 -                             13                              

Γάλεηα 21 18.519                       9.650                         

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα πιεξσηέα ζηελ επφκελε ρξήζε 21 60                              1.424                         

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 35.481                       29.519                       

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 55.849                       57.330                       

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 94.522                       122.614                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
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Μεηνρηθό

Κεθάιαην

Απνζεκαηηθό

Τπέξ ην 

Άξηην

Σαθηηθό  

Απνζεκαηηθό

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 -                -                     -                   -                 (26.019)      (26.019)              

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

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο -                -                     -                   (4)                   -             (4)                       

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -                -                     -                   (4)                   (26.019)      (26.023)              

Τπόινηπν 31/12/2013 51.081           84.418                1.945               17.277            (89.437)      65.284                

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

Εεκηέο  πεξηφδνπ  κεηά απφ θφξνπο -                -                     -                   -                 (26.544)      (26.544)              

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

Αλαινγηζηηθά θέξδε θαζαξά απφ αλαβαιιφκελνπο θφξνπο -                -                     -                   (67)                 -             (67)                     

πγθεληξσηηθά  ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο -                -                     -                   (67)                 (26.544)      (26.611)              

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ζπκςεθηζζέληα κε δεκίεο 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4172/2013
-                -                     -                   (2.605)            2.605         -                     

Τπόινηπν 31/12/2014 51.081           84.418                1.945               14.605            (113.376)    38.673                
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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Σακηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 31/12/2014 31/12/2013

Εεκίεο  πξν θφξσλ (30.123)                  (26.801)       

Αλαπξνζαξκνγέο γηα:

     Απνζβέζεηο 2.319                      2.399          

    Απνκεηψζεηο  άυισλ πάγησλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 11.972                    -              

    Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 15.000                    17.809        

     Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 13                           (101)            

     Πξνβιέςεηο 5.149                      8.350          

     πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (30)                         12               

     Απνηειέζκαηα ( δεκίεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) (27)                         232             

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 2.241                      2.681          

6.514                      4.581          

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 296                         (550)            

     Μείσζε / (αχμεζε) πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ (1.164)                    (1.570)         

     Μείσζε / (αχμεζε) ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ (1.538)                    167             

     (Μείσζε) / αχμεζε πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ (673)                       (1.734)         

     Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πιεξσζέληα (1.943)                    (2.530)         

     Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο ζε πξνζσπηθφ (225)                       (306)            

     Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (13)                         (250)            

Καζαξέο ξνέο από / (πξνο) ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1.254                      (2.192)         

Σακηαθέο ξνέο από  επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

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

     Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (519)                       (79)              

     Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ 9                             2                 

     Σφθνη εηζπξαρζέληεο 12                           25               

     Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο -                         2                 

Καζαξέο ξνέο  από / (πξνο) επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (498)                       (68)              

Σακηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Αληιεζέληα δάλεηα 2.760                      5.757          

     Δμνθιήζεηο δαλείσλ (3.776)                    (5.710)         

Καζαξέο ξνέο  από / (πξνο) ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (1.016)                    47               

Καζαξή αχμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ζηα ηζνδχλακα (260)                       (2.213)         

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο  πεξηφδνπ 766                         2.979          

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο  πεξηόδνπ 506                         766              
 
 
 
 
 
 
Οη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. 
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο  

Ζ εηαηξεία 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 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζε 158  άηνκα.  
Οη ελ ιφγσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ  31 Μαξηίνπ 2015  θαη 
έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.lavipharm.com. 

 
2. Βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

2.1 εκείσζε ζπκκόξθσζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.), φπσο απηά έρνπλ  πηνζεηεζεί  απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

2.3 Βάζε παξνπζίαζεο 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ, ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηελ πιεζηέζηεξε ρηιηάδα. Έρνπλ 
εηνηκαζζεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο , κε εμαίξεζε ηα επελδπηηθά αθίλεηα πνπ έρνπλ απνηηκεζεί 
ζηελ εχινγε αμία ηνπο.  
 

2.3 Υξήζε εθηηκήζεσλ 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α, αλαγθάδεη ηε Γηνίθεζε λα παίξλεη 
απνθάζεηο, λα θάλεη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαζψο, θαη ηα 
ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεσλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηελ εκεξνκελία 
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ ρξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή 
ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα πξαγκαηηθά 
κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, ελψ νη φπνηεο απνθιίζεηο 
δχλαληαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 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. 

 

Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο πεξηνρέο αβεβαηφηεηαο ησλ εθηηκήζεσλ θαη ππνθεηκεληθψλ θξίζεσλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμήο ζεκεηψζεηο: 

 εκείσζε 10 - Φφξνο εηζνδήκαηνο 

 εκείσζε 13 - πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

 εκείσζε 22 - Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο (απαηηήζεηο) /  ππνρξεψζεηο 

 εκείσζε 23 – Πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγνπ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία  

 εκείσζε 27 - Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

 εκείσζε 30 - Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ 
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3. Βαζηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο  

Οη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξεία , γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο 31.12.2014, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2013. 
 

3.1 πκκεηνρέο 

α) Θςγαηπικέρ 

Θπγαηξηθέο είλαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ Δηαηξεία. Έιεγρνο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη 
φηαλ ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ηελ εμνπζία, άκεζα ή έκκεζα λα θαηεπζχλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 
ιεηηνπξγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο κηαο νληφηεηαο, κε ζθνπφ λα έρεη νθέιε απφ απηή.  Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
χπαξμεο ειέγρνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ δηθαηψκαηα ςήθνπ ηα νπνία πξνο ην παξφλ κπνξνχλ λα 
αζθνχληαη ή δχλαληαη λα ηξνπνπνηεζνχλ.  Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην θφζηνο 
θηήζεσο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ.  
 
β) Σςγγενείρ 

πγγελείο εηαηξείεο είλαη νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ε κεηξηθή εηαηξεία αζθεί νπζηψδε επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν, 
επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πνιηηηθψλ ηνπο. Οπζηψδεο επηξξνή, θαηά θχξην ιφγν, 
ηεθκαίξεηαη φηη πθίζηαηαη, φηαλ ε Δηαηξεία θαηέρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ, πνζνζηφ 20% 
έσο 50% ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο εηαηξείαο. Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο απνηηκψληαη ζην 
θφζηνο θηήζεο απηψλ, κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 
 

3.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζπληζηά ηνλ θχξην ιήπηε επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη ειέγρεη ηηο 
εζσηεξηθέο αλαθνξέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ επίδνζε ηεο 
Δηαηξείαο θαη λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πφξσλ. 

Ζ Γηνίθεζε έρεη θαζνξίζεη ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο βαζηζκέλε ζε απηέο ηηο εζσηεξηθέο αλαθνξέο 
ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8.  Χο ιεηηνπξγηθνί ηνκείο νξίδνληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε 
Δηαηξεία θαη ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ηεο Δηαηξείαο.  

Λεηηνπξγηθφο ηνκέαο είλαη έλα ηκήκα  ηεο Δηαηξείαο πνπ αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο 
νπνίεο απνθηά έζνδα θαη λα αλαιακβάλεη έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ 
αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο κε άιια ηκήκαηα  ηεο Δηαηξείαο. Σα απνηειέζκαηα θαηά ηνκέα πεξηιακβάλνπλ 
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε έλα ηκήκα, θαζψο θαη εθείλα πνπ κπνξνχλ λα επηκεξηζηνχλ ζε ινγηθή 
βάζε. Κεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο θαηά ηνκέα είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνέθπςε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ γηα ηελ απφθηεζε ελζσκάησλ παγίσλ, θαζψο θαη ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηφο απφ 
ππεξαμία. 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 5. 

 

3.3 πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα  

Ζ Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία ζε Δπξψ (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). πλαιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε μέλα 
λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ ίζρπε ηελ εκέξα ηεο 
ζπλαιιαγήο. Καηά ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηα λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία  θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλα λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ 
λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία απηή.  Σα θέξδε ή νη δεκίεο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  Με λνκηζκαηηθά 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε ηζηνξηθή αμία 
κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  Με 
λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ  εχινγε  
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αμία κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ 
θαζνξίζζεθε ε αμία. ηελ πεξίπησζε απηή, νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηεινχλ κέξνο 
ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ ή απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ.  
 

3.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά  κέζα 

3.4.1 Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Με παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηεινχλ νη απαηηήζεηο, ηα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, 
δεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο, ηα ρξεφγξαθα, ηα δάλεηα θαη νη πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο.  

Σα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γεληθά ηαμηλνκνχληαη σο επελδχζεηο 
δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε, ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πψιεζε, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ θαη σο 
δάλεηα θαη απαηηήζεηο. Ζ απφθαζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
ιακβάλεηαη θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο.  Ζ Δηαηξεία ζπλήζσο δελ ηαμηλνκεί κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα πψιεζε είηε σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα φπνηα 
απνηηκνχληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. 

Σα κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο απμεκέλε θαηά ηα άκεζα θφζηε ζπλαιιαγήο γηα ηα κέζα πνπ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα κε 
παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα απνηηκψληαη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε Δηαηξεία γίλεηαη 
ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε ζπλαιιαγή κε αληηθείκελν ηα κέζα απηά. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
ελεξγεηηθνχ παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα ηεο 
Δηαηξείαο επί ησλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ ιήμνπλ ή φηαλ ε Δηαηξεία κεηαβηβάζεη ην 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε ηξίην ρσξίο λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ή φια ηα νπζηψδε νθέιε ή  
ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο παχνπλ λα αλαγλσξίδνληαη 
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο επί απηψλ ιήμνπλ ή 
αθπξσζνχλ. 

 

3.4.1.α Απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο  απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο ησλ 
πεξηπηψζεσλ φπνπ ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο ηεο απαίηεζεο, νπφηε ππνινγίδεηαη πξφβιεςε γη‟ απηή ηε 
κείσζε. Ζ απαίηεζε απεηθνλίδεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο σο ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ 
ξνψλ πξνεμνθινχκελσλ κε ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο εκεξνκελίαο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ε ζρεηηθή 
δεκία κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη απαηηήζεηο βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο (ελφο 
έηνπο) δελ πξνεμνθινχληαη. 
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3.4.1.β  Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο, θαζψο θαη 
βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο άκεζεο ξεπζηνπνίεζεο, φπσο νη κέρξη ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ζπληάμεσο  ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζεζκηαθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. 

3.4.1.γ Γάλεηα 

Σα ιεθζέληα δάλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζαξκφδεηαη κε ηα θφζηε πνπ 
αθνξνχλ άκεζα ηηο ζπλαιιαγέο απηέο.  Μεηαγελέζηεξα, απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε 
ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο, απφ ηα ζηνηρεία απηά αλαγλσξίδνληαη σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν ή έμνδν, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απφζβεζεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην.  Σα 
θφζηε αλαδνρήο, ηα λνκηθά θαη ηα ινηπά άκεζα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα ηελ έθδνζε θπξίσο 
καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, αλακνξθψλνπλ ην πνζφ ησλ δαλείσλ απηψλ θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπ 
δαλείνπ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

3.4.1.δ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα έσο ηελ ιήμε 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ιήμεο θαη ζηαζεξέο ή 
πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξία έρεη ζεηηθή πξφζεζε θαη ηθαλφηεηα λα θξαηήζεη κέρξη ηε 
ιήμε, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα κέρξη ηε ιήμε.  Σα ζηνηρεία 
απηά, απνηηκψληαη ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπο εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ 
αλαπφζβεζηε αμία πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αμία αγνξάο θαη ηελ νπνηαδήπνηε ππφ ή ππέξ ην 
άξηην δηαθνξά πνπ πξνέθπςε θαηά ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, κείνλ ηπρφλ πξφβιεςε 
γηα απνκείσζε. 

3.4.1.ε Τπνρξεώζεηο 

Οη ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο.   

3.4.2 Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ. 

3.4.3 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα Ίδηα θεθάιαηα. Σα θφζηε πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ έθδνζε 
θνηλψλ κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο κείσζε ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην.  

Σν θφζηνο θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) 
εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πνπιεζνχλ ή 
αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή 
ινηπά θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο (αλ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα 
θεθάιαηα. 
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3.4.4 ύλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 
χλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δηαηξεία απνηεινχληαη απφ κεηαηξέςηκεο 
νκνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά ηελ επηινγή ηνπ θαηφρνπ. Ο αξηζκφο ησλ 
κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ δελ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 
 
Σν ζηνηρείν ηεο ππνρξέσζεο ελφο ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ αλαγλσξίδεηαη αξρηθά ζηελ εχινγε 
αμία κηαο παξφκνηαο ππνρξέσζεο πνπ δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο. Σν ζηνηρείν ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ αλαγλσξίδεηαη αξρηθά σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
κέζνπ σο ζχλνιν θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ ηεο ππνρξέσζεο θαη σο πάγηα ηαθηηθή ηνπ νκίινπ 
θαηαρσξείηαη ζηα Λνηπά Απνζεκαηηθά. Σπρφλ άκεζα θφζηε ζπλαιιαγψλ επηκεξίδνληαη θαηά αλαινγία κε ηηο 
αξρηθέο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ππνρξέσζεο θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ.  
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ην ζηνηρείν ηεο ππνρξέσζεο ελφο ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ 
απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σν ζηνηρείν 
ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ ζχλζεηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ επηκεηξάηε εθ λένπ κεηά ηελ αξρηθή 
αλαγλψξηζε. 
Σφθνη, κεξίζκαηα, δεκίεο θαη θέξδε πνπ αθνξνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδνληαη ζηελ 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Οη δηαλνκέο ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, θαζαξά απφ 
θάζε φθεινο θφξνπ. 
Γελ ππάξρνπλ γηα ην 2014. 
 
3.5 Δλζώκαηα πάγηα 

Σα ελζψκαηα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 
ηπρφλ ζσξεπκέλεο απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. Οη αμίεο θφζηνπο θηήζεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαηά ηελ 1 
Γεθεκβξίνπ 2004 εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα Γ.Π.Υ.Α. πξνζδηνξίζηεθαλ σο εμήο : α) Σα γήπεδα-νηθφπεδα 
θαη ηα θηίξηα θαη ηερληθά έξγα απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο , ε νπνία 
πξνζδηνξίζηεθε απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο.  β) Σα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα απνηηκήζεθαλ ζην ηζηνξηθφ 
θφζηνο θηήζεο ηνπο.  Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ 
απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. ηηο ελ ιφγσ δαπάλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηφθνη θαη ηα ζπλαθή έμνδα 
δαλείσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή ηνπ παγίνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ κφλνλ 
αλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί 
λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ φηαλ γίλνληαη. Σν θφζηνο θηήζεο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πνπ 
πσινχληαη ή απνζχξνληαη, κεηαθέξνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο ή ηεο 
απφζπξζεο θαη, νπνηνδήπνηε θέξδνο ή δεκία πξνθχπηεη, πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ. 
 
Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, βάζεη ηεο 
ζηαζεξήο κεζφδνπ απφζβεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο (ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε 
πεξηνδηθή βάζε). Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Ζ αμία ησλ βειηηψζεσλ, ζε αθίλεηα ηξίησλ, απνζβέλεηαη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ ή ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ (ζην κηθξφηεξν απφ ηα δχν). Σα 
κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη 
κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, 
νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ ελαπνκέλνπζα αμία, εάλ δελ 
είλαη αζήκαληε, επαλαπξνζδηνξίδεηαη ζε εηήζηα βάζε.  
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Ζ εθηηκψκελε δηάξθεηα σθέιηκεο δσήο θαηά θαηεγνξία παγίσλ, έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 30-40 Υξφληα 
Μεραλήκαηα 20-30 Υξφληα 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 15-20 Υξφληα 

Δπηζηεκνληθά φξγαλα 15-25 Υξφληα 

Μεηαθνξηθά κέζα 7-12 Υξφληα 

Έπηπια 10-15 Υξφληα 

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο 5-7 Υξφληα 
θεχε 10-15 Υξφληα 
Μεραλέο γξαθείσλ 5-10 Υξφληα 
Δμνπιηζκφο 
ηειεπηθνηλσληψλ 

10-15 Υξφληα 

Λνηπφο εμνπιηζκφο  10-15 Υξφληα 

 
Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο γηα απφζπξζε παγίσλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη, ζηελ 
πεξίνδν πνπ απηέο δεκηνπξγνχληαη θαη ζην βαζκφ πνπ κπνξεί λα γίλεη κηα ινγηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο 
ηνπο. Σα ζρεηηθά θφζηε ηεο απφζπξζεο θεθαιαηνπνηνχληαη, σο κέξνο ηεο αμίαο ησλ απνθηψκελσλ 
ελζψκαησλ παγίσλ.  

 
3.6   Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

(α) Έξοδα έπεςναρ και ανάπηςξηρ 

Γαπάλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξννπηηθή ηελ απφθηεζε λέσλ 
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ γλψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ην ρξφλν 
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο.  
 
Γαπάλεο ζε δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο, φπνπ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο εθαξκφδνληαη ζε έλα πξφγξακκα ή 
ζρεδηαζκφ παξαγσγήο λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, θεθαιαηνπνηνχληαη  εάλ 
ηα πξντφληα  ή ε δηαδηθαζία είλαη ηερληθά θαη εκπνξηθά εθηθηά θαη ε Δηαηξεία δηαζέηεη επαξθείο πφξνπο γηα 
λα νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμε. Ζ θεθαιαηνπνηνχκελε δαπάλε πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ηελ 
άκεζε εξγαζία θαη ηελ θαηάιιειε αλαινγία γεληθψλ εμφδσλ. Οη ινηπέο δαπάλεο αλάπηπμεο θαηαρσξνχληαη 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο. Οη θεθαιαηνπνηνχκελεο δαπάλεο 
αλάπηπμεο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο ηνπο κεηνχκελεο θαηά ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη θαηά ηηο δεκίεο 
απνκείσζήο ηνπο. Οη δαπάλεο αλάπηπμεο κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή νη νπνίεο θεθαιαηνπνηήζεθαλ, 
απνζβέλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο βάζεη ηεο άκεζεο κεζφδνπ 
απφζβεζεο θαη κέζα ζε κία πεξίνδν πνπ δε μεπεξλά ηα 20 έηε. 

 
(β) Λοιπά άςλα πεπιοςζιακά ζηοισεία και παπασωπήζειρ & δικαιώμαηα βιομησανικήρ ιδιοκηηζίαρ 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη μερσξηζηά, αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο. 
Μεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο απνηηκψληαη ζην πνζφ απηφ, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο ηπρφλ 
ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ σθέιηκε δσή ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί 
λα είλαη πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κε πεξηνξηζκέλε 
σθέιηκε δσή απνζβέλεηαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, κε ζηαζεξή κέζνδν 
απφζβεζεο. Οη άδεηεο απνζβέλνληαη κέζα ζην ρξφλν ηεο παξαγσγηθήο ρξεζηκφηεηάο ηνπο θαη, ζε θάζε 
πεξίπησζε, κέρξη ηε ιήμε ηεο λνκηθήο δηάξθεηάο ηνπο. Σν θφζηνο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 
απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλεηαη. Τπνιεηκκαηηθέο αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. Ζ σθέιηκε δσή ησλ 
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αμηνινγείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ αλακνξθψζεηο 
εθαξκφδνληαη κειινληηθά. Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε σθέιηκε δσή, απνζβέλνληαη απφ 
ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία είλαη δηαζέζηκα πξνο ρξήζε. 
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Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο επί θεθαιαηνπνηεζέλησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν 
φηαλ απμάλνπλ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν πνπ αλαθέξνληαη. Όιεο νη άιιεο δαπάλεο, εμνδνπνηνχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 
 
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε, ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο, ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν 
ή ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνξνψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
 

3.7 Δπελδπηηθά αθίλεηα 

Σα επελδπηηθά αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο γξαθεία θηηξίσλ ηα νπνία θαηέρνληαη γηα καθξνπξφζεζκεο 
ελνηθηάζεηο θαη δελ ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία. Οη επελδχζεηο ζε αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ 
εχινγε αμία ηνπο θάζε δχν ρξφληα, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ 
εμσηεξηθνχο εθηηκεηέο. Σπρφλ θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ αιιαγή ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζην ινγαξηαζκφ ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ. 
 
Όηαλ έλα πάγην κεηαθέξεηαη ζηα επελδπηηθά αθίλεηα σο απνηέιεζκα αιιαγήο ηεο ρξήζεο ηνπ, ηπρφλ 
δηαθνξέο αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ακέζσο κεηά ηελ εκεξνκελία κεηαθνξάο θαη ηεο εχινγεο 
αμίαο ηνπ, θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα εάλ αθνξνχλ έζνδα.  Καηά ηελ πψιεζε ηνπ παγίνπ, 
ην παξαπάλσ έζνδν κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λέν.  Δάλ θαηά ηελ παξαπάλσ κεηαθνξά πξνθχςεη δεκία, 
ηφηε απηή θαηαρσξείηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
 
Όηαλ έλα αθίλεην ηδηνρξεζηκνπνηεζεί, ηφηε κεηαθέξεηαη ζηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε  ινγηζηηθή 
αμία ηελ εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαθνξάο.  Όηαλ ε Δηαηξεία αλαθαηαζθεπάδεη έλα 
επελδπηηθφ αθίλεην  κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη σο επέλδπζε, ηφηε ην πάγην παξακέλεη ζηα 
επελδπηηθά αθίλεηα, απνηηκάηαη βάζεη ηνπ κνληέινπ ηεο εχινγεο αμίαο θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηα ελζψκαηα 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπο.  

 

3.8  Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 
αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ εηνίκσλ 
πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη 
αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο 
θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο 
ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο 
φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 
 

3.9 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

3.9.1 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

 
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Σα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνκεησζεί φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 
θάπνην γεγνλφο επέδξαζε αξλεηηθά ζηηο εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηνηρείνπ.  
Ζ δεκία απνκείσζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνηηκάηαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο 
ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ 
κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ δεκία απνκείσζεο 
αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  
 
Ζ δεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη, αλ ν αληηινγηζκφο απηφο κπνξεί λα ζπλδεζεί αληηθεηκεληθά κε γεγνλφο 
πνπ ζπλέβεη κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, θαη θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 
γηα φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθηφο ησλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε αμηνγξάθσλ πνπ 
θαηαρσξείηαη απ‟ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.     
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3.9.2 Με-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 
 
Σα κε-ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο απφ επελδπηηθά αθίλεηα, απνζέκαηα θαη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, εμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Δάλ 
ππάξμεη ηέηνηα έλδεημε, ηφηε ππνινγίδεηαη ε αλαθηήζηκε αμία απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σα άπια 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή ή ηα, άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πεξηνξηζκέλε 
σθέιηκε δσή ηα νπνία δελ είλαη αθφκα δηαζέζηκα γηα  ρξήζε ειέγρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε 
αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη έλδεημε. Ζ δεκία απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο κεησκέλεο 
θαηά ηα έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπο. Γηα ηελ αμία ιφγσ ρξήζεο, νη εθηηκψκελεο 
κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κε έλα πξν-θφξνπ ζπληειεζηή, ν νπνίνο 
αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 
ζπλδένληαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ απνθέξεη ζεκαληηθά αλεμάξηεηε ηακηαθή εηζξνή, ε αλαθηήζηκε αμία 
θαζνξίδεηαη γηα ηελ κνλάδα παξαγσγήο ηακηαθψλ ξνψλ, ζηελ νπνία ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλήθεη. 

Εεκία απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί θαηά ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο επαλεθηηκάηαη ζε θάζε ρξήζε 
γηα ηπρφλ ελδείμεηο κείσζεο ηεο θαη αληηινγίδεηαη εάλ ππήξμε αιιαγή ζηηο εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο. Εεκία απνκείσζεο αληηινγίδεηαη κφλν ζηελ έθηαζε θαηά ηελ 
νπνία ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία πνπ ζα 
πξνζδηνξηδφηαλ, θαζαξή απφ απνζβέζεηο, εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο. Εεκηά 
απνκείσζεο πνπ αθνξά ππεξαμία δελ αληηινγίδεηαη.  

3.10 Με θπθινθνξνύληα  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  πξννξηδόκελα πξνο πώιεζε 

Σα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε θαη 
θαηαρσξνχληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην απαηηνχκελν 
γηα ηελ πψιεζε θφζηνο, αλ ε ινγηζηηθή αμία αλαθηάηαη θπξίσο κέζσ ηεο πψιεζεο θαη φρη απφ ηε ζπλερή 
ρξήζε ηνπο. 
 

3.11  Φόξνο εηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο µε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνλ ηξέρνλ θφξν θαη ηνπο 
αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη µε ηα 
απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε ή δεκηέο, αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο 
ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, 
πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε απηή 
θαηαρσξείηαη απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα.   
 
Ο ηξέρνλ θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη ν αλακελφκελνο πιεξσηένο θφξνο επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 
ρξήζεο, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
Ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αλαπξνζαξκνγή ζην θφξν πιεξσηέν πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 
 
Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο,  πξνβιέπνληαη κε ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ βάζεη ηζνινγηζκνχ, 
ππνινγηδφκελνη επί ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ πνζψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο.  Σα πνζά ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ πνπ πξνβιέπνληαη 
βαζίδνληαη ζηνλ αλακελφκελν ηξφπν πινπνίεζεο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ ή νπζηαζηηθά ηζρπφλησλ ζπληειεζηψλ θφξνπ, θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Οη αθφινπζεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε: ππεξαμία κε  
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εθπηπηφκελε γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ε αξρηθή θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ε 
νπνία δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο θαη δηαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ζπκκεηνρέο 
ζε ζπγαηξηθέο ζηελ έθηαζε πνπ απηέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Οη αλαβαιιφκελεο 
θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο 
αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμνπλ επαξθή 
θνξνινγεηέα θέξδε ζην κέιινλ, έλαληη ησλ νπνίσλ νη αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαη νη 
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ 
θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ 
αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ επαξθή θνξνινγεηέα θέξδε, πνπ ζα θαιχςνπλ ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε. 
 
Πξφζζεηνη θφξνη εηζνδήκαηνο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ θαηαρσξνχληαη ζηνλ ίδην ρξφλν 
κε απηφλ ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ ζρεηηθνχ κεξίζκαηνο. 

 

3.12  Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Ππογπάμμαηα καθοπιζμένων ειζθοπών  

Σα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αλεμάξηεηα απφ ηελ Δηαηξεία αζθαιηζηηθά 
ηακεία γηα ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο νπνίεο ε Δηαηξεία δελ έρεη λνκηθή ή ζπκβαηηθή 
ππνρξέσζε γηα επηπιένλ κειινληηθέο παξνρέο. Οη εηζθνξέο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηηο δαπάλεο 
πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ.  

 

(β) Ππογπάμμαηα καθοπιζμένων παποσών 

Ζ θαζαξή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ 
ππνινγίδεηαη (ρσξηζηά γηα θάζε πξφγξακκα) κε ππνινγηζκφ ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ νη εξγαδφκελνη 
δηθαηνχληαη έλαληη ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηε παξνχζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Οη κειινληηθέο 
παξνρέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Χο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ζεσξείηαη ε απφδνζε θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηζνινγηζκνχ ησλ νκνιφγσλ πςειήο πηζησηηθήο δηαβάζκηζεο, ηα νπνία έρνπλ εκεξνκελίεο ιήμεο πνπ 
πξνζεγγίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ ππνρξέσζε απηή ππνινγίδεηαη εηεζίσο κε 
βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο, απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 
ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδαο. 
 
Όηαλ νη παξνρέο ελφο πξνγξάκκαηνο βειηηψλνληαη, ε αλαινγία ησλ απμεκέλσλ παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
παξειζνχζα ππεξεζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηαλέκεηαη σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηε 
ρξήζε ηεο άκεζεο κεζφδνπ ζην κέζν φξν ησλ πεξηφδσλ κέρξη ηελ θαηνρχξσζε ησλ παξνρψλ.  ηελ έθηαζε 
θαηά ηελ νπνία νη παξνρέο θαηνρπξψλνληαη ακέζσο, ε δαπάλε θαηαρσξείηαη ακέζσο ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ.   
 
Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη απνηειείηαη απφ ηελ 
παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο 
κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο.  
 
Όζνλ αθνξά ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππνρξέσζεο ηεο 
Δηαηξείαο απφ έλα πξφγξακκα, ζηελ έθηαζε πνπ ηα ζσξεπκέλα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε ή 
δεκίεο ππεξβαίλνπλ ην 10% ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνχ κεηαμχ ηεο παξνχζαο  αμίαο ηεο δέζκεπζεο 
θαζνξηζκέλεο παξνρήο θαη ηεο εχινγεο αμίαο  ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκεξίδνληαη 
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηνλ αλακελφκελν κέζν φξν ηεο απνκέλνπζαο εξγαζηαθήο  δσήο ησλ 
ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα.  Γηαθνξεηηθά, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο δελ 
αλαγλσξίδνληαη. 
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Όηαλ ν ππνινγηζκφο θαηαιήγεη ζε φθεινο γηα ηελ Δηαηξεία, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηνξίδεηαη ζην 
θαζαξφ άζξνηζκα ησλ κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ θαη ησλ δαπαλψλ παξειζνχζεο 
ππεξεζίαο  θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ηπρψλ κειινληηθψλ επηζηξνθψλ απφ ην πξφγξακκα ή ησλ κεηψζεσλ 
ησλ κειινληηθψλ ζπλεηζθνξψλ ζην πξφγξακκα. 

Γελ ππάξρνπλ γηα ην 2014. 
 
 (γ) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ   
 
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ θαηαρσξνχληαη ζηηο δαπάλεο πξνζσπηθνχ ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δελ πξνεμνθινχληαη.   

 
3.13  Πξνβιέςεηο  

Οη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο 
απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ γηα ην 
δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη πξνβιέςεηο 
επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ θαη, αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή 
πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο, νη πξνβιέςεηο αληηινγίδνληαη. Οη πξνβιέςεηο ρξεζηκνπνηνχληαη 
κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αξρηθά δεκηνπξγήζεθαλ.  Αλ ε επίπησζε είλαη ζεκαληηθή, νη πξνβιέςεηο 
θαηαρσξνχληαη ζε πξνεμνθιεκέλε βάζε ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ, κε ηε ρξήζε ελφο 
πξν θφξνπ επηηνθίνπ, πνπ αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαρξνληθή αμία ηνπ 
ρξήκαηνο, θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε. Όηαλ γίλεηαη πξνεμφθιεζε ησλ 
πξνβιέςεσλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο πνπ νθείιεηαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαηαρσξείηαη ζαλ θφζηνο 
δαλεηζκνχ.  
Οη πξνβιέςεηο γηα αλαδηάξζξσζε αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη εγθξίλεη έλα ιεπηνκεξέο θαη επίζεκν 
ζρέδην αλαδηάξζξσζεο θαη ε αλαδηάξζξσζε, είηε έρεη αξρίζεη ή έρεη αλαθνηλσζεί δεκνζίσο. Γελ 
αλαγλσξίδεηαη πξφβιεςε γηα κειινληηθέο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. 
 
 

3.14  Έζνδα 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 
ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(α) Πωλήζειρ αγαθών 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη 
ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο, κεηαβηβάδνληαη νη θίλδπλνη πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ θπξηφηεηα απηψλ θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  

 
 
 (β) Παποσή ςπηπεζιών 
 
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν ζηελ νπνία παξέρνληαη κε βάζε ην ζηάδην 
νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο. 

 

(γ) Έζοδα από ηόκοςρ 
Έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν ηφθνο θαζίζηαηαη δεδνπιεπκέλνο (κε βάζε ηε κέζνδν 
πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ). 
 
(δ) Έζοδα απφ παξαρσξήζεηο δηθαησκάησλ ρξήζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

Έζνδα απφ παξαρσξήζεηο δηθαησκάησλ ρξήζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (φπσο 
εκπνξηθά ζήκαηα, δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο) αλαγλσξίδνληαη θαλνληθά, ζχκθσλα κε ηελ νπζία ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο. Ζ Δηαηξεία πξνζδηνξίδεη αλ ε ζπλαιιαγή, σο πξνο ηελ νπζία ηεο, είλαη πψιεζε πεξηνπζηαθνχ 
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ζηνηρείνπ ή δηθαησκάησλ ή είλαη κηα ζπκθσλία παξαρψξεζεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο. Ζ ζπλαιιαγή απηή 
ζηελ νπζία απνηειεί έζνδν απφ πψιεζε, κε ηα έζνδα ηεο λα αλαγλσξίδνληαη γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ 
δηθαησκάησλ ζηνλ δηθαηνδφρν, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) Σα δηθαηψκαηα γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 
έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ δηθαηνδφρν ζε αληάιιαγκα γηα κηα ζηαζεξή ακνηβή ή κε επηζηξεπηέεο εγγπήζεηο β)  
ε ζχκβαζε δελ κπνξεί λα αθπξσζεί γ)  ν δηθαηνδφρνο κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί ηα δηθαηψκαηά γηα ην 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ειεχζεξα (δειαδή ε Δηαηξεία δελ δηαηεξεί πιένλ δηαρεηξηζηηθφ έιεγρν) θαη δ) 
 ε Δηαηξεία δελ έρεη ππφινηπεο ππνρξεψζεηο λα εθπιεξψζεη.  
  
Γηαθνξεηηθά, ηα έζνδα απηά  ζεσξείηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 
θαηά ηελ πεξίνδν άδεηαο ρξήζεο θαη αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

 

3.15  Μηζζώζεηο 

Ζ Δηαηξεία ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κίζζσζεο επί ελζσκάησλ παγίσλ σο κηζζσηήο. Όηαλ νη θίλδπλνη θαη ηα 
νθέιε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ πνπ εθκηζζψλνληαη, κεηαθέξνληαη ζην κηζζσηή, ηφηε νη αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο 
ραξαθηεξίδνληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Όιεο νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ραξαθηεξίδνληαη 
σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο ν 
ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο, έρεη σο εμήο: 
 

α) Χπημαηοδοηικέρ μιζθώζειρ 

ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ν κηζζσκέλνο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
αλάινγε θαηεγνξία παγίσλ, φπσο θαη ηα ηδηφθηεηα πάγηα, ελψ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή 
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο. Σα κηζζσκέλα, κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πάγηα θαη ε ζρεηηθή 
ππνρξέσζε, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παγίσλ θαη ηεο 
παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ κηζζσκάησλ, θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο, πνπ έρνπλ 
ζπκθσλεζεί λα θαηαβιεζνχλ ζηνλ εθκηζζσηή. Ζ παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ ππνινγίδεηαη  κε επηηφθην 
πξνεμφθιεζεο εθείλν πνπ αλαθέξεηαη κε βάζε ην επηηφθην δαλεηζκνχ πνπ ζα επηβαξπλφηαλ ε Δηαηξεία γηα 
αληίζηνηρε ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ηα πάγηα απνζβέλνληαη κε 
βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπο, εθηφο αλ ε δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο είλαη κηθξφηεξε θαη ην πάγην δελ αλακέλεηαη 
λα πεξηέιζεη ζηε θαηνρή ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαη νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 
βάζε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα κηζζψκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εθκηζζσηή, θαηαλέκνληαη ζε κείσζε 
ηεο ππνρξέσζεο θαη επηβάξπλζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο έμνδα εθ ηφθσλ, κε βάζε ηελ ηνθνρξεσιπηηθή 
πεξίνδν. 

 
β) Λειηοςπγικέρ μιζθώζειρ 
 
ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, ε Δηαηξεία δελ θαηαρσξεί ην κηζζσκέλν πάγην σο ζηνηρείν 
ελεξγεηηθνχ, αλαγλσξίδεη δε, σο έμνδν, ζηηο θαηεγνξίεο δηνηθεηηθά έμνδα θαη έμνδα δηαζέζεσο, ην πνζφ ησλ 
κηζζσκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ρξήζε ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ, κε ηε κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 
 

3.16 Κέξδε/ (δεκίεο) αλά κεηνρή 

Ζ Δηαηξεία παξνπζηάδεη βαζηθά θαη πξνζαξκνζκέλα θέξδε/ (δεκίεο) αλά κεηνρή. Βαζηθά θέξδε/ (δεκίεο)  αλά 
κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο κε ην 
κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 
  
Σα πξνζαξκνζκέλα θέξδε/ (δεκίεο)  αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο 
πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπ κέζνπ ζηαζκηζκέλνπ αξηζκνχ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία γηα ηηο 
επηδξάζεηο φισλ ησλ δπλεηηθψλ ηίηισλ κεηνρψλ, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο. 

 
Σα θέξδε/ (δεκίεο)  αλά κεηνρή δελ αλαπξνζαξκφδνληαη  (κε πξνζαξκνζκέλα ) φηαλ ε επίδξαζε ησλ 
δπλεηηθψλ ηίηισλ είλαη αχμεζε  (κείσζε) ησλ θεξδψλ (δεκηψλ) αλά κεηνρή. 
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3.17  Μεξίζκαηα 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο Οηθνλνκηθέο 
Καηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο 
ππνρξενχληαη, εθηφο εάλ ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, λα δηαλέκνπλ ζε 
κεηξεηά, θάζε έηνο, ζηνπο κεηφρνπο πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ, 35% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ.   

 

3.18 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα -έμνδα 

Οη θαζαξέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δαπάλεο απνηεινχληαη απφ ρξεσζηηθνχο ηφθνπο επί δαλείσλ πνπ 
ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ηνπο πηζησηηθνχο ηφθνπο απφ επελδπζέληα 
δηαζέζηκα, έζνδα απφ κεξίζκαηα θαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά θέξδε θαη δεκίεο ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε 
θαζαξή βάζε. 
 
Οη δεδνπιεπκέλνη πηζησηηθνί ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ βάζεη ηεο κεζφδνπ 
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 
ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο δηαλνκήο ησλ κεξηζκάησλ. 

 

3.19 πκςεθηζκόο απαηηήζεσλ-ππνρξεώζεσλ 

Ο ζπκςεθηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ππνρξεψζεηο θαη ε απεηθφληζε ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη λνκηθφ δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππάξρεη 
πξφζεζε γηα δηαθαλνληζκφ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπκςεθηζκφ ή γηα ηαπηφρξνλν 
δηαθαλνληζκφ. 
 

4. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξόηππα, 

ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο 
πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. 

 
Βιέπε ζεκεηώζεηο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
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5.   Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

   
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014  ε Δηαηξεία δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο  ιεηηνπξγηθνχο  ηνκείο: 

(1) Φάξκαθν 
(2) Καιιπληηθφ- Παξαθάξκαθν  
(3) Τπεξεζίεο  
 
Σ‟ απνηειέζκαηα ησλ ηνκέσλ απηψλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρνπλ σο εμήο: 
 
31/12/2014

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο ύλνιν

Πσιήζεηο             27.988                  2.600             1.892            32.480 

Μηθηφ θέξδνο               9.106                     155             1.029            10.290 

Απνζβέζεηο              (1.998)                   (186)               (135)             (2.319)

Απνκείσζε θαη δηαγξαθέο άπισλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
           (11.972)                        -                     -             (11.972)

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ                   (13)                        -                     -                    (13)

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

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα)              (1.660)                   (154)               (112)             (1.926)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ            (29.727)                   (760)                364           (30.123)

Φφξνο εηζνδήκαηνο               3.532                       90                 (43)              3.579 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο            (26.195)                   (670)                321           (26.544)  
 
 
31/12/2013

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο ύλνιν

Πσιήζεηο             27.568                  3.717             1.806            33.091 

Μηθηφ θέξδνο               8.716                     286                932              9.934 

Απνζβέζεηο              (1.999)                   (269)               (131)             (2.399)

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ                  101                        -                     -                   101 

Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο            (17.809)                        -                     -             (17.809)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – (έμνδα)              (1.719)                   (232)               (112)             (2.063)

Κέξδε /(δεκίεο)  πξν θφξσλ            (24.843)                (1.851)               (106)           (26.801)

Φφξνο εηζνδήκαηνο                  725                       54                    3                 782 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο            (24.118)                (1.797)               (103)           (26.019)  
 
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη ππνρξεψζεηο ησλ ηνκέσλ θαη νη επελδχζεηο γηα απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 31 Γεθεκβξίνπ 2013   έρνπλ σο εμήο: 
 
31/12/2014

Φάξκαθν
Καιιπληηθό - 

Παξαθάξκαθν
Τπεξεζίεο ύλνιν

Κεθαιαηνπρηθεο δαπάλεο                  447                       42                  30                 519 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία             81.450                  7.566             5.506            94.522 

Τπνρξεψζεηο             48.125                  4.471             3.253            55.849  
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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  
 
 
Ζ θχξηα ρψξα (έδξα) ηεο Δηαηξείαο είλαη ε Διιάδα. Οη πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο είλαη θπξίσο νη ηφπνη πψιεζεο 
ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη νη ηφπνη παξαγσγήο απηψλ. 
 

Πσιήζεηο 31/12/2014 31/12/2013

Διιάδα             22.113                23.719 

Δπξσπατθή Έλσζε               9.996                  9.064 

Λνηπέο ρψξεο                  371                     308 

            32.480                33.091  
 

Σν ζχλνιν ησλ κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα. 

 

6. Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα - (έμνδα)  

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 31/12/2014 31/12/2013

Έζνδα απφ ελνίθηα                  227                  154 

Έζνδα δηθαησκάησλ (Royalties)                  219                  291 

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ                  152                  190 

Έζνδα απφ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο δηαλνκήο                  528                  428 

Λνηπά έζνδα                  806                  123 

Έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε απνκεησκέλσλ απαηηήζεσλ               1.221                     -   

πλαιιαγκαηηθά θέξδε                    37                    13 

              3.190               1.199 
 

          

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα 31/12/2014 31/12/2013

Απνκείσζε απαηηήζεσλ             (3.225)             (7.795)

Λνηπά έμνδα                (213)                (223)

Απνκείσζε επελδπηηθψλ αθηλήησλ                     -                  (267)

πλαιιαγκαηηθέο δεκίεο                  (28)                  (24)

            (3.466)             (8.309)  

 

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

 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 31/12/2014 31/12/2013

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο             2.405             2.846 

Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ             1.124             1.117 

Παξνρέο ηξίησλ                779                892 

Φφξνη & ηέιε                166                103 

Λνηπά έμνδα                464                481 

Απνζβέζεηο (ζεκ. 11,12)                281                289 

            5.219             5.728  
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Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 31/12/2014 31/12/2013

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο                497                492 

Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ             1.528                712 

Παξνρέο ηξίησλ                338                343 

Φφξνη & ηέιε                193                220 

Λνηπά έμνδα                602                189 

Απνζβέζεηο (ζεκ. 11,12)                  50                  51 

            3.208             2.007  

Έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 31/12/2014 31/12/2013

Λνηπά έμνδα             1.214                501 

Απνζβέζεηο (ζεκ. 12)             1.585             1.618 

            2.799             2.119  

 
8. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

31/12/2014 31/12/2013

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα          5.066          5.035 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο          1.193          1.306 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (ζεκ.23)             546             174 

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο             127             199 

         6.932          6.714  
 

9. Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 31/12/2014 31/12/2013

Σφθνη έζνδα             315             618 

            315             618  
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 31/12/2014 31/12/2013

Σφθνη έμνδα         (2.241)         (2.681)

        (2.241)         (2.681)

        (1.926)         (2.063)
 

     
10. Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 

31/12/2014 31/12/2013

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (ζεκ.22)         (3.579)            (782)

        (3.579)            (782)  
 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, θαηά 
ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη 2014 ήηαλ 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.  
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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 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), 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. 
Δπίζεο, γηα ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2014, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εξγαζία 
δηαζθάιηζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο απφ ηνλ λφκηκν ειεγθηή βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 
ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη αλαγλσξίζεη πξφβιεςε θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο 
απηέο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 
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: 
 
 
 

31/12/2014 31/12/2013

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ (30.123)      (26.801)      

Φφξνη ππνινγηδφκελνη κε ηνπο εγρψξηνπο ζπληειεζηέο (7.832)        (6.968)        

Δηζφδεκα κε ππνθείκελν ζε θφξν (8)                              (8)

Έμνδα κε αλαγλσξηδφκελα γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο          4.176          6.470 

Γηαγξαθή αλαβαιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο επη  

κεηαθεξφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ
210                       (276)

χλνιν θφξνπ εηζνδήκαηνο (3.454)        (782)            
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11. 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               -                        -                      -                      79                   79 

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

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)               -                        -                      -                        5                     5 

Απνζβέζεηο               -                    (314)                    (4)                 (457)                (775)

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               -                        -                     19                  327                 346 

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

Πσιήζεηο – Γηαγξαθέο  (απνζβεζζέληα)               -                       26                    -                      13                   39 

Απνζβέζεηο               -                    (308)                    (5)                 (418)                (731)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/14        11.801                5.046                   35               2.919            19.801 

31/12/2014

Αμία θηήζεο        11.801                7.747                 214             13.710            33.472 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο               -                 (2.701)                (179)            (10.791)           (13.671)

Αλαπφζβεζηε αμία        11.801                5.046                   35               2.919            19.801 

 
 
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 31 Γεθεκβξίνπ 
2014, ε αλαπφζβεζηε αμία ησλ κηζζσκέλσλ παγίσλ ήηαλ Δπξψ  12 200 (31 Γεθεκβξίνπ 2013: Δπξψ 12 818). 
Σα κηζζσκέλα πάγηα εμαζθαιίδνπλ  ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο  κίζζσζεο (ζεκ.21). 
 
Δπί ησλ ελζψκαησλ  παγίσλ έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζήθεο Δπξψ  11 284 ζε εμαζθάιηζε 
δαλείσλ  ηεο εηαηξείαο θαη ξπζκίζεσλ νθεηιήο ζηελ ΓΟΤ. 
 
Οη απνζβέζεηο αχμεζαλ ην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ πξντφλησλ θαηά  Δπξψ  403 (2013: Δπξψ  441), ηα 
έμνδα δηάζεζεο θαηά  Δπξψ 50 (2013: Δπξψ  50), θαη ηα δηνηθεηηθά έμνδα θαηά  Δπξψ 278 (2013: Δπξψ  284). 
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12. 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                         (231)                      (1.392)                           (1)                    (1.624)

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 

Πξνζζήθεο                              -                            173                           -                          173 

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

Απνζβέζεηο                         (206)                      (1.381)                           (1)                    (1.588)

Αλαπφζβεζηε αμία 31/12/14                        2.123                       7.947                            1                   10.071 

31/12/2014

Αμία θηήζεο                        4.821                     39.975                          18                   44.814 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο                      (2.698)                    (32.028)                         (17)                  (34.743)

Αλαπφζβεζηε αμία                        2.123                       7.947                            1                   10.071  
 
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, 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  3 (2013: Δπξψ  5) ηα Έμνδα Γηάζεζεο Δπξψ  0 (2013: 
Δπξψ  1) θαη ηα Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο Δπξψ 1 586 (2013: Δπξψ  1 618).  
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13. πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο θαη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
 

Σα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ σο εμήο: 

31/12/2014 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

31/12/2014 31/12/2013

 

     

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν έλαξμεο 36.947            54.738          

Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζηε Castalia Lab. Dermat. A.E. -                 18                 

Πξφβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο ζηε Lavipharm Hellas ΑΔ (10.000)          -                

Πξφβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο ζηε LAS ΑΔ (4.000)            -                

Πξφβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο ζηε Lavipharm Corp -                 (17.809)         

Πξφβιεςε Απνκείσζεο ζπκκεηνρήο ζηε Pharma Logistics (1.000)            -                

Τπφινηπν ιήμεσο 21.947            36.947           
 

13.1  Δηδηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε Θπγαηξηθή εηαηξεία Lavipharm Corp. (U.S.A.) ζεκεηψλνπκε ηα εμήο.  
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 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 φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο ησλ 
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηνπ 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 ηεο εηαηξείαο,  
αλαδεηνχληαη άιιεο πεγέο θεθαιαίσλ. 

Ζ εμεχξεζε ιχζεο ζην αλσηέξσ ζέκα, ε απνδνρή απφ ην FDA ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ θαζψο θαη ν 

ρξφλνο έλαξμεο ηεο εκπνξηθήο θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο θαηληαλχιεο ζηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. επεξεάδνπλ 

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 

επεδίσμε λα νξηζηηθνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο λέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηαηξείαο ρσξίο απνηέιεζκα. 

Σν γεγνλφο φηη ε αγνξά ηεο δηαδεξκηθήο θαηληαλχιεο ζηηο ΖΠΑ παξακέλεη ελδηαθέξνπζα κέρξη θαη ζήκεξα, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμαγνξά ηνπ δηαλνκέα ηνπ πξντφληνο ζηελ Ακεξηθή, δηακφξθσζε λέεο ζπλζήθεο γηα 

πηζαλή εχξεζε ιχζεο, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζα επαλαμηνινγεζεί απφ ηε Γηνίθεζε κέρξη ηέινπο ηνπ 

2015. 
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13.2 Σν 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξείαο PHARMA PLUS 
A.E. κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 
αλήιζε ζην πνζφ Δπξψ 34.Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή εηαηξεία κεηά ηελ αχμεζε ηνπ 
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ δηακνξθψζεθε ζε 94,96%. 
 
13.3 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 ηεο ρξήζεο 2014. 

 
14. Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

31/12/2014 31/12/2013

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ πειάηεο                3.225          2.864 

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο (ζεκ. 19).              13.148        14.371 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ)                   332             384 

Γνζείζεο εγγπήζεηο                     42               40 

Μείνλ:  Απνκείσζε απαηηήζεσλ (ζεκ. 19)             (10.244)         (8.240)
χλνιν                6.503          9.419 

 
 
Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  αθνξνχλ θπξίσο  εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη δάλεηα ζε ζπλδεδεκέλεο 
εηαηξείεο χςνπο Δπξψ 7 251 (2013: Δπξψ 8 321) θαη  Δπξψ 5 897 (2013: Δπξψ 6 050) αληίζηνηρα θαη ζε 
πειάηεο Δπξψ 3 225 (2013: Δπξψ 2 864) αληίζηνηρα. 
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ε Δηαηξεία θαηείρε Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 1 256 κε 
παξνχζα αμία Δπξψ 384 πξνέθπςε θέξδνο απφ αληηζηξνθή   απνκείσζεο χςνπο Δπξψ 101 θαη δεκία χςνπο 
Δπξψ 26 απφ ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο (ζεκ.22). Δπίζεο αλαγλσξίζζεθε 
θνξνινγηθά ην 1/20 ηεο ζπλνιηθήο δεκίαο απφ ηελ απνκείσζε ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Δπξψ 65 
θαη δεκία Δπξψ 17 απφ ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.  
 
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ε Δηαηξεία θαηείρε Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 1 217 κε 
παξνχζα αμία Δπξψ 331 πξνέθπςε δεκία   απνκείσζεο χςνπο Δπξψ 13 (ζεκ.22). Δπίζεο αλαγλσξίζζεθε 
θνξνινγηθά ην 1/20 ηεο  δεκίαο απφ ηελ απνκείσζε ηνπ 2012  ησλ Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Δπξψ 70 
θαη Δπξψ 18 απφ ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 
  
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε 
πξφβιεςε γηα δεκία απνκείσζεο γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 30 . 
 
 

15. Απνζέκαηα 

31/12/2014 31/12/2013

Δκπνξεχκαηα                   1                 1 

Έηνηκα πξντφληα            1.547          1.666 

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο            2.068          2.246 

Απνκείσζε απνζεκάησλ           (1.217)            (979)

           2.399          2.934  
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Ζ θίλεζε ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο  απνζεκάησλ θαηά ηε ρξήζε ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ                      (979)                      (855)

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο ζε βάξνο Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο (θφζηνο πσιεζέλησλ)
                     (238)                      (124)

Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ                   (1.217)                      (979)

Λνγηζηηθή αμία

 
 

16. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

31/12/2014 31/12/2013

Πειάηεο               2.432               4.508 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ. 19)             21.099             17.398 

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 19)               1.722               1.750 

ύλνιν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ              25.253             23.656 

Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ.19)                  400                  386 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο                    81                  107 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε                    21                    21 

Γξακκάηηα                      8                      8 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε                      1                      1 

Υξεψζηεο δηάθνξνη                  605                  969 

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ                    31                    60 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο                  149                  255 

Πξνθαηαβνιέο ζε ηξίηνπο θαη ινηπέο απαηηήζεηο                  212                  102 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην ιφγσ πξνθαηαβνιψλ

θαη παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ
                 939                  944 

ΦΠΑ εηζπξαθηένο                  443                  370 

Μείνλ: Απνκείσζε απαηηήζεσλ                 (765)                 (332)

            27.378             26.547  
 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη 
πξφβιεςε γηα δεκία απνκείσζεο ησλ Πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 30 . 

 

17. Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 
31/12/2014 31/12/2013

Γηαζέζηκα ζην ηακείν               56               38 

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο             450             728 

            506             766  
 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ θαζψο θαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο επί ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γλσζηνπνηνχληαη 
ζηε ζεκείσζε 30. 
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18. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη δηαθνξά ππέξ ην άξηην 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήξρεην ζε Δπξψ 51 081, 
δηαηξνχκελν ζε 51.081.030  κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 1,00 (ζε απφιπην πνζφ) ε θάζε κία. Όιεο νη 
εθδνζείζεο κεηνρέο έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο.  
 
Ζ δηαθνξά Τπέξ ην Άξηην δεκηνπξγήζεθε ζηηο ρξήζεηο 2000 κέρξη 2007 θαη αλήξρεην ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 
2014 ζε Δπξψ 84 418 ( 2013 : Δπξψ  84 418). 
 

19. Απνζεκαηηθά 

α) Τακηικό Αποθεμαηικό 

χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο, εηεζίσο παξαθξαηείηαη ην 5% ηνπιάρηζηνλ 
ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά απφ θφξνπο, γηα ηε δεκηνπξγία Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμίζσζε, πξηλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ 
ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Κεξδψλ θαη Εεκηψλ. Ζ παξαθξάηεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ην 
ππφινηπν ηνπ Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ θζάζεη ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 
 

β) Λοιπά αποθεμαηικά  

Σα ινηπά απνζεκαηηθά θπξίσο αθνξνχλ αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά θαη απνζεκαηηθά απφ έζνδα 
θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν. Καηά ηελ 15 Ηνπλίνπ 2009, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ, 
απνθάζηζε ηελ κεηαθνξά ζηα Αθνξνιφγεηα Απνζεκαηηθά, ηνπ θέξδνπο (Δπξψ  8 401) πνπ πξνέθπςε απφ 
ηελ πψιεζε θαη επαλεθκίζζσζε ηνπ αθηλήηνπ ηεο Παηαλίαο, ζηα θνξνινγηθά  βηβιία ηεο Δηαηξείαο. Σα 
απνζεκαηηθά απηά δελ πξφθεηηαη λα δηαλεκεζνχλ ζην άκεζν κέιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππνινγίζηεθε 
αλαβαιιφκελνο θφξνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Πξφηππν 12. 
Σα ινηπά απνζεκαηηθά ζρεκαηίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο απφ εηδηθψο 
θνξνινγεζέληα έζνδα θαη θέξδε. Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ είηε λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ή λα 
δηαλεκεζνχλ κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη 
πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά, είηε λα ζπκςεθηζζνχλ κε δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.  
 
Με ην άξζξν 72 ηνπ Ν.4172/2013, ηα κε δηαλεκεζέληα ή θεθαιαηνπνηεζέληα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε ην λ. 2238/1994 φπσο απηά εκθαλίζηεθαλ ζηνλ 
ηειεπηαίν ηζνινγηζκφ πνπ έθιεηζε πξηλ ηελ 1.1.2014 ππφθεηληαη ζε απηνηειή θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 19% 
θαηά ην κέξνο πνπ δελ ζπκςεθίζηεθαλ κε δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. Απφ 1.1.2015 δελ επηηξέπεηαη ε 
ηήξεζε εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ.  ηηο 31/12/2014 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε  
ζπκςεθηζκφ δεκηψλ χςνπο Δπξψ   2 605. 
 

20. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

31/12/2014 31/12/2013

Πξνκεζεπηέο                1.007             2.801 

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζπλδεκέλα κέξε (ζεκ. 19)                1.848             2.764 

Πνζά νθεηιφκελα ζε ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ. 19)                   181                341 

Δπηηαγέο κεηαρξνλνινγεκέλεο                2.729             1.019 

Γξακκάηηα πιεξσηέα                1.424             1.922 

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί                2.367             1.379 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ                   911                659 

Φφξνη ηέιε  πιεξσηένη                   745             1.249 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα                   254                254 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ                3.241             3.363 

Γνπιεπκέλα έμνδα                1.197             1.066 

Λνηπά                   998             1.615 

             16.902           18.432  
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Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 
γλσζηνπνηείηαη ζηε ζεκείσζε 30. 

 

21. Γάλεηα 

31/12/2014 31/12/2013

Μαθξνπξόζεζκα 

Οκνινγηαθά δάλεηα                 -              7.770 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (ζεκ.29)            5.503            3.803 

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε (ζεκ.29)               810            1.553 

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (πψιεζε θαη επαλεθκίζζσζε)          10.650          11.171 

Λνηπά καθξνπξφζεζκα δάλεηα               705            1.892 

         17.668 26.189

Βξαρππξόζεζκα

Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην                 -                    -   

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.29)                 -                   12 

Λνηπά βξαρππξφζεζκα δάλεηα (γηα θεθ. θίλεζεο)          18.001            9.114 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (πψιεζε θαη επαλεθκίζζσζε)               518               498 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ                 -                   38 

         18.579 11.074  
 
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 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πθίζηαληαη ηξείο  ιεμηπξφζεζκεο δφζεηο ηνπ αλσηέξσ δαλείνπ πνζνχ Δπξψ 630, 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 
 
Λνηπά δάλεηα 
 
Σα ινηπά βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα αθνξνχλ αιιειφρξενπο ινγαξηαζκνχο (Δπξψ 9 601)  
θαη δάλεηα ηαθηήο ιήμεο (Δπξψ 765) γηα θεθάιαηα θίλεζεο θαη είλαη εγγπεκέλα θπξίσο κε εκπνξηθέο 
απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 549, Οκφινγα Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 
Δπξψ 331 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 2027.  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. 
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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. 
Οη ππνρξεψζεηο γηα κηζζψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Τπνρξεώζεηο γηα κηζζώζεηο

Κεθάιαην Σόθνο ύλνιν Κεθάιαην Σόθνο ύλνιν

31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

Έσο Έλα Έηνο 518 199 717 537 233 770

Έλα σο Πέληε Έηε 2.168 700 2.868 2.097 823 2.920

Πεξηζζφηεξα απφ 5 Έηε 8.482 1.080 9.562 9.074 1.388 10.462

11.168 1.979 13.147 11.708 2.444 14.152  
 
Σα κέζα ζηαζκηθά επηηφθηα ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ είραλ σο εμήο: 

31/12/2014 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%

Μεηαηξέςηκν νκνινγηαθφ δάλεην                 -                    -   

Οκνινγηαθφ δάλεην 4,71% 4,71%  
 
Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ζηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ επηηνθίσλ 
γλσζηνπνηνχληαη ζηε ζεκείσζε 30. 
 
22. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο (απαηηήζεηο ) / ππνρξεώζεηο 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ ζπληειεζηή 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη λα ηαθηνπνηεζνχλ νη ππνρξεψζεηο.  

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 31/12/2014 31/12/2013

Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ              (309)              (302)

Απνκείσζε απνζεκάησλ              (281)              (219)

Άπια πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία           (3.715)              (351)

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία              (371)              (409)

Πξφβιεςε Δζφδσλ                (88)                  -   

χλνιν αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο           (4.764)           (1.281)  
 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 31/12/2014 31/12/2013

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία                722                818 

Πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο                    1                    1 

χλνιν αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο                723                819 

πλνιηθή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή (απαίηεζε) / ππνρξέσζε (4.041)          (462)              
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Ζ θίλεζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ (ζεκ.10). 

 
 
23. Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο ζε πεξηπηψζεηο 
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο νπνίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηάξθεηα 
ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή 
απνιχνληαη κε αηηία, δε δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε, ζε πεξίπησζε 
ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ίζε κε 40% ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο άλεπ αηηίαο.  
Ζ πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία απεηθνλίδεηαη ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 19 θαη βαζίδεηαη ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ 
έγηλε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014.   

Σν ππφινηπν ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία αλαιχεηαη σο εμήο:  

 
31/12/2014 31/12/2013

Παξνχζα αμία ππνρξεψζεσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία             1.648             1.662 

πζζσξεπκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκίεο θαηά ηε ιήμε ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ               (111)                 (44)

Καηαρσξεκέλε ππνρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο             1.537             1.618 
 

 
 
Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ έρνπλ σο εμήο: 

31/12/2014 31/12/2013

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο               49               63 

Κφζηνο πξνππεξεζίαο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ                -                (31)

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο               52               57 

Κφζηνο δηαθαλνληζκνχ             378               81 

Απνξξνθεζε /(Μεηαθίλεζε) πξνζσπηθνχ                -                  -   

Απφζβεζε κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ                -                  -   

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκίεο βάζεη IAS 19               67                 4 

Καζαξφ έμνδν ρξήζεσο             546             174  
 
Σν θαζαξφ έμνδν ηεο παξνχζαο ρξήζεσο πξνζαχμεζε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Ζ θίλεζε ηεο 
ππνρξέσζεο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο έρεη σο εμήο: 

 

         

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν έλαξμεο          1.618          1.618 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο               49               63 

Κφζηνο πξνππεξεζίαο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ                -                (31)

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο               52               57 

Δπίδξαζε δηαθαλνληζκνχ             378               81 

Απφζβεζε κε αλαγλσξηζκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ                -                  -   

Απνξξνθεζε /(Μεηαθίλεζε) πξνζσπηθνχ                -                  -   

Καηαβιεζείζεο απνδεκεηψζεηο            (627)            (174)

Αλαινγηζηηθά (θέξδε)/ δεκίεο βάζεη IAS 19               67                 4 

Τπφινηπν ηέινο          1.537          1.618  

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 
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31/12/2014 31/12/2013

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 1,80% 3,20%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 0,00% 0,00%  
 

 
Γηα ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ρξεζηκνπνηήζεθε ε θακπχιε νκνιφγσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 
Γηα ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε, ρξεζηκνπνηήζεθε ν Διιεληθφο Πίλαθαο  Θλεζηκφηεηαο 1990 (Τπ. Απ. Κ3-
3974/99) . 

 
Κηλεηηθφηεηα Πξνζσπηθνχ 

 

  

Οκάδα Ζιηθηψλ
Οηθηνζειήο  

Απνρψξεζε
Απφιπζε

Έσο 45 εηψλ 5% 5%

46-55 2% 2%

56 θαη άλσ 0% 0%  

 

24.Κέξδε /( Εεκίεο) αλά κεηνρή 

Βαζηθά θέξδε /( δεκίεο)  αλά κεηνρή 

 
31/12/2014 31/12/2013

Κέξδε (Εεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο         (26.544)       (26.019)

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ ( ζε ρηιηάδεο) (ζεκ.18)          51.081        51.081 

Βαζηθά Κέξδε (Εεκίεο) αλά κεηνρή ( ζε απφιπηα πνζά)         (0,5196)       (0,5094)

Πξνζαξκνζκέλα Κέξδε (Εεκίεο) αλά κεηνρή ( ζε απφιπηα πνζά)         (0,5196)       (0,5094)  
 
25. Μεξίζκαηα  

 Ζ Δηαηξεία, θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε, παξνπζίαζε δεκίεο θαη ζπλεπψο δελ ππνρξενχηαη λα δηαλείκεη 
κέξηζκα. 

 
26. Πξνβιέςεηο     

Γελ ππάξρνπλ πξνβιέςεηο. 
 
 

27. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

 Οη ζεκαληηθφηεξεο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο, θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 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, γηα ηελ ρξήζε 2014 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Γηα λα ζεσξεζεί ε ρξήζε 
πεξαησκέλε, πξέπεη λα ηζρχζνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ.1α ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ΠΟΛ 1159/2011. Ζ 
Δηαηξεία δελ έρεη αλαγλσξίζεη πξφβιεςε θφξνπ γηα ηηο ρξήζεηο απηέο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 
θνξνινγηθψλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 
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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 31 Γεθεκβξίνπ 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. 

 

28. Δλδερόκελεο Γεζκεύζεηο 

 Κεθαλαιοςσικέρ δεζμεύζειρ 

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

 Δεζμεύζειρ λειηοςπγικών μιζθώζεων 

Ζ Δηαηξεία κηζζψλεη απνζήθεο κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο έρνπλ δηάθνξνπο 
φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο.  

 

29. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδόκελα κέξε 

Σα ζπλδεδεκέλα θαη ζρεηηδφκελα κέξε αθνξνχλ βαζηθά ηνπο θχξηνπο κεηφρνπο,  ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ κε θνηλφ ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κε ηε Γηνίθεζε ηεο 
Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ή ησλ ζπγαηξηθψλ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ, ηα νηθνλνκηθά εμαξηψκελα κέιε θαη 
ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ (ζχδπγνη, ηέθλα θ.α.) ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ηεο Γηνίθεζεο. 
 
Σα ππφινηπα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο έρνπλ σο εμήο: 
 
 

Απαηηήζεηο από: 31/12/2014 31/12/2013

Lavipharm Hellas Α.Δ. 9.581                 6.461                

Lavipharm Active Services Α.Δ. 10.437               9.086                

Pharma Plus Α.Δ. (Μαθξνπξφζεζκν) 897                    1.265                

Λάξηζα Φαξκαθεπηηθή Α.Δ. -                     4                       

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

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

Laboratoires Lavipharm S.A. 824                    1.332                

Lavipharm Srl 257                    491                   

Lavipharm Laboratories Inc (Μαθξνπξφζεζκν) 1.232                 1.081                

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο Lavipharm Laboratories Inc 

(Μαθξνπξφζεζκν)
(1.000)                (1.000)               

Lavipharm Corp.  (Μαθξνπξφζεζκν) 11.019               12.025              

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο Lavipharm Corp. (Μαθξνπξφζεζκν) (6.019)                (7.240)               

27.228               23.529               
 
 
 



LAVIPHARM Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 120 

 

         

Τπνρξεώζεηο πξνο: 31/12/2014 31/12/2013

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ. 77                      128                   

Pharma Logistics Α.Δ. 340                    244                   

Laboratoires Lavipharm  S.A. 1.399                 2.341                

Lavipharm Laboratories Inc. 23                      31                     

Lavipharm Limited 9                        20                     

1.848                 2.764                

Τπνρξεώζεηο (Γάλεηα) πξνο: 31/12/2014 31/12/2013

Laboratoires Lavipharm S.A. (Μαθξνπξφζεζκα)                   5.503 3.803                

                  5.503                 3.803  
 
Οη ζπλαιιαγέο, κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 
αλαιχνληαη σο εμήο: 

Lavipharm Hellas Α.Δ.                18.362                     1.094              13                   -                  21.671                1.126                 3                   -   

Castalia Lab. Dermat. Α.Δ.                     353                          17                8                   -                       113                     61                 5                   -   

Pharma Logistics Α.Δ.                        -                             -                 -                     -                          -                        -                 -                     -   

Pharma Plus Α.Δ.                        -                          124                7                  88                        -                     105                 4                  93 

Lavipharm Active Services Α.Δ.                       30                          66              84                   -                         45                     66               75                   -   

Λάξηζα θαξκαθεπηηθή                        -                             -                 -                     -                          -                        -                   2                   -   

Νενθάξκ Α.Δ.                        -                             -                 -                     -                          -                        -                 -                     -   

L.A.S. Θεζζαινλίθε Μ.Δ.Π.Δ.                        -                             -                 -                     -                          -                        -                 -                     -   

L.A.S.  Πάηξα Α.Δ                        -                             -                 -                     -                          -                        -                   4                   -   

Lavipharm Limited                        -                             -                 -                     -                          -                        -                 -                     -   

Laboratoires Lavipharm  S.A.                  1.226                           -                 -                     -                    1.215                      -                 -                     -   

Lavipharm Srl                     374                           -                 -                     -                    1.013                      -                 -                     -   

Lavipharm Corp                        -                             -                 -                  215                       14                      -                 -                  500 

Lavipharm Laboratories Inc                        -                             -                38                   -                         76                      -                 39                   -   

Hitex                        -                             -                 -                     -                          -                        -                 -                     -   

               20.345                     1.301            150                303                24.147                1.358            132                593 

31/12/2014 31/12/2013

Υξεκ/ηθά

Έζνδα

Πσιήζεηο

Αγαζώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα

Υξεκ/ηθά

Έζνδα
Έζνδα

Πσιήζεηο

Αγαζώλ

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα

 
 
 

Lavipharm Hellas A.E.            11.075                     -                     -                   7                   -             13.141                        -                       -                       10 

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

Pharma Plus Α.Δ.                    -                       -                     -                 94                   -                     -                          -                       -                       95 

L.A.S.                    -                    175                   -                  -                     -                     -                       171                     -                        -   

Laboratoires Lavipharm  S.A.                   17                     -                    33             117                365                  25                        -                      41                      -   

Lavipharm Corp.                    -                       -                     -            1.221                   -                     -                          -                       -                     536 

Lavipharm Laboratories Inc                    -                       -                     -               125                   -                     -                          -                       -                       58 

Lavipharm Srl                    -                       -                     -                 10                   -                     -                          -                       -                        -   

11.092           175                 33                1.574         365              13.354         171                    41                   699                 

Αγνξέο 

Δκπ/ησλ

Σειηθό 

Απόζεκα
Λνηπά 

31/12/2013

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

Σειηθό 

Απόζεκα
Λνηπά 

Αγνξέο 

Δκπ/ησλ

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

31/12/2014

Έμνδα
Υξεκ/ηθά

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

Απαηηήζεηο από: 31/12/2014 31/12/2013

Lavisoft 1.680              1.667              

Atlantis 377                 377                 

Telmar 13                   12                   

Eastern Europe 1                     1                     

Lavico Inc. -                 42                   

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε 51                   37                   

2.122              2.136               
 

Τπνρξεώζεηο πξνο: 31/12/2014 31/12/2013

Lavipharm Group Holding 18                   189                 

T & A Holding -                 8                     

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε 163                 144                 

181                 341                  
Τπνρξεώζεηο (Γάλεηα) πξνο: 31/12/2014 31/12/2013

T&A Holding Company (Μαθξνπξφζεζκα)                  115 282                 

Αζ. Λαβίδαο (Μαθξνπξφζεζκα)                  695 1.283              

                 810               1.565  
 
 

Lavisoft                           44                     -                        -                             44                   -   

Telmar                            -                        1                      -                              -                      1 

Lavico Inc.                            -                       -                       42                            -                     -   

                          44                      1                     42                           44                    1 

Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Λνηπά 

Έζνδα

31/12/2014

Λνηπά 

Έζνδα

31/12/2013

Έζνδα
Πσιήζεηο

Τπεξεζηώλ

Πσιήζεηο

Αγαζώλ

 
 

31/12/2014

Έμνδα

Lavisoft                         352                                    -                    -                           339                                    -                    -   

Lavico Inc.                            -                                      -                    -                              -                                      -                    -   

Lavipharm Group Holding                            -                                      -                   39                            -                                      -                   50 

T&A Holding Company                            -                                     24                  -                              -                                     47                  -   

Λνηπά ζρεηηδφκελα κέξε                            -                                     63                  -                             59                                 113                  -   

352                       87                                  39               398                       160                                50               

Λνηπά 

Έμνδα

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

31/12/2013

Υεκαηννηθνλνκηθά
Λνηπά 

Έμνδα
Υεκαηννηθνλνκηθά

Αγνξέο 

Τπεξεζηώλ 

 

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

 

     

31/12/2014 31/12/2013

Δθηειεζηηθά κέιε Γ..                       667                       669 

Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά κέιε Γ..                         76                         95 

Με Δθηειεζηηθά κέιε Γ.                         38                         38 

Γηεπζπληέο                    1.295                    1.070 

ύλνιν 2.076 1.872  
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30. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 
 
30.1 Γεληθά 
 
H Δηαηξεία εθηίζεηαη ζηνπο παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο: 
 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 Κίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο 

 Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 
 
Ζ ζεκείσζε απηή παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ 
θηλδχλνπο, γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ επηκέηξεζε 
θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.  Πεξηζζφηεξα πνζνηηθά 
ζηνηρεία γηα απηέο ηηο γλσζηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θέξεη ηε ζπλνιηθή επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επνπηεία ηνπ πιαηζίνπ 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε. Οη πνιηηηθέο 
δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαιχνληαη νη 
θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαη λα ηίζεληαη φξηα αλάιεςεο θηλδχλνπ θαη λα εθαξκφδνληαη έιεγρνη σο 
πξνο απηά.  Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ εμεηάδνληαη πεξηνδηθά ψζηε λα ελζσκαηψλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 
παξαηεξνχληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 
 

30.2 Πηζησηηθόο θίλδπλνο 
 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο δεκίαο ηεο Δηαηξείαο ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο ή ηξίηνο ζε 
ζπλαιιαγή ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζρεηίδεηαη θαηά 
θχξην ιφγν κε ηηο απαηηήζεηο απφ πειάηεο. 
 

30.2.1 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 
 

Ζ έθζεζε ηεο Δηαηξείαο ζε πηζησηηθφ θίλδπλν επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πειάηε.  Με 
βάζε ηελ πηζησηηθή πνιηηηθή πνπ έρεη ζεζπίζεη ε Δηαηξεία, θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη  γηα ηελ πηζηνιεπηηθή 
ηνπ ηθαλφηεηα πξηλ ηνπ πξνηαζνχλ νη ζπλήζεηο φξνη πιεξσκψλ.  Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε, ηα 
νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην κέγηζην αλνηρηφ πνζφ πνπ κπνξεί λα έρεη ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε απφ ηελ 
Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε θαη ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.   
 
Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί πξφβιεςε απνκείσζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ εθηίκεζε ηεο γηα δεκίεο ζε ζρέζε κε 
ηνπο πειάηεο θαη ηηο ινηπέο απαηηήζεηο.   
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30.2.2  Έθζεζε ζηνλ πηζησηηθό θίλδπλν 
 

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ αληηπξνζσπεχεη ηε κέγηζηε έθζεζε ζηνλ 
πηζησηηθφ θίλδπλν. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο                    6.503                    9.419 

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο                  27.378                  26.547 

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα                       506                       766 

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο                          -                            -   

ύλνιν                  34.387                  36.732 

Λνγηζηηθή αμία

 
 
 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο , 
ηηο επηηαγέο θαη ηα γξακκάηηα εηζπξαθηέα  θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ήηαλ: 

31/12/2014 31/12/2013

Δγρψξηεο                  27.165                  22.749 

Υψξεο Δπξσπατθήο Έλσζεο                    1.289                    3.669 

Ζ.Π.Α.                    6.181                    7.448 

Λνηπέο πεξηνρέο                          -                            -   

ύλνιν                  34.635                  33.866 

Λνγηζηηθή αμία

 
 
Ζ κέγηζηε έθζεζε ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, 
ηηο επηηαγέο θαη ηα γξακκάηηα εηζπξαθηέα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ αλά ηχπν πειάηε ήηαλ: 

31/12/2014 31/12/2013

Πειάηεο Ννζνθνκεία                    1.422                    1.793 

Πειάηεο Φαξκαθαπνζήθεο                         81                       131 

Πειάηεο Φαξκαθεία                       134                       165 

Πειάηεο Λνηπνί                    3.930                    5.173 

Πειάηεο πλδεδεκέλα κέξε (βξαρππξφζεζκν θαη

καθξνπξφζεζκν κέξνο)
                 27.235                  24.717 

Πειάηεο ρεηηδφκελα κέξε                    1.722                    1.750 

ύλνιν Δκπνξηθώλ Απαηηήζεσλ                  34.524                  33.729 

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο                         81                       107 

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε                         21                         21 

Γξακκάηηα                           8                           8 

Γξακκάηηα ζε θαζπζηέξεζε                           1                           1 

ύλνιν                  34.635                  33.866 

Λνγηζηηθή αμία

 
 
ην ηέινο ηεο ρξήζεο 2010, ε Δηαηξεία εληάρζεθε ζηε ξχζκηζε εμφθιεζεο ησλ ρξεψλ ησλ Γεκνζίσλ 
Ννζνθνκείσλ πξνο ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο γηα ηα έηε 2007-2009 θαη ζην 2012 πήξε νκφινγα ηνπ 
Διιεληθνχ δεκνζίνπ κέξνο ησλ νπνίσλ ζπκςήθηζε κε αληίζηνηρεο νθεηιέο θφξσλ θαη νθεηιέο ζε 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ε Δηαηξεία θαηείρε Οκφινγα Διιεληθνχ 
Γεκνζίνπ ζπλνιηθνχ χςνπο Δπξψ 1217 κε παξνχζα αμία 331.   
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30.2.3  Εεκίεο απνκείσζεο 
 
Ζ ελειηθίσζε ππνινίπσλ πειαηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ήηαλ: 

31/12/2014 31/12/2013

Με ιήμαληα                    5.564                    6.007 

Λήμαληα 0-30 εκέξεο                    1.723                    2.774 

Λήμαληα 31-180 εκέξεο                    9.571                  10.269 

Λήμαληα 181-360 εκέξεο                    5.755                    1.571 

Λήμαληα άλσ ηνπ έηνπο                  12.022                  13.245 

ύλνιν                  34.635                  33.866 

Λνγηζηηθή αμία

 
 
 
Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο αθνξά πειάηεο, νη νπνίνη δελ πξνρψξεζαλ ζε ηαθηνπνίεζε ησλ ρξεψλ ηνπο πξνο ηελ 
Δηαηξεία θαη  κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ δηαθνπεί νη ζπλαιιαγέο ιακβαλνκέλσλ ππφςε εηζπξάμεσλ κεηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ηα ιήμαληα άλσ ηνπ έηνπο πεξηιακβάλνληαη απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο θαη 
ζρεηηδφκελεο εηαηξείεο (Δπξψ 7 783) θαζψο θαη απαηηήζεηο απφ Ννζνθνκεία (Δπξψ 381).  
 
 Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ, αθνξά θπξίσο ηα ιήμαληα άλσ ηνπ έηνπο θαη ε θίλεζή ηεο θαηά ηε ρξήζε 
ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Τπφινηπν ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ                   (8.572)                   (4.038)

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο ζε βάξνο Απνηειεζκάησλ 

ρξήζεσο ( *)
                  (3.658)                   (7.795)

Υξεζηκνπνίεζε πξφβιεςεο (Γηαγξαθή απαίηεζεο )                          -                      3.261 

Αληηζηξνθή δεκίαο απνκείσζεο ( **)                    1.221                          -   

Τπφινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ                 (11.009)                   (8.572)

Λνγηζηηθή αμία

 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο πειαηψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε δεκηψλ 
απνκείσζεο εθηφο αλ ε Δηαηξεία εθηηκήζεη φηη δελ αλακέλεηαη αλάθηεζε ηνπ πνζνχ πνπ ηεο νθείιεηαη, νπφηε ηα 
κε αλαθηήζηκα πνζά δηαγξάθνληαη απ‟ επζείαο έλαληη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. 

30.2.4 Δγγπήζεηο 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη σο πνιηηηθή λα παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο κφλν ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.  Καηά ηελ 
31 Γεθεκβξίνπ 2014, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί αλέξρνληαη ζε 5 000 Γνιάξηα (31 
Γεθεκβξίνπ 2013: 5 000 Γνιιάξηα). 
 

30.3 Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ αδπλακία ηεο Δηαηξεία λα εθπιεξψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο 
ππνρξεψζεηο φηαλ απηέο ιήγνπλ.  Ζ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο 
είλαη λα δηαζθαιίδεη, φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξν, φηη πάληα ζα έρεη αξθεηή ξεπζηφηεηα γηα λα εθπιεξψλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο φηαλ απηέο ιήγνπλ, θάησ απφ ζπλήζεηο αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο δχζθνιεο ζπλζήθεο, 
ρσξίο λα πθίζηαληαη κε απνδεθηέο δεκίεο ή λα δηαθηλδπλεχεηαη  ε θήκε ηεο Δηαηξείαο. 
 
Γηα ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο ε Δηαηξεία δηελεξγεί πξφβιεςε ηακεηαθψλ ξνψλ γηα πεξίνδν 
έηνπο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαη κεληαία θπιηφκελε πξφβιεςε ελφο κήλα έηζη ψζηε 
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λα εμαζθαιίδεη φηη δηαζέηεη αξθεηά ηακεηαθά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θάιπςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Ζ πνιηηηθή απηή δε 
ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζρεηηθή επίδξαζε απφ αθξαίεο ζπλζήθεο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. 
  
Δπηπξνζζέησο, ε Δηαηξεία δηαηεξεί γξακκέο πίζησζεο  κε  ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο, ζπλνιηθνχ νξίνπ 
ρνξήγεζεο Δπξψ  24 148 θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 έλαληη Δπξψ  23 999 θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013, απφ 
ηηο νπνίεο ηα κε αλαιεθζέληα πνζά θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 θαη 2013 αλέξρνληαη ζε Δπξψ  5 382 θαη ζε 
Δπξψ 2 624 αληίζηνηρα.   
 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη ζπκβαηηθέο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ εθηηκήζεσλ γηα πιεξσκέο ηφθσλ θαη εμαηξψληαο πηζαλέο ζπκθσλίεο ζπκςεθηζκνχ: 
 
31/12/2014 Λνγηζηηθέο 

αμίεο

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο 

ξνέο

6 κήλεο ή 

ιηγόηεξν

6-12             

κήλεο

1-2              

έηε

2-5                     

έηε

Άλσ ησλ      

5 εηώλ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Δγγπεκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα 18.766         (19.756)         (18.478)                (74)              (141)              (380)              (683)

Γάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε                810              (836)                (78)              (220)              (446)                (92)                  -   

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 11.168         (13.147)              (359)              (359)              (717)           (2.151)           (9.562)

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 16.902         (16.949)         (16.926)                (23)                  -                    -                    -   

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1.163           (1.370)                  -                    -                (291)              (839)              (240)

 
 
31/12/2013 Λνγηζηηθέο 

αμίεο

πκβαηηθέο 

ηακεηαθέο 

ξνέο

6 κήλεο ή 

ιηγόηεξν

6-12            

κήλεο

1-2              

έηε

2-5                     

έηε

Άλσ ησλ      

5 εηώλ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Oκνινγηαθά δάλεηα 8.190           (9.945)              (451)              (444)              (870)           (8.180)                  -   

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 13                (13)                (13)                  -                    -                    -                    -   

Δγγπεκέλα ηξαπεδηθά δάλεηα 11.998         (12.954)           (9.956)              (778)              (972)              (413)              (835)

Γάλεηα απφ ζρεηηδφκελα κέξε 1.564           (1.798)                  -                (119)              (783)              (896)                  -   

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 11.707         (14.152)              (395)              (375)              (730)           (2.190)         (10.462)

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 18.432         (18.439)         (18.439)                  -                    -                    -                    -   

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4                  (4)                  -                    -                    (4)                  -                    -   

 
 
30.4 Κίλδπλνο ζπλζεθώλ αγνξάο 
 
Ο θίλδπλνο ζπλζεθψλ αγνξάο ζπλίζηαηαη ζηνλ θίλδπλν αιιαγψλ ηηκψλ, φπσο νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη 
ηα επηηφθηα, πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε ηεο Δηαηξείαο ή ηελ αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ηεο κέζσλ.  Ο ζθνπφο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη λα ειέγρεηαη ε έθζεζε ηεο 
Δηαηξείαο ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο ζην πιαίζην απνδεθηψλ παξακέηξσλ, κε παξάιιειε βειηηζηνπνίεζε ησλ 
απνδφζεσλ.  
 
Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα 
δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.   
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30.4.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 

Μεηά ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Διιάδα ηνπ Δπξψ, ε Δηαηξεία εμάιεηςε ζρεδφλ ην ζπλαιιαγκαηηθφ ηεο θίλδπλν, 
δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε ρψξεο εθηφο Διιάδαο δηελεξγείηαη κε βάζε ην Δπξψ. 
Δπηπξφζζεηα ε Δηαηξεία δελ ππφθεηηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν φζν αθνξά ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο 
δεδνκέλνπ φηη, ην ζχλνιφ ηνπο είλαη ζε Δπξψ. 

 
30.4.2 Κίλδπλνο επηηνθίσλ 
 

Ζ Δηαηξεία ρξεκαηνδνηεί ηηο επελδχζεηο ηεο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο κέζσ ηξαπεδηθνχ 
δαλεηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο κε ρξεσζηηθνχο ηφθνπο. 
Απμεηηθέο ηάζεηο ζηα επηηφθηα ζα έρνπλ αξλεηηθή επίπησζε ζηα ζπλνιηθά έζνδα θαζψο ε Δηαηξεία ζα 
επηβαξχλεηαη κε επηπιένλ θφζηνο δαλεηζκνχ.  Ζ Δηαηξεία δε ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πξντφληα θαη κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηνλ θίλδπλν ησλ επηηνθίσλ.  
 
Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα έληνθα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ήηαλ: 
 

31/12/2014 31/12/2013

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηαζεξνύ επηηνθίνπ

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο

Υξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο                         5.898                       17.235 

χλνιν 5.898 17.235

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο  (ζεκ. 21)                     (36.247)                     (37.263)

Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα  (ζεκ. 17)                            450                            728 

χλνιν                     (35.797)                     (36.535)

Λνγηζηηθέο αμίεο

 
 
 
 
30.4.2.1 Αλάιπζε επαηζζεζίαο ηακεηαθώλ ξνώλ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θπκαηλόκελνπ επηηνθίνπ 
 

Μία κεηαβνιή θαηά 1% ησλ επηηνθίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζα αχμαλε (κείσλε) ηα ζπλνιηθά 
έζνδα θαηά ηα πνζά πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Ζ αλάιπζε έγηλε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν γηα ην 2013. 
  

Δπίδξαζε ζε ρηιηάδεο επξψ 1 % αύμεζε 1% κείσζε

31/12/2014

Μέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ                          (358)                            358 

Δπαηζζεζία ηακεηαθψλ ξνψλ (θαζαξή)                          (358)                            358 

31/12/2013

Μέζα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ                          (365)                            365 

Δπαηζζεζία ηακεηαθψλ ξνψλ (θαζαξή)                          (365)                            365 

Απνηειέζκαηα

 
 

 
 
 
 



LAVIPHARM Α.Δ. 
ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΔΣΖΗΧΝ ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 

(Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 127 

 
30.5 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 
 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οκίινπ, ζπλίζηαηαη ζηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ιχζεσλ γηα ηε 
βειηίσζε ησλ δεηθηψλ κφριεπζεο θαη εμππεξέηεζεο δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ Δηαηξεία θαη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο.  
 
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, 
ζηνρεχνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζή ηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαλνκήο κεξίζκαηνο ζηνπο 
κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ,θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ 
δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ.  Δπίζεο, ε ειιεληθή εηαηξηθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή θξάηεζε 
ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ εηεζίσο (ζεκ. 19), ηελ δηαλνκή κεξίζκαηνο (ζεκ. 3.17) θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 
χςνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ζην 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
 
Ζ επάξθεηα ηνπ θεθαιαίνπ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε κφριεπζεο, Καζαξφο Γαλεηζκφο/Λεηηνπξγηθά θέξδε 
πξν θφξσλ,  ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA). 
 
Ζ δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ παξαθνινπζείηαη κε ην δείθηε, Λεηηνπξγηθά θέξδε 
πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)/Καζαξνί ρξεσζηηθνί ηφθνη. 
Γελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ε Δηαηξεία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο.  
 
30.6 Λεηηνπξγηθόο θίλδπλνο  

Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ηεο άκεζεο ή έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ αηηίεο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ππνδνκέο, θαζψο θαη απφ 
εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (πιελ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο θαη ξεπζηφηεηαο) φπσο απηέο 
πξνθχπηνπλ απφ λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα γεληθψο απνδεθηά πξφηππα εηαηξηθήο 
ζπκπεξηθνξάο. Λεηηνπξγηθνί θίλδπλνη πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. ηφρνο ηεο 
Δηαηξείαο είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο  νηθνλνκηθψλ 
δεκηψλ θαη πξνζβνιήο ηεο θήκεο ηεο Δηαηξείαο. 
Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γεληθά πξφηππα φπσο  θαηάιιεινο 
δηαρσξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ, ζπκθσλία θαη παξαθνινχζεζε ζπλαιιαγψλ,  ζπκκφξθσζε κε ξπζκηζηηθέο 
θαη άιιεο λνκηθέο απαηηήζεηο θιπ. 
 

31. Δύινγεο αμίεο 

Γελ πθίζηαηαη δηαθνξά κεηαμχ ησλ επιφγσλ αμηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ (δειαδή ησλ   απαηηήζεσλ εκπνξηθψλ θαη κε, ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, 
ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δαλείσλ). 
Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ πψιεζε ελφο 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πιεξψλεηαη γηα ην δηαθαλνληζκφ κηαο ππνρξέσζεο ζε κία ζπλαιιαγή ππφ θαλνληθέο 
ζπλζήθεο κεηαμχ δχν εκπνξηθά ζπλαιιαζζφκελσλ θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ηεο. Ζ εχινγε αμία ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ 
θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε απφ ηελ Γηνίθεζε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα  δεδνκέλα ή είλαη 
απηά πεξηνξηζκέλα απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο νη απνηηκήζεηο ησλ επιφγσλ αμηψλ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ 
εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ. 
Οη κέζνδνη απνηίκεζεο ηεο εχινγεο αμίαο ηεξαξρνχληαη ζε ηξία επίπεδα: 
 
Δπίπεδν 1: Υξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο γηα αθξηβψο ίδηα εκπνξεχζηκα ζηνηρεία, 
 
Δπίπεδν 2: Αμίεο πνπ δελ είλαη επηπέδνπ 1 αιιά κπνξεί λα εληνπηζζνχλ ή λα πξνζδηνξηζζνχλ άκεζα ή έκκεζα  
κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ απφ ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο, 
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Δπίπεδν 3: Αμίεο γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο  πνπ δελ βαζίδνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο απφ 
ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο. 
 
Οη παξαθάησ κέζνδνη θαη παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο  γηα θάζε 
θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ: 
 
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο: H 
ινγηζηηθή αμία είλαη ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ε ιήμε απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ είλαη 
βξαρππξφζεζκε . Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο νη νπνίεο   είλαη  έληνθεο έρνπλ απεηθνληζζεί ζην αλαθηήζηκν 
πνζφ ηνπο κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ (παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
πξνεμνθιεκέλσλ κε ην ηξέρνλ επηηφθην εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ). 
 
 Γάλεηα: H ινγηζηηθή αμία είλαη ίδηα κε ηελ εχινγε επεηδή ηα δάλεηα απηά είλαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα θαη έληνθα κε 
θπκαηλφκελν επηηφθην. 
 

 

 

32. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

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

Παηαλία,  31 Μαξηίνπ 2015 
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Ζ  Δηαηξεία  Lavipharm  Α.Δ. δεκνζηνπνίεζε θαη θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
νηθνλνκηθήο ρξήζεο  2014  ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3401/2005 θαη είλαη 
αλαξηεκέλεο ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ  www.ase.gr   φζν θαη ηεο 
Δηαηξείαο φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ LINK ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ LAVIPHARM 

28/11/2014

Ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τησ 30ησ επτεμβρίου 

2014 http://www.lavipharm.gr/media/files/708-EK8ESH2014T3.pdf

28/11/2014

τοιχεία και Πληροφορίεσ από 1η Ιανουαρίου ζωσ 30η 

επτεμβρίου 2014 http://www.lavipharm.gr/media/files/707-SP2014T3.pdf

28/11/2014 Lavipharm- Οικονομικά Αποτελζςματα Εννεάμηνου 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=901

28/11/2014

Lavipharm AE- Aνακοίνωςη ςφμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4 του 

Κανονιςμοφ του ΧΑ http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=902

31/8/2014

τοιχεία και Πληροφορίεσ από 1η Ιανουαρίου ζωσ 30η 

Ιουνίου 2014

http://www.lavipharm.gr/media/files/702-

IFRS%20LVSA%20JUNE%202014.pdf

31/8/2014 Εξαμηνιαία οικονομική εκθεςη τησ 30ησ Ιουνίου

http://www.lavipharm.gr/media/files/701-

Notes3062014GROUP.pdf

1/9/2014 Lavipharm- Οικονομικά Αποτελζςματα Α’ Εξαμήνου 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=892

1/9/2014 LAVIPHARM AE - ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 4.1.4.4 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=893

28/8/2014 Ανακοίνωςη Ολοκλήρωςησ Φορολογικοφ Ελζγχου http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=890

31/7/2014

Ανακοίνωςη Νζου Εςωτερικοφ Ελεγκτή

http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=889

2/7/2014

υγκρότηςη ςε ϊμα του Νζου Διοικητικοφ υμβουλίου τησ 

Lavipharm ΑΕ http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=888

30/6/2014

Lavipharm A.E. - Αποφάςεισ Ετήςιασ Σακτικήσ Γενικήσ 

υνζλευςησ τησ 30ησ Ιουνίου 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=156&aid=886

30/6/2015

Lavipharm A.E. - χζδια Αποφάςεων επί των Θεμάτων τησ 

Ημερήςιασ Διάταξησ τησ Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ τησ 

30/06/2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=51&aid=885

30/6/2014

Lavipharm A.E. - Ετήςια Σακτική Γενική υνζλευςη

http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=887

5/6/2014

Lavipharm A.E. - Αναλυτική Πρόςκληςη Σακτικήσ Γενικήσ 

υνζλευςησ, 30ησ Ιουνίου 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=155&aid=883

5/6/2014

Lavipharm A.E. - Πρόςκληςη Σακτικήσ Γενικήσ υνζλευςησ, 

30ησ Ιουνίου 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=155&aid=884

31/5/2014

Ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τησ 31ησ 

Μαρτίου 2014

http://www.lavipharm.gr/media/files/680-

Notes3132014_GROUP.pdf

31/5/2014

τοιχεία και Πληροφορίεσ από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31 

Μαρτίου 2014

http://www.lavipharm.gr/media/files/679-

CopyIFRSLVSAMARCH2014.pdf

2/6/2014 Οικονομικά Αποτελζςματα Α’ Σριμήνου 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=881

2/6/2014

Ανακοίνωςη φμφωνα με το Άρθρο 4.1.4.4 του Κανονιςμοφ 

του ΧΑ http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=882

30/5/2014 Ανακοίνωςη Aλλαγήσ Μζλουσ τησ Επιτροπήσ Ελζγχου http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=880

22/5/2014 Σροποποίηςη - Οικονομικό Ημερολόγιο 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=878

10/4/2014

Ετήςια Οικονομικά Αποτελζςματα 2013 (Δελτίο Σφπου)- ορθή 

επανάληψη http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=876

31/3/2014 Οικονομικό Ημερολόγιο 2014 http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=878

31/3/2014 Ετήςια Οικονομική Ζκθεςη 2013

http://www.lavipharm.gr/media/files/674-

%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%972013%CE%A

44.pdf

31/3/2014

τοιχεία και Πληροφορίεσ από 1η Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκ. 

2013

http://www.lavipharm.gr/media/files/673-

%CE%A3_%CE%A02013%CE%A44.pdf

31/3/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΗ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΜΕΣΟΧΕ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΗΡΗΗ (ΑΡΘΡΟ 

4.1.4.4. ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΧΑ) http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=917

31/3/2014 Ετήςια Οικονομικά Αποτελζςματα 2013 (Δελτίο Σφπου) http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=876

28/2/2014

Ανακοίνωςη Νζασ Διευθφντριασ Οικονομικϊν Τπηρεςιϊν του 

Ομίλου Lavipharm http://www.lavipharm.gr/articles.aspx?cid=138&aid=875  
 

http://www.ase.gr/


LAVIPHARM Α.Δ. 

 

 130 

 
 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΩΝ ΑΣΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΖΜΔΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  ΣΩΝ 

ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ 

 
 
 
Οη εηήζηεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, νη  εθζέζεηο Διέγρνπ ησλ 
Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη ε Έθζεζε ηνπ  Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζην δηαδίθηπν 
ζηε  δηεχζπλζε   www.lavipharm.com. 
 
Οη  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ελνπνηεκέλσλ  εηαηξεηψλ είλαη  θαηαρσξεκέλεο ζην δηαδίθηπν ζηε  
δηεχζπλζε   www.lavipharm.com . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lavipharm.com/
http://www.lavipharm.com/


ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

 131 

Αξκφδηα Τπεξεζία - Ννκαξρία : Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & ΓΔΜΖ
 Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ κέινο Αζαλάζηνο Λαβίδαο

Αληηπξφεδξνο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ Μέινο Μελάο Σάλεο

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ Δηαηξείαο: www.lavipharm.com Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλνπζα  χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ κέινο Σάληα-Παλαγηψηα Βξαλνπνχινπ

Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην χκβνπινο, κε Δθηειεζηηθφ κέινο Βελεηζηάλα-Λνπθία Λαβίδα

ησλ  νηθνλνκηθψλ  θαηαζηάζεσλ : χκβνπινο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο Γεκήηξηνο Γθέξηζνο

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο  : Βαξιάκεο Βαζίιεηνο χκβνπινο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο Υξήζηνο Γηακαληφπνπινο

Διεγθηηθή εηαηξεία : ΓΗΔΘΝΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ χκβνπινο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο Λεηψ Ησαλλίδνπ

Σχπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ : Με ζχκθσλε γλψκε - ζέκαηα έκθαζεο χκβνπινο, Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ κέινο Οδπζζέαο Κπξηαθφπνπινο

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 23.024 23.294 19.801 20.205 (14.964) (7.029) 65.284 91.307

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 1.876 1.876 1.876 1.876 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (34.034) (9.031) (26.611) (26.023)

Άπια πεξνπζηαθά ζηνηρεία 31.067 40.608 10.071 23.458 Έθδνζε κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ -                       -                       -                         -                       

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.039 12.299 32.491 46.828 Δμαγνξέο θαη πσιήζεηο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζπγαηξηθψλ -                       751                      -                         -                       

Απνζέκαηα 3.525 4.491 2.399 2.934 Αχμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο κε ζπκκεηνρή ηεο κεηνςεθίαο 34                        345                      -                         -                       

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 10.258 15.454 24.599 23.461 Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -                       -                       -                         -                       

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξνπζηαθά ζηνηρεία 6.035 10.014 3.285 3.852 χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2014 θαη 31.12.2013 αληίζηνηρα) (48.964)                (14.964)                38.673 65.284

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 83.824 108.036 94.522 122.614

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 51.081 51.081 51.081 51.081

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ (77.078) (47.953) (12.408) 14.203 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο (α) (25.997) 3.128 38.673 65.284 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (β) (22.967) (18.092) -                       -                       Κέξδε/ (δεκίεο) πξν θφξσλ (30.851) (12.102) (30.123) (26.801)

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ  (γ)=(α)+(β) (48.964) (14.964) 38.673 65.284 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 48.393 52.550 17.668 26.189      Απνζβέζεηο 4.126 2.763 2.319 2.399

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.630 3.490 2.700 1.622      Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 9.989 -                 11.972 -                  

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 51.890 38.544 18.579 11.074      Απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 13 (101) 13 (101)

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 26.875 28.416 16.902 18.445      Απνκείσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο -                 -                 15.000             17.809            

χλνιν ππνρξεψζεσλ (δ) 132.788 123.000 55.849 57.330      Γηαγξαθή απαηηήζεσλ - ππνρξεψζεσλ ` (903)               -                 -                   -                  
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 83.824 108.036 94.522 122.614      Πξνβιέςεηο 12.393 1.358 5.149 8.350

     πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (2.149) (108) (30) 12

     Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
     επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (78) 111 (27) 232

     Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 8.088 8.433 2.241 2.681

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013      θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κχθινο εξγαζηψλ 30.295 30.069 32.480 33.091      Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 330 594 296 (550)

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο) 16.473 15.503 10.290 9.934      Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 3.749 1.278 (2.702) (1.403)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη      (Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 441 (2.121) (898) (2.040)

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ (12.779) (4.639) (1.212) (7.030)      Μείνλ:

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ (30.851) (12.102) (30.123) (26.801)      Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (2.551) (2.958) (1.943) (2.530)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο (Α) (28.818) (11.257) (26.544) (26.019)      Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (766) (1.134) (13) (250)

Καηαλέκνληαη ζε:         Σύνολο ειζροών / (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α) 1.831 (3.987) 1.254 (2.192)

    -Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (26.085) (8.402) (26.544) (26.019) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

    -Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (2.733) (2.855) -                       -                            Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ  επελδχζεσλ (1)                   (18)                 -                   (18)                  

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) (5.216) 2.226 (67) (4)      Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ -                 -                 -                   -                  

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) (34.034) (9.031) (26.611) (26.023)      Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ  ζηνηρείσλ (1.202) (130) (519) (79)

Καηαλέκνληαη ζε:      Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ  ζηνηρείσλ 15 3.027 9                      2                     

    -Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο (29.162) (7.110) -                       -                            Σφθνη εηζπξαρζέληεο 12 29 12 25

    -Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (4.872) (1.921) -                       -                            Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 27 2 -                   2

     Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα -                 -                 -                   -                  

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) (0,5107) (0,1645) (0,5196) (0,5094)         Σύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β) (1.149) 2.910 (498) (68)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή - πξνζαξκνζκέλα (ζε €) (0,5107) (0,1645) (0,5196) (0,5094) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

     Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 34                  345                -                   -                  

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ      Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αληιεζέληα δάλεηα 1.750 5.232 2.760 5.757

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (8.653) (1.876) 1.107 (4.631)      Μεηαηξέςηκα νκνινγηαθά δάλεηα -                 -                 -                   -                  

     Δμνθιήζεηο δαλείσλ (4.246) (8.464) (3.776) (5.710)

     Μεξίζκαηα πιεξσζέληα -                 -                 -                   -                  

        Σύνολο ειζροών / (εκροών) από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ) (2.462) (2.887) (1.016) 47

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη

ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) (1.780) (3.964) (260) (2.213)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο  ρξήζεο 4.217 8.181 766 2.979

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 2.437 4.217 506 766

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ Όκηινο Δηαηξεία

α) 45  22.144  

β) 498  13.651  

γ) 2.551  29.299  

δ) 230  7.484  

ε) 3.600  2.076  

ζη) 51  51  

δ) 894  858  

Παηαλία, 31 Μαξηίνπ 2015

Ζ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΓΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΜΒΟΤΛΟ Ζ  ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΤΠΖΡΔΗΩΝ  ΟΜΗΛΟΤ ΟΜΗΛΟΤ

ΣΑΝΗΑ ΒΡΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΟΜΩΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Α. ΠΑΤΛΟΤ

ΑΓΣ ΑΒ 507812 ΑΓΣ ΑΒ 064463 ΑΓΣ ΑΚ 748119

Α.Μ.Αδείαο Ο.Δ.Δ 4981 Α' Σάμεο

Οη  αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο  θαζψο θαη νη Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ ειέγρζεθαλ ζηε ρξήζε,  παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 10 ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Δθζεζεο 2014. 

Οη πξνβιέςεηο, αλά πεξίπησζε, πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί ηελ 31/12/2014 έρνπλ σο εμήο: i) γηα επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο γηα ηνλ Όκηιν, πνζφ Δπξψ 527 ρηι., ii) γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο γηα Όκηιν, πνζφ Δπξψ 346 ρηι.,iii) γηα απαμίσζε παγίσλ ζηνηρείσλ  γηα Όκηιν, πνζφ Δπξψ 36 ρηι., θαη iv) γηα 

ππνρξεψζεηο εγγπήζεσλ γηα Όκηιν,πνζφ Δπξψ 344 ρηι..

Σν 2014, πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ  ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Pharma PLUS A.E. κε παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ αλήιζε ζην πνζφ Δπξψ 34 ρηι..

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

Οη Δηαηξείεο ηνπ Οκίινπ κε ηηο  αληίζηνηρεο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηα  πνζνζηά κε ηα νπνία ν Όκηινο ζπκκεηέρεη ζην Μεηνρηθφ ηνπο Κεθάιαην, θαζψο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο  2014, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε 

ζεκείσζε 1 ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Δθζεζεο 2014.

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

ηνηρεία         Δηαηξείαο

Αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ: 31/12/2014 Όκηινο 241, Δηαηξεία 158 θαη αληίζηνηρα 31/12/2013  Όκηινο 261, Δηαηξεία 172.

ρεηηθά κε ηηο επίδηθεο ή δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεκεηψζεηο (27 ηεο Δηαηξείαο θαη 26 ηνπ Οκίινπ) ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Δθζεζεο 2014.

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ζσξεπηηθά απν ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ 

ην ΓΛΠ 24, είλαη ηα εμήο:                                                                                                                                                      

Σν ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ θαηέρνληαη απφ ζπγγελείο ηεο εηαηξείεο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 20 553 963 ηεκάρηα κε αμία θηήζεο Δπξψ 55 240 ρηι..

Θέκαηα έκθαζεο Οκίινπ: 1. Αλαθνξά ζηελ θαζαξή ζέζε ελνπνηνχκελσλ Δηαηξεηψλ, 2. Αλαθνξά ζηελ  Lavipharm Corp., 3. Αλαθνξά ζηελ Lavipharm Active Services ΑΔ 4. Αλαθνξά ζηελ Lavipharm Ltd θαη ζέκα έκθαζεο Δηαηξείαο:  Αλαθνξά ζηελ   Lavipharm Corp.

Σα θέξδε (δεκίεο) αλά κεηνρή ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν αξηζκφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ.

Σελ 31 Ηνπιίνπ 2012, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.1.2.4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξάγξαθν (1) β, νη κεηνρέο ηεο Lavipharm ΑΔ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Καηεγνξία Δπηηήξεζεο.

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ε κεηξηθή Δηαηξεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν 4172/2013 πξνέβε ζε ζπκςεθηζκφ, Δπξψ 2 605 ρηι., κε δηαλεκεζέλησλ αθνξνινγήησλ απνζεκαηηθψλ κε δεκίεο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.

Έζνδα

ΑΓΣ ΑΚ 203190

& ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

ΘΑΝΑΖ ΛΑΒΗΓΑ

Απαηηήζεηο απφ Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ηνηρεία       Δηαηξείαο

Δλνπνηεκέλα   ηνηρεία

 Έμνδα

Απαηηήζεηο

Τπνρξεψζεηο

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεσο (01.01.2014 θαη 01.01.2013 αληίζηνηρα)

Δλνπνηεκέλα       ηνηρεία

Δλνπνηεκέλα       ηνηρεία

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ  ΡΟΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

31 Μαξηίνπ 2015

Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ Πνζά εθθξαζκέλα  ζε ρηιηάδεο επξώ

 ηνηρεία        Δηαηξείαο  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

Γηα δάλεηα χςνπο Δπξψ 33 772 ρηι. πνπ αθνξνχλ αιινδαπφ ππνφκηιν έρνπλ εγγξαθεί ππνζήθεο επί ησλ αθηλήησλ ηνπ χςνπο Δπξψ 2 136 ρηι. θαη έρεη πξφζζεηα 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. ii) Γηα ηα ινηπά καθξνπξφζεζκα  δάλεηα, έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο  χςνπο Δπξψ 10 605 ρηι. θαη έρνπλ δνζεί σο εγγχεζε κεηνρέο ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 3 599 ρηι. iii) Γηα ξχζκηζε νθεηιήο ζηελ ΓΟΤ, έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ζε αθίλεηα ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο χςνπο Δπξψ 679 ρηι.. 

  LAVIPHARM  Α.Δ.
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλωλύκωλ Δηαηξεηώλ  14010 / 06 / Β / 86 / 69  -  Αξηζκόο ΓΔΜΗ  298301000  -  ΔΓΡΑ : Οδόο Αγίαο Μαξίλαο, 190 02 Παηαλία Αηηηθήο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ  από 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014 κέρξη 31ε Γεθεκβξίνπ 2014

ΣΟΙΥΔΙΑ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΘΔΗ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα)

ηελ γξακκή "Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ  ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ" θαη "Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη  επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ " δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Δπξψ 11 972 ρηι. θαη Δπξψ 9 989 

ρηι. αληίζηνηρα πνπ αθνξά απνκείσζε άυισλ παγίσλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Δπξψ 13 ρηι., πνπ αθνξά απνκείσζε Οκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.

ηνηρεία      Δηαηξείαο

 Έγηλε πξφβιεςε απνκείσζεο ζπκκεηνρήο ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο α) ζηελ Lavipharm Hellas ΑΔ πνζνχ Δπξψ 10 000 ρηι., β) ζηελ Lavipharm Active Services ΑΔ πνζνχ Δπξψ 4 000 ρηι.θαη γ) ζηελ Pharma Logistics Δπξψ 1 000 ρηι.. Αλαθνξά γίλεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο 13.3 ηεο Δηαηξείαο θαη 1.4 ηνπ 

Οκίινπ ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Δθζεζεο 2014. 

 Έγηλαλ απνκεηψζεηο άπισλ παγίσλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Δπξψ 11 972 ρηι. θαη Δπξψ 9 989 ρηι. αληίζηνηρα. Αλαθνξά γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 12, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Δθζεζεο 2014. 

ηελ γξακκή "Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ  ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ" θαη "Κέξδε / (δεκίεο) πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαη  επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ " δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν Δπξψ 11 972 ρηι. θαη Δπξψ 9 989 

ρηι. αληίζηνηρα πνπ αθνξά απνκείσζε άυισλ παγίσλ πεξνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Σελ 19 Γεθεκβξίνπ 2013,  ε ζπγαηξηθή εηαηξεία "Lavipharm Active Services Αλψλπκε Δηαηξεία Δκπνξίαο θαη Γηαλνκήο Φαξκαθεπηηθψλ Πξντφλησλ" απνθάζηζε λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο ζπγρψλεπζεο δη’ απνξξνθήζεσο ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ,  νη νπνίεο νινθιεξψζεθαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 

2014. Αλαθνξά γίλεηαη ζηε ζεκείσζε 1  ηνπ Οκίινπ ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Δθζεζεο 2014.

(δεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ θ. λ. 2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ) 

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απν ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο  Lavipharm Α.Δ. θαη ηνπ Οκίινπ. πληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί 

ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδφηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηνπ, www.lavipharm.com, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.

Σα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο αθνξνχλ γηα ηνλ  Όκηιν  ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο Δπξψ (5 126 ρηι.) θαη Αλαινγηζηηθά Κέξδε/ (Εεκίεο) θαζαξά απφ αλαβαι. Φφξνπο Δπξψ (90 ρηι.) θαη γηα ηελ Δηαηξεία Αλαινγηζηηθά Κέξδε/ (Εεκίεο) θαζαξά απφ αλαβαι. Φφξνπο Δπξψ (67 ρηι.).

Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο Λνγηζηηθέο αξρέο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/2013.

Από 1 Ιαλνπαξίνπ έωο

Δλνπνηεκέλα   ηνηρεία

 
 
 
 


