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Α. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007), 
όπως ισχύει σήμερα. 
 
Οι  
1. Θανάσης Λαβίδας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Μηνάς Τάνες, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
3. Λητώ Ιωαννίδου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ  
εξ΄ όσων γνωρίζουμε: 
 
 
α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας 
«LAVIPHARM AE» για την  περίοδο από 1η  Ιανουαρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2020, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της LAVIPHARM AE, 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατά 
εξουσιοδότηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
  
β. η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των κατά 
εξουσιοδότηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
 
 
 
 

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΤΑΝΕΣ 

 

 

 

ΛΗΤΩ  ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας LAVIPHARM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης της Εταιρείας «LAVIPHARM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», της 30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 

οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας 

ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.  

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 

(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από 

τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι 

υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 

διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 

διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.  

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θ α μας έκανε 

να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.  

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας  

Εφιστούμε την προσοχή σας στις σημειώσεις 1 και 2.1 της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπου αναφέρονται, (α) οι ενοποιούμενες εταιρείες των οποίων 

η Καθαρή Θέση κατά την 30 Ιουνίου 2020 είναι μικρότερη από το 50% του μετοχικού τους 

κεφαλαίου ή και αρνητική και (β) η Καθαρή Θέση του Ομίλου κατά την 30 Ιουνίου 2020 είναι 

αρνητική. Ως εκ τούτου, οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας 

σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται 

στη σημείωση 2.1, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για 

τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και την ομαλή συνέχιση των 
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δραστηριοτήτων του, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της συνημμένης 

ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.  

Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό.  

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με 

τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ελπίδα Λεωνίδου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801 

 



LAVIPHARM  Α.Ε. 

  5 

Γ. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Lavipharm A.E. 

Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων 

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

της περιόδου 1/1 – 30/06/2020 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007) 

 

 

Η παρούσα Έκθεση αναφέρεται τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσης 30.06.2020. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 

Ο χώρος του φαρμάκου (ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομεία), τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, κινείται 

σε ένα ήδη ασφυκτικό πλαίσιο, όπου οι υποχρεωτικές επιστροφές κι εκπτώσεις (clawback και rebate) για 

το 2019  διαμορφώθηκαν σε € 1,74 δις. Ήδη για το Α’ εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία 

του ΕΟΠΥΥ, το συνολικό καταλογισθέν Clawback των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Οργανισμό 

ανέρχεται σε € 458 εκατ. σημειώνοντας ραγδαία αύξηση (28,2%), σε σχέση με το ποσό των € 357 εκατ. 

που καταλογίστηκε στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Με βάση πάντως την τρέχουσα πορεία και με 

δεδομένο τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2020, ο οποίος ανέρχεται σε € 1,972 δις, η υπέρβαση στη 

φαρμακευτική δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των € 900 εκατ., μόνο για την εξωνοσοκομειακή 

δαπάνη, κυρίως λόγω της αύξησης συνταγογράφησης σε ανασφάλιστους, την κάλυψη των προσφύγων και 

την υποκατάσταση με γενόσημα.  Ωστόσο, για το 2020 έχει ήδη νομοθετηθεί η εξαίρεση της δαπάνης για τα 

εμβόλια από 1/9/2020, ενώ παράλληλα επιπρόσθετη μείωση θα επιφέρει και η διαπραγμάτευση των 

αρχών με τις φαρμακευτικές εταιρείες για ορισμένες θεραπευτικές κατηγορίες. Έτσι, η ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία επιβαρύνεται ολοένα και περισσότερο τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας όσο και σε 

επίπεδο ανάπτυξης. Με βάση τα στοιχεία δεδομένων της IQVIA, το Α’ εξάμηνο του 2020 η εγχώρια 

φαρμακευτική αγορά παρουσίασε αύξηση σε αξίες κατά 2,8%, όταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 

κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα με αύξηση 4,0% σε αξίες. Παράλληλα, για το Α’ εξάμηνο 2020 το μερίδιο 

αγοράς των γενοσήμων σε αξίες, διαμορφώθηκε στο 20,6% έναντι 19,3% την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,9%. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συγκεκριμένα την 

παράγραφο (1) β, από την 31/07/2012, οι μετοχές της Lavipharm Α.Ε. παραμένουν στην Κατηγορία 

Επιτήρησης λόγω της συνεχιζόμενης βάσει ΔΛΠ ενοποίησης αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων 

θυγατρικών εταιρειών, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου να είναι αρνητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

τα Ίδια Κεφάλαια της εισηγμένης Lavipharm A.E. την 30η/06/2020 διαμορφώνονται σε € 33,3 εκατ. Η 

Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει μέτρα, προσαρμοζόμενα πάντα στις συνθήκες της αγοράς, με στόχο τη 

βελτίωση των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων και την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου. 
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ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Το Α’ Εξάμηνο του 2020, οι ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου Lavipharm διαμορφώθηκαν σε  € 18,3 

εκατ. από € 16,2 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, παρουσιάζοντας αύξηση 12,96% και το Μικτό  

Κέρδος διαμορφώθηκε  σε  € 8,2 εκατ.  από  € 8,1 το Α’ εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 1,23%. Το 

EBITDA ανήλθε σε € 4,4 εκατ. από € 2,75  εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 

 

30/6/2020 30/6/2019

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.665 1.225

Χρηματοοικονομικά 968 903

Αποσβέσεις 758 698

ΕΒIΤDA (προ  προσαρμογών για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα): 4.391 2.826

Προσαρμογές:

Απομείωση  ακινήτων                          -   85

Αποτίμηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου -42 -129

Αποτίμηση μετοχών 20 -32

 Συνολικές προσαρμογές: -22 -76

ΕΒIΤDA (μετα τις προσαρμογές): 4.369 2.750

Πίνακας Υπολογισμού EBITDA Ομίλου

 

 

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων € 2,67 εκατ. έναντι κερδών € 1,22 

εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2019 και τα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σε €  2,2 εκατ. 

έναντι κερδών €  0,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm A.E., οι πωλήσεις το Α’ 

Εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε € 10,9 εκατ. έναντι € 10,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 

παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% και το Μικτό Κέρδος  διαμορφώθηκε  σε  € 4,8 εκατ.  από  € 5,4 το Α’ 

Εξάμηνο του 2019, μειωμένο κατά 12,1%. Το EBITDA ανήλθε σε € 3,4 εκατ. από € 3,0  εκατ. το περσινό Α’ 

Εξάμηνο. 

 

30/6/2020 30/6/2019

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.190 1.918

Χρηματοοικονομικά 618 546

Αποσβέσεις 620 577

ΕΒIΤDA (προ  προσαρμογών για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα): 3.428 3.041

Προσαρμογές:

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων 0 85

Αποτίμηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου -42 -129

 Συνολικές προσαρμογές: -42 -44

ΕΒIΤDA (μετα τις προσαρμογές): 3.386 2.997

Πίνακας Υπολογισμού EBITDA Εταιρείας

 

 

Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε Κέρδη Προ Φόρων € 2,2 εκατ. έναντι κερδών €  1,9 εκατ. το Α’ 

Εξάμηνο του 2019 και τα Κέρδη μετά από Φόρους €  1,6 εκατ. έναντι κερδών € 1,3 εκατ. την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο. 
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Στη διεθνή αγορά, η εμπορική διάθεση των διαδερμικών συστημάτων της νιτρογλυκερίνης για την πρόληψη 

της στηθάγχης, και της φεντανύλης κατά του χρόνιου κι ισχυρού πόνου, διευρύνθηκε περαιτέρω με 

συνεργασίες με νέους διανομείς σε ήδη υπάρχουσες αλλά και νέες αγορές. Κατά το Α’ Εξάμηνο του 2020, 

τα δύο αυτά φαρμακευτικά σκευάσματα συνεισέφεραν € 5,1 εκατ., ήτοι  το 27,96% στον ενοποιημένο κύκλο 

εργασιών. Στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19, με σκοπό την αποφυγή τυχόν επιπτώσεων στις 

παραδόσεις λόγω διαταραχών στις διεθνείς μεταφορές, παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης των προϊόντων 

ή/και της επίσπευσης των πωλήσεων. Όσον αφορά το διαδερμικό σύστημα φεντανύλης, το μερίδιο αγοράς 

αυξήθηκε περαιτέρω στην Ιταλία, ενώ αναμένεται πιο δυναμική η παρουσία του στην αγορά του Ηνωμένου 

Βασιλείου μέσω νέου διανομέα με διεθνή εμπειρία στη διάθεση γενόσημων φαρμάκων. Σε συνέχεια 

προηγούμενης έγκρισης του προϊόντος στην Αργεντινή και τη Χιλή, το προϊόν κυκλοφόρησε ήδη στη Χιλή 

ενώ συνεχίστηκαν οι ενέργειες με στόχο την κυκλοφορία του και στην Αργεντινή. Παράλληλα, υπεγράφη 

συμφωνία για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ουγγαρία, ενώ προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις για 

τη διάθεσή του σε χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, της 

Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η Εταιρεία βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με φαρμακευτικές εταιρείες για 

τη διάθεση του διαδερμικού συστήματος νιτρογλυκερίνης σε μεγάλη Ευρωπαϊκή αγορά καθώς και σε 

χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Τέλος, λόγω των αυξημένων αναγκών για προϊόντα προστασίας 

από τον Covid-19, διεθνώς, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις του αλκοολούχου gel χεριών Lavisept στην 

Ιταλία, μια χώρα που επλήγη σημαντικά από την πανδημία. 

 

Στην εγχώρια αγορά, η Lavipharm Hellas A.E, το Α’ Εξάμηνο του 2020, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 

15,6% σε αξίες στους τρεις κλάδους δραστηριοποίησής της (φαρμακευτικά, OTC και καλλυντικά προϊόντα) 

σε σχέση με πέρσι. Ειδικότερα, ο Κλάδος Φαρμάκου σημείωσε αύξηση πωλήσεων σε αξίες κατά 11,8%, 

ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση της αγοράς. Όσον αφορά σε τεμάχια,  οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 

5,2%, με το σύνολο  των προϊόντων να παρουσιάζει ανάπτυξη τόσο σε αξίες όσο και σε τεμάχια. Την 

υψηλότερη ανάπτυξη στο A’ εξάμηνο 2020 σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσίασαν τα 

φαρμακευτικά προϊόντα Covolos με 373,2%, Zoprost με 43,2% και Fentadur (ηγέτης στην αγορά των 

διαδερμικών συστημάτων φαιντανύλης) με 31,5% σε αξίες. 

 

Ο κλάδος του CHC παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 21,4% σε αξίες προερχόμενη κυρίως στην 

εξαιρετική επίδοση των OTC προϊόντων που σημείωσαν άνοδο 29,6% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 

2019. Το Betadine παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση 15,5% σε αξίες, ενώ η επάνοδος στο portfolio του 

Algon ενίσχυσε σημαντικά τον κλάδο προσθέτοντας 226 χιλ.€ στις πωλήσεις. Τέλος, το Lavisept, στην 

κατηγορία της αντισηψίας, παρουσίασε πωλήσεις ύψους 198 χιλ.€, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι 

κινείτο σε χαμηλά επίπεδα. 

Τα φαρμακευτικά προϊόντα που σημείωσαν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις πωλήσεις του Α’ Εξαμήνου 

του 2020 στην εγχώρια αγορά, είναι: 

 

 Betadine 32,2% - Κατέχει τη #1 θέση σε μερίδιο αγοράς στην κατηγορία της αντισηψίας. 

 Prostaplant 17,4% - Με ένδειξη στον καρκίνο του προστάτη είναι ο ηγέτης στην αγορά της 

Λευπρορελίνης με μερίδιο σε τεμάχια 33,2%, το Α’ εξάμηνο του 2020, ενώ κατέχει τη δεύτερη θέση στη 

ευρύτερη αγορά των LHRH αναλόγων με μερίδιο σε τεμάχια 19,9% για την ίδια χρονική περίοδο. 

 Νitrong 10,1% - Διαδερμικό σύστημα TNG 3ης γενιάς με ένδειξη τη στηθάγχη και τη συμφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια.  Το Nitrong TTS κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά των διαδερμικών TNG με  

μερίδιο 82,3% σε αξίες και 81,3% σε τεμάχια. 

 Memodrin 10,1% - Με ένδειξη στην άνοια, είναι ο ηγέτης στην αγορά των Νοοτρόπων με μερίδιο 53,3% 

σε αξίες, ενώ διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
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 Kerlone 6,3% - Με ένδειξη στην αρτηριακή υπέρταση και μείωση των προσβολών στηθάγχης, 

παραμένει σε συνεχή ανοδική πορεία παρουσιάζοντας ανάπτυξη πωλήσεων 16,8% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 Pravalip 5% - Με ένδειξη στην υπερχοληστερολαιμία, διατηρεί τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην 

αγορά της Πραβαστατίνης (20,5% σε αξίες), για το Α’ εξάμηνο του 2020 παρά το γεγονός ότι η 

συνολική αγορά κινείται καθοδικά. 

 

Στο χώρο των δερμοκαλλυντικών προϊόντων, το Α’ Εξάμηνο του 2020, η CASTALIA, όλες οι σειρές της 

οποίας διατίθενται  στο φαρμακείο και συνιστώνται από τους δερματολόγους, επηρεασμένη από την 

γενικότερη πτώση της εν λόγω αγοράς λόγω της πανδημίας, παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 21,6% 

σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αντηλιακή σειρά Helioderm αποτέλεσε τον κύριο 

παράγοντα, μια και ο συνδυασμός του lock down στη χώρα μας με την πρόβλεψη των φαρμακείων για 

μειωμένες τουριστικές ροές, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση πωλήσεων των αντηλιακών προϊόντων 

Helioderm κατά 43,1%.  

 

Οι διεθνείς πωλήσεις της μάρκας σημείωσαν μείωση κατά 48,1% λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών 

σε κάποιες από τις αγορές αλλά και σαν αποτέλεσμα της πανδημίας Covid-19 η οποία επηρέασε αρνητικά 

την αγορά των δερμοκαλλυντικών διεθνώς. Στη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του 2020, εντατικοποιήθηκαν οι 

ενέργειες για την ανάπτυξη πωλήσεων σε χώρες υφιστάμενης παρουσίας καθώς και την είσοδο σε νέες 

αγορές της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 

 

H Pharma PLUS, το Α’ Εξάμηνο του 2020, συνέχισε την ανοδική της πορεία αυξάνοντας τον αριθμό των 

συνεργαζόμενων φαρμακείων σε 118 (συνολικά 135 συνεργαζόμενα με οποιαδήποτε μορφή) ανά την 

επικράτεια. Τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας ήταν €1,83 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 17% 

σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρά την κρίση της πανδημίας που οδήγησε σε σημαντικές 

αλλαγές στον τρόπο συμπεριφοράς των πελατών των φαρμακείων, οι πωλήσεις του προμηθευτικού 

κέντρου της Pharma PLUS παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 28% με βασικούς άξονες κατηγορίες σχετικές με 

την πανδημία, όπως προϊόντα αντισηψίας , μάσκες και συμπληρώματα διατροφής. Η αγορά στο χώρο του 

φαρμακείου, ιδιαίτερα την περίοδο του lockdown, έδειξε μια μεγάλη στροφή προς τα ηλεκτρονικά 

φαρμακεία, που παρουσίασαν αύξηση έως και 80% (Απρίλιος). Τα φαρμακεία του Δικτύου ακολουθώντας 

την στρατηγική της Pharma PLUS με αυξημένη επικοινωνία με τους πελάτες τους μέσω μηνυμάτων και 

social media, και με έντονες προωθητικές ενέργειες, παρουσίασαν αύξηση 3,5% στις πωλήσεις τους, 

αύξηση που προήλθε σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις ειδών πρώτης ανάγκης λόγω της πανδημίας. Τα 

παραφαρμακευτικά είδη παρουσίασαν ανάπτυξη 7,5%, αφαιρώντας όμως αντισηπτικά και μάσκες, η 

ανάπτυξη περιορίζεται σε 1,3%. 

 

Στον τομέα υπηρεσιών διανομής, το A’ εξάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών της Lavipharm Active 

Services (LAS) διαμορφώθηκε σε €13,01 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 21,81% έναντι του Α’ εξαμήνου του 

2019. Το μικτό κέρδος της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 847 χιλ. έναντι € 694 χιλ. το A’ εξάμηνο 2019 

σημειώνοντας άνοδο 22,04 %. 

 

Ορισμοί και Συμφωνία Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)  
 

Στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό 

του καθώς και για την αξιολόγηση των επιδόσεών του, ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες 

Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ»). Αυτοί οι δείκτες εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο στην καλύτερη κατανόηση 

των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης 
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καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.  

 

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης  

Κατά την περιγραφή των εξελίξεων και επιδόσεων του Ομίλου, χρησιμοποιούνται δείκτες όπως το EBIT και 

το EBITDA.  

 

ΕΒΙΤ (Ο δείκτης κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες και φόρους)  

 

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και 

υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των 

λειτουργικών εξόδων, πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, δεν περιλαμβάνει τις 

αποτιμήσεις ΟΕΔ, τις αποτιμήσεις μετοχών. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το 

σύνολο του κύκλου εργασιών.  

 

Το Α’ Εξάμηνο του 2020 το περιθώριο EBIT ήταν  19,78% για τον Όμιλο και 25,31% για την Εταιρεία. 

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 

δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις και φόρους).  

 

Ο δείκτης EBITDA επίσης εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του 

Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Κύκλος εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των 

λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις παγίων στοιχείων, δεν περιλαμβάνει τις αποτιμήσεις ΟΕΔ, τις 

αποτιμήσεις μετοχών και πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Το περιθώριο 

EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

 

Το Α’ Εξάμηνο του 2020 το περιθώριο EBITDA ήταν  23,92% για τον Όμιλο και 30,98% για την Εταιρεία. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 

 

Στις   5 Αυγούστου 2020,  η Lavipharm ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την πολυεθνική εταιρεία 

Zentiva για την αντιπροσώπευση, προώθηση και διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων της στην 

Ελλάδα.  

 

H συμφωνία αφορά την εισαγωγή, ιατρική ενημέρωση και διανομή των γενόσημων φαρμάκων υψηλής 

ποιότητας της Zentiva από τη Lavipharm στην ελληνική αγορά. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής 

με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης. Επιπλέον, η Lavipharm διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικότητας 

για όλη τη διάρκεια της σύμβασης για υφιστάμενα προϊόντα αλλά και τη δυνατότητα επέκτασης σε νέα, 

που η Zentiva θα κυκλοφορήσει στο μέλλον. H υλοποίηση της συμφωνίας ξεκίνησε εντός του Σεπτεμβρίου. 

 

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη στην αγορά της Αγγλίας, όπου η Zentiva προωθεί και διανέμει το 

διαδερμικό σύστημα φαιντανύλης της Lavipharm. Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή του προϊόντος γίνεται στις 

εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Lavipharm στην Παιανία, από όπου και εξάγεται στη διεθνή αγορά.  
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Γενικά 

H Εταιρεία και ο Όμιλος εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους: 

 

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

Λειτουργικός κίνδυνος 

 

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

Ο Όμιλος εκτίθεται στους κινδύνους που απορρέουν από τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα που 

χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά, κίνδυνοι που είναι ιδιαίτερα αυξημένοι στο χώρο που δραστηριοποιείται, 

λόγω της επιρροής των εκάστοτε οικονομικών ή/και άλλων μέτρων που λαμβάνονται από την Πολιτεία. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προχωράει στις ενδεδειγμένες ενέργειες αναδιοργάνωσης, ορθολογικοποίησης του 

κόστους και βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα 

και να μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της αγοράς.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή 

χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σχετίζεται κατά κύριο λόγο με 

τις απαιτήσεις από πελάτες και τη χορήγηση χρηματοοικονομικών εγγυήσεων  σε θυγατρικές εταιρείες. 

 

Η πολιτική του Ομίλου είναι να παρέχονται χρηματοοικονομικές εγγυήσεις μόνο από μητρικές προς 

θυγατρικές εταιρείες.  

 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη πιθανή έκθεση 

του Ομίλου και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο.  

 

Στο πλαίσιο του οικονομικού περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί, δεν διαφαίνεται μεγαλύτερη έκθεση στον 

κίνδυνο επισφάλειας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων γίνεται σε μεγάλες φαρμακαποθήκες με 

ικανοποιητική συμπεριφορά πληρωμών. Μεγαλύτερη έκθεση σε κίνδυνο επισφάλειας προέρχεται από 

πελάτες φαρμακοποιούς, οι οποίοι εισπράττουν καθυστερημένα οφειλές του ΕΟΠΥΥ. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην αδυναμία της Εταιρείας και του Ομίλου να εκπληρώσουν τις 

χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία και ο 

Όμιλος είναι να διασφαλίζουν, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχουν αρκετή ρευστότητα για να 

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και σε δύσκολες συνθήκες 

τους. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας, η Εταιρεία και ο Όμιλος διενεργούν πρόβλεψη ταμειακών 

ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη 

ενός μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψουν τις 

λειτουργικές τους ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

τους. Η πολιτική αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ξαφνικές αλλαγές στην πολιτική 
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τιμολόγησης, επιδότησης και επιβολής rebates και clawbacks, που εφαρμόζει η Πολιτεία στο χώρο των 

φαρμάκων ή ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. 

 

Επιπροσθέτως, η Εταιρεία και ο Όμιλος διατηρούν γραμμές πίστωσης  με  συνεργαζόμενες τράπεζες. Οι 

παραπάνω γραμμές πίστωσης επιβαρύνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο πλέον του περιθωρίου κέρδους των 

τραπεζών και  μέρος αυτών καλύπτονται με εμπορικές απαιτήσεις, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, μετοχές 

θυγατρικών εταιρειών και προσημειώσεις επί ενσωμάτων παγίων στοιχείων. Περαιτέρω ανάλυση για τον 

κίνδυνο ρευστότητας παρέχεται στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 

 

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγών τιμών, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες 

και τα επιτόκια, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου ή την αξία των 

χρηματοοικονομικών τους μέσων. Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών του Ομίλου με χώρες εκτός Ελλάδας 

διενεργείται με βάση το Ευρώ. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο όσον 

αφορά τις δανειακές της υποχρεώσεις δεδομένου ότι το σύνολό τους είναι σε Ευρώ. 

 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται επίσης στις αλλαγές στην πολιτική των δαπανών στον τομέα της 

Υγείας, που οδηγεί σε μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων, αλλαγές στη Θετική λίστα αποζημιωνόμενων 

συνταγογραφούμενων φαρμάκων, επιβολή έκτακτων φόρων ή/και εισφορών των φαρμακευτικών εταιρειών, 

απεργίες στο χώρο των φαρμακείων ή/και φαρμακαποθηκών, κ.α., που επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις 

και τα αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης μέσω τραπεζικού 

δανεισμού, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τα αποτελέσματά τους με χρεωστικούς τόκους. Αυξητικές 

τάσεις στα επιτόκια θα έχουν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, καθώς η Εταιρεία και ο Όμιλος θα 

επιβαρύνονται με επιπλέον κόστος δανεισμού. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν χρησιμοποιούν παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και μέσα αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να διαχειριστούν τον κίνδυνο των 

επιτοκίων.  

 

Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από αιτίες που 

σχετίζονται με τις διαδικασίες, το προσωπικό της Εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδομές, καθώς και 

από εξωτερικούς παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και ρευστότητας), 

όπως αυτές προκύπτουν από νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα 

εταιρικής συμπεριφοράς. Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των εργασιών της Εταιρείας. 

Στόχος της Εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος  

οικονομικών ζημιών και προσβολής της φήμης της. 

 

Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί γενικά πρότυπα, όπως  κατάλληλος 

διαχωρισμός των καθηκόντων, συμφωνία και παρακολούθηση συναλλαγών, συμμόρφωση με ρυθμιστικές 

και άλλες νομικές απαιτήσεις, κ.α. 

 

Ειδική αναφορά στις επιπτώσεις του κορωνοϊού COVID‐19 

 

Η εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, από τις αρχές του 2020 έως και σήμερα έχει επιφέρει 

σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά και ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και 

άλλων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος και έχει εκ του λόγου αυτού διαμορφώσει συνθήκες 
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έντονης αβεβαιότητας, δυσχεραίνοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. 

Παράλληλα, εξακολουθεί να υφίσταται αδυναμία εκτίμησης τόσο της χρονικής διάρκειας και της έντασης 

της πανδημίας, όσο και του χρονικού σημείου επανεκκίνησης της ανάκαμψης, αλλά και της δυναμικής 

αυτής.  

 

Η αβεβαιότητα που υφίσταται σε μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, συνιστούν παράγοντες κινδύνου, τους οποίους ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς. 

Παράλληλα, η κατάσταση που διαμορφώνεται τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα στην 

οικονομία αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, συνιστά έναν επιπλέον 

παράγοντα κινδύνου, ο οποίος δύναται να έχει επίδραση στα αποτελέσματα και την εν γένει πορεία του 

Ομίλου. Τη δεδομένη χρονική περίοδο, σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη 

η δεύτερη φάση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να αναδιαμορφώνονται συνθήκες κινδύνου, ενώ 

συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί αναφορικά με την εύρεση εμβολίου για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ιού.  

 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της διαθέτουν επαρκείς πόρους που 

διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going 

Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.  

 

Ο Όμιλος κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε και άρχισε αμέσως να υλοποιεί ένα 

πλάνο μέτρων και ενεργειών και για τη διασφάλιση της υγείας όλων των εργαζομένων και τη διασφάλιση 

της Επιχειρησιακής του Συνέχειας.  

 

H Διοίκηση μεριμνά για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της στην ελληνική επικράτεια, 

εφαρμόζοντας διαδικασίες συνεχούς εντοπισμού και αξιολόγησης όλων των κινδύνων που ενδεχομένως θα 

προκύψουν στο άμεσο μέλλον. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα του Ομίλου έχει δημιουργήσει έναν 

αποδεδειγμένα ικανό, ευέλικτο και αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κάθε πιθανής κρίσης σε 

οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου και αν εμφανιστεί.  

 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο κλάδος φαρμάκων στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ανήκει σε εκείνες τις 

επιχειρηματικές κατηγορίες που αναμένεται να δείξουν συγκριτικά σχετική αντοχή στο σενάριο 

επιβράδυνσης ή και ύφεσης της Ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας. 

 

Στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19, με σκοπό την αποφυγή τυχόν επιπτώσεων στις παραδόσεις 

λόγω διαταραχών στις διεθνείς μεταφορές, στο διάστημα αυτό, παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης των 

προϊόντων ή/και της επίσπευσης των πωλήσεων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος ανταποκρίθηκαν με επιτυχία. 

 

Λόγω των αυξημένων αναγκών για προϊόντα με σκοπό την προστασία από τον Covid-19, διεθνώς, 

πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις του αλκοολούχου Lavisept hand gel στην Ιταλία, με σοβαρή προοπτική για 

περαιτέρω πωλήσεις, στο μέλλον. 

 

Οι πωλήσεις της αντηλιακής σειράς Helioderm μειώθηκαν σημαντικά, μιας και ο συνδυασμός του lockdown 

στη Ελλάδα μαζί με τη πρόβλεψη των φαρμακείων για μειωμένες τουριστικές ροές, οδήγησαν τη σειρά σε 

μείωση πωλήσεων κατά 43,1%. Στον αντίποδα, οι διεθνείς πωλήσεις της μάρκας σημείωσαν μείωση κατά 

48,1% λόγω δυσμενών οικονομικών συνθηκών σε κάποιες από τις αγορές αλλά και σαν αποτέλεσμα της 

πανδημίας Covid-19 η οποία επηρέασε αρνητικά την αγορά των δερμοκαλλυντικών, διεθνώς. Στη διάρκεια 
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του Α’ Εξαμήνου του 2020, εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες για την ανάπτυξη πωλήσεων σε χώρες 

υφιστάμενης παρουσίας καθώς και είσοδο σε νέες αγορές της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συνίσταται στη διατήρηση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα 

επαρκούς βάσης κεφαλαίου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της 

αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση,  συνεισφέρει θετικά η ρύθμιση των δανείων της Εταιρείας σε μακροπρόθεσμη βάση. 

 

Η δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων παρακολουθείται με τους δείκτες Καθαρός 

Δανεισμός/Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) και  EBITDA/Καθαροί χρεωστικοί τόκοι. 

 

Δεν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη 

διάρκεια της χρήσης.  

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Οι συνεχιζόμενες επιπρόσθετες επιβαρύνσεις (clawbacks και rebates)  στο χώρο του φαρμάκου 

επιτάσσουν την επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και σε επίπεδο 

στρατηγικής στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, συνεχείς αλλαγές στο επιχειρηματικό σκηνικό στη διεθνή 

φαρμακευτική αγορά απαιτούν εγρήγορση και ευελιξία, ώστε έγκαιρα να διαγνωσθούν τυχόν απειλές ή 

επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική της Εταιρείας περιλαμβάνει :   

 

 την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας  με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των μεριδίων 

αγοράς σε χώρες στρατηγικής σημασίας. 

 την αξιοποίηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στην εγχώρια αγορά των OTC για την παραγωγή 

και ανάπτυξη νέων προϊόντων.  

 τον συνεχή εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων με εγχώρια παραγόμενα σκευάσματα 

στις θεραπευτικές κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται με επιτυχία η Εταιρεία (Κ.Ν.Σ., 

Καρδιολογία, Ουρολογία), η οποία θα στηρίξει την ανταποδοτικότητα των προωθητικών  

ενεργειών και τη δυναμική διείσδυσή της στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων. 

 την ενδυνάμωση της διεθνούς αναγνώρισης του υψηλού «know-how» της Εταιρείας (σε επίπεδο 

R&D, Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου) ως προς την ανάπτυξη διαδερμικών συστημάτων, που 

δημιουργεί στέρεη βάση για συνεργασίες παραγωγικής και εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων. 

 

Η παραπάνω στρατηγική προϋποθέτει την στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της 

Εταιρείας.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, 

εμφανίζονται στον κατωτέρω αναλυτικό πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλιάδες € )

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ

Σ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πωλήσεις

Αγαθών

Πωλήσεις

Υπηρεσιών

Λοιπά 

Έσοδα

Αγορές 

Εμπ/των

Αγορές 

Υπηρεσιών 
Λοιπά 

Χρημ/ικά

Έξοδα

Lav ipharm Hellas Α.Ε.           4.696              240             13             -                  -               1            -          15.072                   -   

Castalia Lab. Dermat. M.Α.Ε.               20                  2              1             -                  -              -              -               218                   -   

Pharma Logistics Α.Ε.                -                    2              1             -                  -              -              -                 -                   218 

Pharma PLUS Α.Ε.               31                67              4             -                  -              -              -                87                   -   

Lav ipharm Activ e Serv ices M.Α.Ε.                -                  54             39             -                  -              -              -                51                   -   

Lav ipharm Limited                -                  -               -               -                  -              -              -                55                   -   

Laboratoires Lav ipharm SAS           1.310                -               -               32                -              -              30               -                3.118 

T & A Holdings Sarl                -                  -               -               -                   5            -              -                 -                   293 

Lav isoft                -                    6              2             -                  -              -              -            1.919                   -   

Atlantis                -                  -               -               -                  -              -              -               377                   -   

Integra Centre                -                  -                2             -                  -              -              -                17                   -   

Eastern Europe                -                  -               -               -                  -              -              -                  1                   -   

Lav ico Inc                -                  -               -               -                  -              -              -                62                   -   

Lav ipharm Group Holding                -                  -               -               -                 21            -              -                 -                    79 

Technomed                -                  -          1.076             -                  -              -              -                75                   -   

Latco                -                  -                1             -                  -              -              -                  6                   -   

Λοιπά σχετιζόμεν α μέλη                -                  -               -               -                  -              -              -                36                 727 

          6.057              371        1.139             32               26             1            30        17.976              4.435 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Τέλος, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας  

κατά τη χρήση 1/1-30/06/2020 διαμορφώθηκαν  σε € 911 χιλ., ενώ οι αντίστοιχες του Ομίλου σε € 1 066 

χιλ.  

  

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου  2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΣ 
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Δ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

LAVIPHARM Α.Ε. την 29/09/2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση http://www.lavipharm.com σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών 

(ΔΠΧΑ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavipharm.com/
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

ΣΗΜ.

01/01/2020-

30/06/2020

01/01/2019-

30/06/2019

Κύκλος εργασιών 5 18.258            16.170        

Κόστος πωλήσεων (10.021)          (8.114)        

Μικτά αποτελέσματα 8.237              8.056          

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 6 2.159              1.067          

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (2.672)            (2.683)        

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7 (3.696)            (3.966)        

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 7 (369)               (361)           

Απομείωση ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 9 ,10 -                 (85)             

Αποτίμηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 42                   129             

Αποτίμηση μετοχών (20)                 32               

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 6 (48)                 (61)             

Λειτουργικά κέρδη (ζημίες) προ χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων και φόρων 3.633              2.128          

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7α 8                     3                 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 7α (976)               (906)           

Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (968)               (903)           

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 2.665              1.225          

Φόρος εισοδήματος 8 (506)               (619)           

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 2.159              606             

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 2.162              609             

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3)                   (3)               

2.159              606             

Στοιχεία που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες χρήσεις

Αναλογιστικά κέρδη / (Ζημίες) -                 -             

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) -                 -             

Συγκεντρωτικά  Συνολικά Έσοδα (Α+Β) 2.159              606             

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 2.162              609             

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3)                   (3)               

2.159              606             

Βασικά Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή  (σε Ευρώ) 0,0423            0,0119        

Προσαρμοσμένα Κέρδη /(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή  (σε Ευρώ) 0,0423            0,0119        

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 24-56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

 

 



LAVIPHARM Α.Ε. 
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ΣΗΜ.
01/01/2020-

30/06/2020

01/01/2019-

30/06/2019

Κύκλος εργασιών 5 10.927 10.549

Κόστος πωλήσεων (6.172) (5.142)

Μικτά αποτελέσματα 4.755 5.407

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 6 1.552 576

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (1.989) (2.030)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7 (1.150) (1.150)

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 7 (369) (361)

Απομείωση ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 9 ,10 -                (85)                

Αποτίμηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 42 129               

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 6 (33) (22)

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) προ χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων και φόρων
2.808 2.464

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7α 8 3

Χρηματοοικονομικά έξοδα 7α (626) (549)

Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (618) (546)

Κέρδη / (ζημίες)  προ φόρων 2.190 1.918

Φόρος εισοδήματος 8 (575) (633)              

Κέρδη / (ζημίες)  μετά από φόρους (Α) 1.615 1.285

Στοιχεία που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες χρήσεις

Αναλογιστικά κέρδη / (Ζημίες) -                -                

Σύνολο στοχείων που δεν αναταξινομούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες χρήσεις -                -                

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) -                -                

Συγκεντρωτικά  συνολικά εσοδα (Α+Β) 1.615 1.285

Βασικά Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή  (σε Ευρώ)            0,0316            0,0252 

Προσαρμοσμένα Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή  (σε Ευρώ)            0,0316            0,0252 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 24-56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVIPHARM Α.Ε. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)  

19 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

ΣΗΜ. 30/06/2020 31/12/2019

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 9 16.407                 16.437          

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 10 3.227                   3.413            

Επενδυτικά ακίνητα 2.183                   2.183            

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17α 5.019                   5.525            

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 824                     779               

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 27.660                 28.337          

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 13 8.271                   6.008            

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 12.418                 13.345          

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 1.726                   1.732            

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 22.415                 21.085          

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 50.075                 49.422          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 51.081                 51.081          

Διαφορά υπέρ το άρτιο 84.418                 84.418          

Λοιπά αποθεματικά 16.526                 16.526          

Αποτέλεσμα εις νέον (164.265)              (166.427)        

Σύνολο (12.240)                (14.402)         

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 27                       30                

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (12.213)                (14.372)         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 17 36.324                 37.213          

Πρόβλεψη για αποζημίωση  προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.851                   1.845            

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12 6.840                   7.381            

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 45.015                 46.439          

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 14.819                 14.668          

Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 8 127                     127               

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 17 761                     1.485            

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση 17 1.566                   1.075            

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 17.273                 17.355          

Σύνολο Υποχρεώσεων 62.288                 63.794          

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 50.075                 49.422          

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 24-56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜ. 30/06/2020 31/12/2019

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια 9 16.316                    16.357                    

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 10 2.348                     2.453                     

Επενδυτικά ακίνητα 2.183                     2.183                     

Συμμετοχές σε συγγενείς και θυγατρικές εταιρείες 24.233                    24.233                    

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17α 4.784                     5.359                     

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11 769                        727                        

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 50.633                    51.312                    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 13 5.468                     3.998                     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 14 20.288                    20.202                    

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 1.048                     623                        

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 26.804                    24.823                    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 77.437                    76.135                    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 51.081                    51.081                    

Διαφορά υπέρ το άρτιο 84.418                    84.418                    

Λοιπά αποθεματικά 16.524                    16.524                    

Υπόλοιπο ζημιών εις νέον (118.716)                 (120.331)                 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 33.307                    31.692                    

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 17 31.607                    32.457                    

Πρόβλεψη για αποζημίωση  προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 1.362                     1.342                     

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12 2.307                     2.257                     

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 35.276                    36.056                    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16 7.022                     7.103                     

Δάνεια 17 354                        296                        

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση 17 1.478                     988                        

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 8.854                     8.387                     

Σύνολο υποχρεώσεων 44.130                    44.443                    

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 77.437                    76.135                    

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 24-56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 



LAVIPHARM Α.Ε. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Μετοχικό

Κεφάλαιο

Αποθεματικό

Υπέρ το

Άρτιο

Λοιπά

Αποθεματικό

Υπόλοιπο

Κερδών / 

(Ζημιών)

εις νέο

Σύνολο
Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
Σύνολο

Υπόλοιπo 01/01/2019 51.081              84.418              16.726              (171.754)            (19.529)             29                    (19.500)             

Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως  μετά από φόρους -                   -                   -                   609                   609                   (3)                     606                   

Αν αλογιστικά κέρδη καθαρά από αν αβαλλόμεν ους 

φόρους
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Συγκεν τρωτικά  συν ολικά έσοδα μετά από φόρους -                   -                   -                   609                   609                   (3)                     606                   

Υπόλοιπο 30/06/2019 51.081              84.418              16.726              (171.145)            (18.920)             26                    (18.894)             

Υπόλοιπo την 1/1/2020 51.081              84.418              16.526              (166.427)            (14.402)             30                    (14.372)             

Κέρδη / (Ζημιές) χρήσεως  μετά από φόρους -                   -                   -                   2.162                2.162                (3)                     2.159                

Αν αλογιστικά κέρδη καθαρά από αν αβαλλόμεν ους 

φόρους
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Λοιπά Συν ολικά Έσοδα μετά από φόρους -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Συγκεν τρωτικά  συν ολικά έσοδα μετά από φόρους -                   -                   -                   2.162                2.162                (3)                     2.159                

Υπόλοιπο 30/06/2020 51.081              84.418              16.526              (164.265)            (12.240)             27                    (12.213)             

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 
 

Μετοχικό

Κεφάλαιο

Αποθεματικό

Υπέρ το 

Άρτιο

Τακτικό  

Αποθεματικό

Λοιπά 

Αποθεματικά

Υπόλοιπο

Ζημιών

εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπο 01/01/2019 51.081         84.418             1.945             14.704           (125.780)      26.368             

Κέρδος / (Ζημιές)  χρήσης  μετά από φόρους -              -                  -                -                1.285           1.285               

Αναλογιστικά κέρδη καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους -              -                  -                -                -              -                  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους -              -                  -                -                -              -                  

Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα μετά από φόρους -              -                  -                -                1.285           1.285               

Υπόλοιπο 30/06/2019 51.081         84.418             1.945             14.704           (124.495)      27.653             

Υπόλοιπο 01/01/2020 51.081         84.418             1.945             14.579           (120.331)      31.692             

Κέρδος / (Ζημιές)  χρήσης  μετά από φόρους -              -                  -                -                1.615           1.615               

Αναλογιστικά κέρδη καθαρά από αναβαλλόμενους φόρους -              -                  -                -                -              -                  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους -              -                  -                -                -              -                  

Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα μετά από φόρους -              -                  -                -                1.615           1.615               

Υπόλοιπο 30/06/2020 51.081         84.418             1.945             14.579           (118.716)      33.307             

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 24-56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 



LAVIPHARM Α.Ε. 
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών 

 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 30/06/2020 30/06/2019

Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων 2.665           1.224           

Αν απροσαρμογές για:

     Αποσβέσεις 758              698              

     Απομειώσεις εν σώματων  και άϋλων  πάγιων  περουσιακών  στοιχείων  -              85               

     Αποτίμηση Ομολόγων  Ελλην ικού Δημοσίου (42)              (129)             

    Απομείωση επεν δυτικών  ακιν ήτων -              0                 

     Προβλέψεις 861              585              

     Συν αλλαγματικές διαφορές -              -              

     Αποτελέσματα (κέρδη και ζημίες επεν δυτικής δραστηριότητας) (13)              (15)              

     Χρηματοοικον ομικά έξοδα 976              907              

5.205           3.355           

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

     Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (2.262)          (780)             

     Μείωση / (αύξηση) πελατών  και λοιπών  απαιτήσεων 942              (659)             

     Μείωση / (αύξηση) λοιπών  μακροπρόθεσμων  απαιτήσεων (42)              (129)             

     (Μείωση) / αύξηση προμηθευτών  και λοιπών  υποχρεώσεων (1.038)          134              

     Μείον :

     Χρηματοοικον ομικά έξοδα πληρωθέν τα (949)             (679)             

     Καταβληθείσες αποζημιώσεις σε προσωπικό (243)             (169)             

     Καταβεβλημέν οι φόροι (4)                (226)             

Καθαρές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.609           847              

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

     Αγορά εν σώματων  και άϋλων  παγίων  περιουσιακών  στοιχείων (463)             (550)             

     Εισπράξεις από πωλήσεις εν σώματων  και άϋλων  παγίων -              2                 

     Τόκοι εισπραχθέν τες 1                 3                 

Καθαρές ροές  από επενδυτικές δραστηριότητες (462)             (545)             

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

     Αν τληθέν τα δάν εια 2.126           2.021           

     Εξοφλήσεις δαν είων (3.279)          (1.974)          

Καθαρές ροές  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (1.153)          47               

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και στα ισοδύν αμα (6)                349              

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα στην  αρχή της χρήσης 1.732           1.842           

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 1.726           2.191           

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 24-56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

 

 



LAVIPHARM Α.Ε. 
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Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 30/06/2020 30/06/2019

Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων 2.191                    1.919         

Αναπροσαρμογές για:

     Αποσβέσεις 620                       577            

    Απομειώσεις ενσώματων και άϋλων παγίων περουσιακών στοιχείων -                        85              

     Αποτίμηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (42)                        (129)           

     Προβλέψεις 380                       77              

     Αποτελέσματα ( ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας) (13)                        (15)             

     Χρηματοοικονομικά έξοδα 626                       548            

3.762                    3.062         

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

     Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.470)                   (276)           

     Μείωση / (αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων (46)                        (797)           

     Μείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (42)                        (129)           

     (Μείωση) / αύξηση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (353)                      (47)             

     Μείον:

     Χρηματοοικονομικά έξοδα πληρωθέντα (627)                      (361)           

     Καταβληθείσες αποζημιώσεις σε προσωπικό (66)                        (109)           

     Καταβεβλημένοι φόροι (4)                          (226)           

Καθαρές ροές από / (προς) λειτουργικές δραστηριότητες 1.154                    1.117         

Ταμιακές ροές από  επενδυτικές δραστηριότητες

     Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (428)                      (534)           

     Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων -                        2                

     Τόκοι εισπραχθέντες 1                           3                

Καθαρές ροές  από / (προς) επενδυτικές δραστηριότητες (427)                      (529)           

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

     Αντληθέντα δάνεια 300                       -             

     Εξοφλήσεις δανείων (602)                      (145)           

Καθαρές ροές  από / (προς) χρηματοδοτικές δραστηριότητες (302)                      (145)           

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και στα ισοδύναμα 425                       443            

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της  χρήσης 623                       945            

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της  χρήσης 1.048                    1.388         

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες 24-56 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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1. Γενικές πληροφορίες  

 

Ο Όμιλος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρείες: 

 

LAVIPHARM A.E. (Μητρική) 

Η εταιρεία LAVIPHARM Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία, έχει την έδρα της στην Παιανία Αττικής και 

δραστηριοποιείται στο χώρο των Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων και είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της 

Εταιρείας ανήρχετο την 30 Ιουνίου 2020  σε 166 άτομα.  

 

LAVIPHARM  HELLAS  A.E. 

Ιδρύθηκε το 1992 με έδρα την Παιανία Αττικής και δραστηριοποιείται στον κλάδο 

συνταγογραφούμενων και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων.  Απασχολεί 53 άτομα (30/06/2020). 

 

LAVIPHARM ACTIVE SERVICES Μ.A.E. 

Ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Παιανία Αττικής και δραστηριοποιείται στην εμπορία φαρμακευτικών 

προϊόντων και συναφών ειδών που πωλούνται σε φαρμακεία.  Απασχολεί 17 άτομα (30/06/2020). 

 

PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Α.Ε. 

Ιδρύθηκε το 2000 με έδρα την Παιανία Αττικής και δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τα 

φαρμακεία. Απασχολεί 14 άτομα (30/06/2020). 

 

PHARMA LOGISTICS A.E. 

Ιδρύθηκε το 2001 με έδρα την Παιανία Αττικής και δραστηριοποιήθηκε στην παροχή υπηρεσιών 

Logistics. Στις 31.12.2009, έληξε η διάρκεια διαφόρων συμβάσεων με πολυεθνικές 

φαρμακευτικές εταιρίες, δυνάμει των οποίων η Pharma Logistics AE παρείχε υπηρεσίες logistics. Με τη 

διακοπή των συνεργασιών αυτών, επήλθε συρρίκνωση του κύκλου εργασιών της.  Στο πλαίσιο αυτό, 

και για την ορθολογικότερη κατανομή πόρων εντός των εταιριών του Ομίλου, αποφασίστηκε η 

μεταφορά/εκχώρηση των εναπομενουσών συμβάσεων της Pharma Logistics στη μητρική Lavipharm 

AE, η οποία και τις εκτελεί πλέον παρέχοντας τις σχετικές υπηρεσίες. 

Δεν απασχολεί προσωπικό (30/06/2020). Η Διοίκηση της μελετά όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης της 

εταιρείας σε συναφείς δραστηριότητες. 

 

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Μ.A.E. 

Ιδρύθηκε το 2004 με έδρα την Παιανία Αττικής και δραστηριοποιείται στο χώρο των καλλυντικών.  Δεν 

απασχολεί  προσωπικό (30/6/2020). 

 

LAVIPHARM   LIMITED  LTD 

Ιδρύθηκε το 2001 με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, προώθηση 

και πώληση φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών.  Δεν απασχολεί προσωπικό (30/06/2020). Η 

Διοίκηση της μελετά όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης της εταιρείας σε συναφείς δραστηριότητες. 
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           ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM A.E.     

Όμιλος LAVIPHARM A.E.

Όνομα Εταιρείας
Μέθοδος 

Ενοποίησης
Δραστηριότητα

30/06/2020 31/12/2019

·  Lavipharm A.E. Μητρική Βιομηχανική και Εμπορική - -

·  Lavipharm Hellas A.E. Ολική Βιομηχανική και Εμπορική 99,92% 99,92%

·  L.A.S. Μ.Α.Ε Ολική Φαρμακαποθήκη 100,00% 100,00%

·  Pharma Logistics A.E. Ολική Υπηρεσίες διανομής 96,52% 96,52%

·  Pharma Plus Eξυπηρέτηση Φαρμακείων A.E. Ολική Eξυπηρέτηση Φαρμακείων 95,62% 95,62%

·  Castalia Laboratoires Dermatologiques Μ.Α.Ε. Ολική Εμπορική 100,00% 100,00%

·  Lavipharm Limited Ολική Υπηρεσίες διανομής 100,00% 100,00%

% συμμετοχής την

 

Η εταιρεία Lavipharm Α.Ε. έχει τη δυνατότητα διορισμού της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

όλων των ενοποιούμενων  με την μέθοδο της ολικής  ενοποίησης εταιρειών. 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

30/06/2020

LAVIPHARM HELLAS A.E. (20.464)                 99,92% 21.212

      Μειον : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (13.000)           8.212

PHARMA LOGISTICS A.E. 214                       96,52% 2.425

      Μειον : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2.425)                           -     

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Μ.Α.Ε. (148)                      100,00% 1.140

      Μειον : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (800)               340

LAVIPHARM  LIMITED (190)                      100,00% 3.198

      Μειον : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (3.198)                           -     

ΣΥΝΟΛΟ (20.589)                 8.552

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ TOY ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM A.E. ΠΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 30/06/2020 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1/2 ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

30/06/2020

 

 

Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου Lavipharm A.E. ανήρχετο την 30η  

Ιουνίου  2020 σε 250 άτομα.  

 

Όλες οι ανωτέρω συμμετοχές έχουν απαλειφθεί στο σύνολο τους στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου, λόγω εφαρμογής της μεθόδου της ολικής ενοποίησης . 

 

1.1  Η Lavipharm Active Services παρουσιάζει κέρδη μετά από φόρους  ύψους Ευρώ  88 για την 

περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020,  ημερομηνία κατά την οποία το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων είναι 

θετικό. Στον τομέα Υπηρεσιών Διανομής, ο κύκλος εργασιών της Lavipharm Active Services 

διαμορφώθηκε το Α’ εξάμηνο του 2020 σε € 13,01 εκ   σημειώνοντας αύξηση 21,81% έναντι του Α’ 

εξαμήνου του 2019.Το μικτό κέρδος της εταιρείας διαμορφώθηκε σε € 847 χιλ. έναντι € 694 χιλ. το 2019 

σημειώνοντας άνοδο 22,04%. Η Εταιρεία έχει υποχρεώσεις έναντι τραπεζών από δάνεια, ύψους Ευρώ 

5 191 την 30/06/2020, τα οποία έχει ασφαλίσει με επιταγές, εισπρακτέα γραμμάτια ή/και προσωπική 

εγγύηση του βασικού της μετόχου.   
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Η οικονομική πληροφόρηση που περιλαμβάνεται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχει συνταχθεί 

με δεδομένη τη συνέχιση της δραστηριότητας της Lavipharm Active Services.   

 

1.2 Η PHARMA PLUS Α.Ε., Εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στα φαρμακεία παρουσιάζει 

ζημίες μετά από φόρους  ύψους Ευρώ  89 για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020,  ημερομηνία 

κατά την οποία το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων είναι θετικό. H Pharma PLUS, το Α’ Εξάμηνο του 2020, 

συνέχισε την ανοδική της πορεία αυξάνοντας τον αριθμό των συνεργαζόμενων φαρμακείων που πλέον 

είναι 118 (και συνολικά 135 συνεργαζόμενα με οποιαδήποτε μορφή) ανά την επικράτεια. 

Η οικονομική πληροφόρηση που περιλαμβάνεται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχει συνταχθεί 

με δεδομένη τη συνέχιση της δραστηριότητας της PHARMA PLUS Α.Ε 

 

1.3 Η LAVIPHARM HELLAS Α.Ε., παρουσιάζει κέρδη  μετά από φόρους  ύψους Ευρώ 819 για την 

περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020 έναντι ζημιών Ευρώ 640 για την περίοδο που έληξε την 30 

Ιουνίου 2019,  ημερομηνία κατά την οποία το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων είναι αρνητικό. Το Α’ Εξάμηνο 

του 2020 η Lavipharm Hellas A.E, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 17,5% σε αξίες στους τρεις κλάδους 

δραστηριοποίησής της (φαρμακευτικά, OTC και καλλυντικά προϊόντα) σε σχέση με πέρσι. 

Η οικονομική πληροφόρηση που περιλαμβάνεται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχει συνταχθεί 

με δεδομένη τη συνέχιση της δραστηριότητας της LAVIPHARM HELLAS Α.Ε.  Η Διοίκηση της μητρικής 

εταιρείας LAVIPHARM ΑΕ εξετάζει το ενδεχόμενο της περαιτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 

θυγατρικής με κεφαλαιοποίηση  υποχρεώσεων. 

 

1.4 Η CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES Μ.Α.Ε   παρουσιάζει ζημίες μετά από 

φόρους  ύψους Ευρώ 11  για την χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2020,  ημερομηνία κατά την οποία το 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων είναι αρνητικό.  

Η οικονομική πληροφόρηση που περιλαμβάνεται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις έχει συνταχθεί 

με δεδομένη τη συνέχιση της δραστηριότητας της CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES 

Μ.Α.Ε.. 

 

1.5 Η  θυγατρική Εταιρεία LAVIPHARM LIMITED LTD ,  την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020, 

 είχε Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αρνητικό. Η  Εταιρεία δεν έχει κύκλο εργασιών και η  Διοίκηση της 

μελετά όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης της εταιρείας.  

 

1.6  Ο Όμιλος  LAVIPHARM,  την 30 Ιουνίου 2020, παρουσιάζει κέρδη μετά από φόρους  ύψους Ευρώ   

2 159. Ημερομηνία κατά την οποία παρουσιάζει αρνητικό Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 12 213   και 

θετικό Κεφάλαιο Κίνησης Ευρώ 5 142. 

 

1.7   Στις 31/7/2012, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 

συγκεκριμένα την παράγραφο (1) β, οι μετοχές της Lavipharm Α.Ε. μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία 

Επιτήρησης. Η ένταξη αυτή οφείλεται στην πλήρωση του κριτηρίου του Κανονισμού του ΧΑ που αφορά 

τη σχέση των ενοποιημένων ζημιών προς τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, όπως απεικονίζονται στα   

Ετήσια Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα της 31/12/2011. Το 2011, o Όμιλος Lavipharm 

κατέγραψε ζημίες ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, έκτακτων, μη επαναλαμβανόμενων εξόδων συνολικού 

ύψους € 4,7 εκατ. (πρόβλεψη επισφαλών πελατών, απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, 

αποζημιώσεις προσωπικού, απομείωση αξίας επενδυτικών ακινήτων). Επιπλέον, βάσει ΔΛΠ, στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιείται το σύνολο των ζημιών  θυγατρικών της εταιρειών με 

αποτέλεσμα τη σωρευτική απομείωση των Ενοποιημένων Ιδίων Κεφαλαίων κατά τα τελευταία έτη. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ίδια Κεφάλαια της εισηγμένης Lavipharm A.E. την 30/06/2020 

διαμορφώνονται σε Ευρώ 33,31 εκατ. Η Διοίκηση της Εταιρείας εφαρμόζει μέτρα, προσαρμοζόμενα 

πάντα στις νέες συνθήκες της αγοράς, με στόχο τη βελτίωση των Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων και 

την ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου. 

 

1.8  Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική της Εταιρείας περιλαμβάνει :   

 

 την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας  με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των μεριδίων 

αγοράς σε χώρες στρατηγικής σημασίας. 

 την αξιοποίηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στην εγχώρια αγορά των OTC για την 

παραγωγή και ανάπτυξη νέων προϊόντων.   

 τον συνεχή εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων με εγχώρια παραγόμενα 

σκευάσματα στις θεραπευτικές κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται με επιτυχία η Εταιρεία 

(Κ.Ν.Σ., Καρδιολογία, Ουρολογία), η οποία θα στηρίξει την ανταποδοτικότητα των 

προωθητικών  ενεργειών και τη δυναμική της διείσδυσή της στην αγορά των γενόσημων 

φαρμάκων. 

 την ενδυνάμωση της διεθνούς αναγνώρισης του υψηλού «know-how» της Εταιρείας (σε 

επίπεδο R&D, Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου) ως προς την ανάπτυξη διαδερμικών 

συστημάτων, που δημιουργεί στέρεη βάση για συνεργασίες παραγωγικής και εμπορικής 

διάθεσης νέων προϊόντων. 

 

Η παραπάνω στρατηγική προϋποθέτει την στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της 

Εταιρείας.  

 

2. Βάση σύνταξης των ενδιάμεσων Οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «Οικονομικές Καταστάσεις») έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα με  το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 περί 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Δεν περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες, που απαιτούνται 

για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και θα πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2019.  Η δραστηριότητα του ομίλου και της εταιρείας δεν 

παρουσιάζει εποχικότητα. 

Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29  Σεπτεμβρίου 

2020  και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.lavipharm.com. 

 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας  

 

Οι ενοποιημένες και εταιρικές ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

LAVIPHARM AE της 30ης Ιουνίου 2020 που καλύπτουν περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 

2020, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Επίσης οι εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί βάσει 

της αρχής του ιστορικού κόστους και βάσει της αρχής της συνεχούς επιχειρηματικής δραστηριότητάς 

http://www.lavipharm.com/
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του Ομίλου (going concern), η οποία προϋποθέτει ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές της θα έχουν τη 

δυνατότητα να συνεχίσουν τις λειτουργίες τους ως δρώσες οικονομικές οντότητες στο προβλεπόμενο 

μέλλον λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι συνθήκες και τις δράσεις που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η 

Διοίκηση  

Οι ενοποιημένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν 

τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρίας LAVIPHARM AE καθώς και των θυγατρικών 

εταιριών της οι οποίες αναφέρονται παρακάτω στην ενότητα 1 «Γενικές Πληροφορίες».  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι εκπεφρασμένες σε χιλιάδες ευρώ και 

επισημαίνεται πως τυχόν διαφορές στα αθροίσματα, των επισυναπτόμενων συνοπτικών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναλύσεων, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι εν λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019. 

H λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι βασικές λογιστικές αρχές έχουν παρατεθεί στις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 οι οποίες καταρτίστηκαν με βάση τα 

προβλεπόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Κατά συνέπεια η 

ανάγνωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου αναφοράς θα πρέπει να γίνεται 

πάντοτε σε συνδυασμό με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, ώστε να 

παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 30/06/2020 παρουσιάζουν θετικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς τα 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού υπερβαίνουν τις  βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους  κατά € 

5 142 χιλ. και € 17 951 χιλ. αντίστοιχα. 

Την 30/06/2020, τα δάνεια του Ομίλου ανέρχονται σε € 38 651 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 2 327 χιλ. 

αφορά σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 36 324 χιλ. σε μακροπρόθεσμο. 

Αντίστοιχα, τα δάνεια της Εταιρείας ανέρχονται σε € 33 438 χιλ., εκ των οποίων ποσό € 1 832 χιλ. 

αφορά σε βραχυπρόθεσμο, ενώ το υπόλοιπο ποσό € 31 607 χιλ. σε μακροπρόθεσμο δανεισμό. Στο 

ποσό του  μακροπρόθεσμου δανεισμού περιλαμβάνονται  ομολογιακά δάνεια,  στον Όμιλο  ποσού € 

10 799 χιλ. και στην Εταιρεία ποσού € 7 619 χιλ. 

Με την υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης δανεισμού,  η Εταιρεία έχει αναλάβει τις συμβατικές 

υποχρεώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στη σημείωση 17. Σημειώνεται ότι κατά την 30/06/2020, δεν 

υπάρχει αθέτηση κάποιας από τις ανωτέρω συμβατικές υποχρεώσεις για την Εταιρεία και τον Όμιλο. 

Όσο αφορά τη μη τήρηση ενός χρηματοοικονομικού δείκτη σε επίπεδο Ομίλου, έχει ήδη ληφθεί waiver 

από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων με ημερομηνία 28/09/2020 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατά την 30/06/2020 καθίσταται κατώτερο 

του μισού μετοχικού κεφαλαίου. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει τη δυνατότητα διενέργειας αύξησης 

μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με εισφορά χρημάτων ή με εισφορά σε είδος 

το οποίο θα αποφασιστεί με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας. Η σχετική απόφαση για τυχόν 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ληφθεί στο προσεχές διάστημα όταν οι συνθήκες την ευνοούν. 

Ως προς την οικονομική του θέση, ο Όμιλος, παρά την υφιστάμενη οικονομική κρίση, κατά την 

ημερομηνία αναφοράς των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αλλά 

και κατά την ημερομηνία έγκρισής τους, συνεχίζει να είναι απόλυτα συνεπής έναντι όλων των 

υποχρεώσεών του. Επιπλέον, εφαρμόζει το επενδυτικό του πρόγραμμα δημιουργώντας συνθήκες 

περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα και στη διεθνή αγορά. 

Η στρατηγική της Εταιρείας και του Ομίλου στοχεύει: 
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Στην αυστηρή επιλογή πελατολογίου για την αποφυγή επισφαλειών και τη διατήρηση του υψηλού 

ποσοστού εισπραξιμότητας. 

Στη διεύρυνση του δικτύου συνεργατών σε διάφορες χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και διεθνώς με 

έμφαση στην έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. 

Στη σταθεροποίηση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας στην ελληνική αγορά των OTC, η μόνη με 

σημάδια ανάκαμψης, καθώς και στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων για συμπληρωματικές 

αγορές, με στόχο να εξασφαλιστούν σημαντικοί πόροι και να διευρυνθεί το πελατολόγιο των 

δραστηριοτήτων της. Από τις αρχές του 2020, ο Όμιλος κυκλοφορεί και πάλι απευθείας το αναλγητικό 

προϊόν Algon. Παράλληλα στοχεύει στη  κυκλοφορία νέων επώνυμων προϊόντων στην αγορά του 

ConsumerHealthCare, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πωλήσεων στα φαρμακεία και στην 

ενίσχυση τος χαρτοφυλακίου των εξαγωγών της. 

Στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της με νέα στις θεραπευτικές κατηγορίες όπου 

παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Κ.Ν.Σ., Καρδιολογία, Ουρολογία), η οποία θα στηρίξει την 

ανταποδοτικότητα των προωθητικών ενεργειών και τη διείσδυσή της στην αγορά των γενόσημων 

φαρμάκων.  

Επιπλέον, στην αναγνώριση από τις διεθνείς αγορές, του υψηλού «know-how» της Εταιρείας (σε 

επίπεδο R&D, Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου) ως προς την ανάπτυξη διαδερμικών συστημάτων, 

που δημιουργεί στέρεη βάση για συνεργασίες αναφορικά με την  παραγωγή και την κυκλοφορία νέων 

προϊόντων, όπως για παράδειγμα στην αγορά της Άνοιας.  

Σε επίρρωση των παραπάνω, την 05/08/2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την 

πολυεθνική εταιρεία Zentiva για την αντιπροσώπευση, προώθηση και διανομή των φαρμακευτικών 

προϊόντων της στην Ελλάδα. H συμφωνία αφορά την εισαγωγή, ιατρική ενημέρωση και διανομή των 

γενόσημων φαρμάκων υψηλής ποιότητας της Zentiva από τη Lavipharm στην ελληνική αγορά. Η 

διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης. Επιπλέον, η Lavipharm 

διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικότητας για όλη τη διάρκεια της σύμβασης για υφιστάμενα 

προϊόντα αλλά και τη δυνατότητα επέκτασης σε νέα, που η Zentiva θα κυκλοφορήσει στο μέλλον. H 

υλοποίηση της συμφωνίας ξεκίνησε εντός του Σεπτεμβρίου 2020. 

Η στρατηγική της Εταιρείας προϋποθέτει την στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης 

της. 

 

Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης δεν ολοκληρωθούν επιτυχώς, τότε ενδέχεται να 

επηρεαστούν δυσμενώς η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου. Ωστόσο, υπό την προϋπόθεση της 

επιτυχούς ολοκλήρωσης των ανωτέρω ενεργειών, η Διοίκηση αναμένει εύλογα ότι δεν θα αντιμετωπίσει 

θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών. 

 

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές  

 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019 και οι 

οποίες αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτών, με 

εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή 

των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020. 
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή 

τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα 

οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με 

συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 

της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν 

λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της 

διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως 

άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 

ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες 

θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 

και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει 

να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν 

σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις.  
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 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις 

συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες 

επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του 

Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή 

χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως 

τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες 

στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω 

συνθήκες αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις 

εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων 

του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει 

αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη 

μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε 

τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης 

παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις 

Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν  

στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid 

-19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν 

απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που 

σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που 

εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος 

έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται 

για παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές 

μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι παρούσες 

τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρμογή στον όμιλο. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 

ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης 

σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές 

Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου 

Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 

αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας 

στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές 

που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια 

εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως 

αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία 

θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 

λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς 

και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», 

στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 

Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 

Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή 

του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν 

τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει 

από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη 

διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η 

εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να 

συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 
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- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα 

Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός 

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 

των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που 

κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 

κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική 

οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει 

και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην 

έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν 

αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη 

μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη 

χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία 

εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της 

προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν 

ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα 

να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 

περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας 

για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες 

της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν 

πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά 

με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει 

μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην 

έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 

αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του 

Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και 

την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά μεγέθη των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, των συναλλαγών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

καθώς και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων,. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές 

παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων 

ενοποιημένων και εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και 

παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του 

Ομίλου, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι ίδιες με εκείνες, 

που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

5.   Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, ο 

καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στη «διοικητική προσέγγιση» και επιβάλλει η 

πληροφόρηση που γνωστοποιείται εξωτερικά να είναι αυτή που βασίζεται στην εσωτερική 

πληροφόρηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνιστά τον κύριο λήπτη επιχειρηματικών 

αποφάσεων και έχει καθορίσει τους κάτωθι τομείς λειτουργικής δραστηριότητας, κυρίως στη 

γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και εκτός αυτής: 

 

(1) Φάρμακο 

(2) Καλλυντικό- Παραφάρμακο  

(3) Υπηρεσίες  

 

Τα αποτελέσματα κάθε λειτουργικού τομέα κατά την 30 Ιουνίου  2020 και 30 Ιουνίου  2019 

παρουσιάζονται ως ακολούθως:   

 

Φάρμακο
Καλλυντικό - 

Παραφάρμακο
Υπηρεσίες Σύνολο

Πωλήσεις         15.338                       2.408                    512            18.258 

Μικτό κέρδος           7.580                          420                    237              8.237 

Αποσβέσεις            (637)                         (100)                    (21)               (758)

Χρηματοοικονομικά έσοδα – (έξοδα)            (813)                         (128)                    (27)               (968)

Κέρδη /(ζημίες)  προ φόρων           2.903                         (318)                      80              2.665 

Φόρος εισοδήματος            (425)                           (66)                    (14)               (506)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους           2.477                         (384)                      66              2.159 

30/06/2020

 

 

Φάρμακο
Καλλυντικό - 

Παραφάρμακο
Υπηρεσίες Σύνολο

Πωλήσεις         13.762                       1.772                    636            16.170 

Μικτό κέρδος           7.529                          243                    284              8.056 

Αποσβέσεις            (594)                           (77)                    (27)               (698)

Χρηματοοικονομικά έσοδα – (έξοδα)            (769)                           (99)                    (35)               (903)

Κέρδη /(ζημίες)  προ φόρων           1.733                         (517)                        9              1.225 

Φόρος εισοδήματος            (526)                           (68)                    (25)               (619)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους           1.207                         (585)                    (16)                 606 

30/06/2019
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Φάρμακο
Καλλυντικό - 

Παραφάρμακο
Υπηρεσίες Σύνολο

Κεφαλαιουχικες δαπάνες              389                            61                      13                 463 

Περιουσιακά στοιχεία         42.067                       6.604                 1.404            50.075 

Υποχρεώσεις         52.327                       8.215                 1.747            62.288 

30/06/2020

 

 

 Φάρμακο 
Καλλυντικό - 

Παραφάρμακο
Υπηρεσίες  Σύνολο 

Κεφαλαιουχικες δαπάνες           2.057                          251                    108              2.416 

Περιουσιακά στοιχεία         42.080                       5.141                 2.201            49.422 

Υποχρεώσεις         54.317                       6.636                 2.841            63.794 

31/12/2019

 

 

Πωλήσεις 30/06/2020 30/06/2019

Ελλάδα         12.411                     10.360 

Ευρωπαϊκή Ένωση           5.801                       4.715 

Λοιπές χώρες                46                       1.095 

        18.258                     16.170  

 

Η κύρια χώρα (έδρα) του Ομίλου είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι 

πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών και οι τόποι παραγωγής αυτών. 

 

 

6. Λοιπά έσοδα-(έξοδα) 

 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 30/06/2020 30/06/2019

Π.Φ.Σ.                  44                  36 

Λοιπές προμήθειες και μεσιτείες                    3                    7 

Έσοδα από ενοίκια                  64                  65 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών             1.888                196 

Έσοδα δικαιωμάτων (Royalties)                  16                    7 

Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος διανομής                  -                  231 

Λοιπά έσοδα                139                525 

Συναλλαγματικά κέρδη                    5                  -   

            2.159             1.067 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 30/06/2020 30/06/2019

Συναλλαγματικές ζημιές                (14)                  (3)

Λοιπά έξοδα                (34)                (58)

               (48)                (61)  
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Λοιπά λειτουργικά έσοδα 30/06/2020 30/06/2019

Έσοδα από ενοίκια                 122                 124 

Έσοδα δικαιωμάτων (Royalties)                   16                     7 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών              1.277                 196 

Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος διανομής                   -                   231 

Λοιπά έσοδα                 132                   18 

Συναλλαγματικά κέρδη                     5                   -   

             1.552                 576 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 30/06/2020 30/06/2019

Λοιπά έξοδα                 (18)                 (19)

Συναλλαγματικές ζημίες                 (15)                   (3)

                (33)                 (22)

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

7. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας/λειτουργίας διαθέσεως/έρευνας και ανάπτυξης 

 

Έξοδα διοίκησης 30/06/2020 30/06/2019

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.138 1.144

Αμοιβές τρίτων 1.000 989

Παροχές τρίτων 146 173

Φόροι και τέλη 57 39

Διάφορα έξοδα 138 179

Αποσβέσεις (σημ. 9,10) 193 159

Σύνολο 2.672 2.683

Έξοδα διάθεσης 30/06/2020 30/06/2019

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.638 1.548

Αμοιβές τρίτων 798 787

Παροχές τρίτων 239 232

Φόροι και τέλη 207 128

Διάφορα έξοδα 695 1.158

Αποσβέσεις (σημ. 9,10) 119 113

Σύνολο 3.696 3.966

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 30/06/2020 30/06/2019

Διάφορα έξοδα 144 138

Αποσβέσεις (σημ. 10) 225 223

Σύνολο 369 361

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM
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Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 30/06/2020 30/06/2019

Παροχές σε εργαζομένους               983            1.013 

Λοιπές αμοιβές τρίτων               535               526 

Παροχές τρίτων               132               157 

Φόροι & τέλη                 54                 29 

Λοιπά έξοδα               120               160 

Αποσβέσεις (σημ. 9,10)               165               145 

           1.989            2.030 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 30/06/2020 30/06/2019

Παροχές σε εργαζομένους               286               298 

Λοιπές αμοιβές τρίτων               481               510 

Παροχές τρίτων               159               168 

Φόροι & τέλη               117                 49 

Λοιπά έξοδα                 76                 99 

Αποσβέσεις (σημ. 9,10)                 31                 26 

           1.150            1.150 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 30/06/2020 30/06/2019

Λοιπά έξοδα               144               138 

Αποσβέσεις (σημ. 10)               225               223 

              369               361 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

7α. Χρηματοοικονομικά  έσοδα / (έξοδα)  

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 30/06/2020 30/06/2019

Τόκοι έσοδα                       8                       3 

Σύνολο                       8                       3 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 30/06/2020 30/06/2019

Τόκοι έξοδα                 (976)                 (906)

Σύνολο                 (976)                 (906)

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 30/06/2020 30/06/2019

Τόκοι έσοδα                     8                3 

Σύνολο                     8                3 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 30/06/2020 30/06/2019

Τόκοι έξοδα               (626)           (549)

Σύνολο               (626)           (549)

              (618)           (546)

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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8. Φόρος εισοδήματος 

 

30/06/2020 30/06/2019

Τρέχων  φόρος εισοδήματος                     -                    -   

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.17α)                  506                619 

                 506                619 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

30/06/2020 30/06/2019

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.17α)            575            633 

Σύνολο            575            633 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, 

κατά την 30 Ιουνίου 2020 είναι 24%. 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια 

βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά 

εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούμενου, και με βάση τους ελέγχους αυτούς, θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 

αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που 

ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  

 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 

πληρούν τα σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, 

έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 

και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με 

την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό 

έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η 

Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι σε ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές 

αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Για τη χρήση 2019, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 

εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των 

Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και 

η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε 

προαιρετική βάση.  

 

Σημειώνεται ότι την 31/12/2019 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2013 σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013. 
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9. Ενσώματα πάγια 

 

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια & 

Τεχνικά Έργα

Μεταφορικά 

Μέσα

Μηχανήματα 

και Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

01/01/2019

Αξία κτήσης           9.194                7.568                  587                16.834            34.183 

Σωρευμένες αποσβέσεις                 -                (3.823)                (568)              (14.463)           (18.854)

Αναπόσβεστη αξία           9.194                3.745                    19                  2.371            15.329 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/19           9.194                3.745                    19                  2.371            15.329 

Προσθήκες                 -                       55                    13                     252                 320 

Πωλήσεις – Διαγραφές                 -                        -                    (55)                       -                    (55)

Πωλήσεις – Διαγραφές  (αποσβεσθέντα)                 -                        -                      55                       -                     55 

Αποσβέσεις Περιόδου                 -                   (149)                    (1)                   (174)                (324)

Απομειώσεις                 -                     (85)                     -                         -                    (85)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/19           9.194                3.566                    31                  2.449            15.240 

30/06/2019

Αξία κτήσης           9.194                7.623                  545                17.086            34.448 

Σωρευμένες αποσβέσεις                 -                (4.057)                (514)              (14.637)           (19.208)

Αναπόσβεστη αξία           9.194                3.566                    31                  2.449            15.240 

Αναπόσβεστη αξία 01/07/2019           9.194                3.566                    31                  2.449            15.240 

Προσθήκες              231                   308                     -                       989              1.528 

Πωλήσεις – Διαγραφές                 -                        -                       -                         (9)                    (9)

Πωλήσεις – Διαγραφές  (αποσβεσθέντα)                 -                        -                       -                           9                     9 

Αποσβέσεις Περιόδου                 -                   (154)                    (2)                   (175)                (331)

Απομειώσεις                 -                        -                       -                         -                      -   

Αναπόσβεστη αξία 31/12/19           9.425                3.720                    29                  3.263            16.437 

31/12/2019

Αξία κτήσης           9.425                7.931                  545                18.066            35.967 

Σωρευμένες αποσβέσεις                 -                (4.211)                (516)              (14.803)           (19.530)

Αναπόσβεστη αξία           9.425                3.720                    29                  3.263            16.437 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/20           9.425                3.720                    29                  3.263            16.437 

Προσθήκες                 -                       14                     -                       304                 318 

Πωλήσεις – Διαγραφές                 -                        -                       -                     (844)                (844)

Πωλήσεις – Διαγραφές (αποσβεσθέντα)                 -                        -                       -                       844                 844 

Αποσβέσεις Περιόδου                 -                   (160)                    (3)                   (185)                (348)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/20           9.425                3.574                    26                  3.382            16.407 

30/06/2020

Αξία κτήσης           9.425                7.945                  545                17.526            35.441 

Σωρευμένες αποσβέσεις                 -                (4.371)                (519)              (14.144)           (19.034)

Αναπόσβεστη αξία           9.425                3.574                    26                  3.382            16.407 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM
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Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια & 

Τεχνικά Έργα

Μεταφορικά 

Μέσα

Μηχανήματα 

και Λοιπός 

Εξοπλισμός

Σύνολο

01/01/2019

Αξία κτήσης         9.194               7.567                210            14.388           31.359 

Σωρευμένες αποσβέσεις              -                (3.823)              (196)           (12.094)          (16.113)

Αναπόσβεστη αξία         9.194               3.744                  14              2.294           15.246 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/19         9.194               3.744                  14              2.294           15.246 

Προσθήκες              -                      55                    7                 252                314 

Πωλήσεις – Διαγραφές              -                       -                  (40)                    -                   (40)

Πωλήσεις – Διαγραφές  (αποσβεσθέντα)              -                       -                    40                    -                    40 

Αποσβέσεις περιόδου              -                   (149)                  (1)                (168)               (318)

Απομειώσεις              -                     (85)                   -                      -                   (85)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/19         9.194               3.565                  20              2.378           15.157 

30/06/2019

Αξία κτήσης         9.194               7.622                177            14.640           31.633 

Σωρευμένες αποσβέσεις              -                (4.057)              (157)           (12.262)          (16.476)

Αναπόσβεστη αξία         9.194               3.565                  20              2.378           15.157 

Αναπόσβεστη αξία 01/07/19         9.194               3.565                  20              2.378           15.157 

Προσθήκες            231                  308                   -                   987             1.526 

Πωλήσεις – Διαγραφές              -                       -                     -                      (9)                   (9)

Πωλήσεις – Διαγραφές  (αποσβεσθέντα)              -                       -                     -                       9                    9 

Αποσβέσεις περιόδου              -                   (154)                  (2)                (170)               (326)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/19         9.425               3.719                  18              3.195           16.357 

31/12/2019

Αξία κτήσης         9.425               7.930                177            15.618           33.150 

Σωρευμένες αποσβέσεις              -                (4.211)              (159)           (12.423)          (16.793)

Αναπόσβεστη αξία         9.425               3.719                  18              3.195           16.357 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/20         9.425               3.719                  18              3.195           16.357 

Προσθήκες              -                      14                   -                   287                301 

Πωλήσεις – Διαγραφές              -                       -                     -                  (829)               (829)

Πωλήσεις – Διαγραφές  (αποσβεσθέντα)              -                       -                     -                   829                829 

Αποσβέσεις περιόδου              -                   (160)                  (2)                (180)               (342)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/20         9.425               3.573                  16              3.302           16.316 

30/06/2020

Αξία κτήσης         9.425               7.944                177            15.076           32.622 

Σωρευμένες αποσβέσεις - απομειώσεις              -                (4.371)              (161)           (11.774)          (16.306)

Αναπόσβεστη αξία         9.425               3.573                  16              3.302           16.316 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Έξοδα 

αναπτύξεως

Παραχωρήσεις & 

Δικαιώματα βιομ. 

ιδιοκτησίας

Λοιπές 

ασώματες 

ακινητοποιήσεις

Δικαιώματα 

χρήσης
Σύνολο

01/01/2019

Αξία κτήσης                4.415                       22.962                        450                         -              27.827 

Σωρευμένες αποσβέσεις              (3.598)                     (21.413)                      (149)                         -            (25.160)

Αναπόσβεστη αξία                   817                         1.549                        301                         -                2.667 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/19                   817                         1.549                        301                         -                2.667 

Προσθήκες                   139                              69                          22                      808              1.038 

Αποσβέσεις περιόδου                 (100)                          (136)                        (25)                    (113)               (374)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/19                   856                         1.482                        298                      695              3.331 

30/06/2019

Αξία κτήσης                4.554                       23.031                        472                      808            28.865 

Σωρευμένες αποσβέσεις - απομειώσεις              (3.698)                     (21.549)                      (174)                    (113)          (25.534)

Αναπόσβεστη αξία                   856                         1.482                        298                      695              3.331 

Αναπόσβεστη αξία 01/07/2019                   856                         1.482                        298                      695              3.331 

Προσθήκες                   201                              39                          98                      175                 513 

Πωλήσεις – Διαγραφές                     -                            (173)                          -                           -                 (173)

Αποσβέσεις Περιόδου                 (105)                          (139)                        (28)                    (119)               (391)

Απομειώσεις                     -                              (40)                          -                           -                   (40)

Αντιστροφή απομειώσεων                     -                              173                          -                           -                   173 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/19                   952                         1.342                        368                      751              3.413 

31/12/2019

Αξία κτήσης                4.755                       22.897                        570                      983            29.205 

Σωρευμένες αποσβέσεις - απομειώσεις              (3.803)                     (21.555)                      (202)                    (232)          (25.792)

Αναπόσβεστη αξία                   952                         1.342                        368                      751              3.413 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/20                   952                         1.342                        368                      751              3.413 

Προσθήκες                     91                              13                          41                      117                 262 

Πωλήσεις – Διαγραφές                     (1)                              -                            -                        (59)                 (60)

Πωλήσεις – Διαγραφές  (αποσβεσθέντα)                     -                                -                            -                          22                   22 

Αποσβέσεις περιόδου                   (98)                          (139)                        (34)                    (139)               (410)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/20                   944                         1.216                        375                      692              3.227 

30/06/2020

Αξία κτήσης                4.845                       22.910                        611                   1.041            29.407 

Σωρευμένες αποσβέσεις - απομειώσεις              (3.901)                     (21.694)                      (236)                    (349)          (26.180)

Αναπόσβεστη αξία                   944                         1.216                        375                      692              3.227 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM
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Έξοδα 

αναπτύξεως

Παραχωρήσεις & 

Δικαιώματα βιομ. 

ιδιοκτησίας

Λοιπές 

ασώματες 

ακινητοποιήσεις

Δικαιώματα 

χρήσης 

αυτοκινήτων

Σύνολο

01/01/2019

Αξία κτήσης                  4.427                    19.316                         74                       -                    23.817 

Σωρευμένες αποσβέσεις                (3.609)                  (18.000)                       (18)                       -                  (21.627)

Αναπόσβεστη αξία                     818                      1.316                         56                       -                      2.190 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/19                     818                      1.316                         56                       -                      2.190 

Προσθήκες                     139                           69                         12                    216                       436 

Αποσβέσεις περιόδου                   (100)                       (123)                          -                      (36)                     (259)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/19                     857                      1.262                         68                    180                    2.367 

30/06/2019

Αξία κτήσης                  4.566                    19.385                         86                    216                  24.253 

Σωρευμένες αποσβέσεις - απομειώσεις                (3.709)                  (18.123)                       (18)                    (36)                (21.886)

Αναπόσβεστη αξία                     857                      1.262                         68                    180                    2.367 

Αναπόσβεστη αξία 01/07/19                     857                      1.262                         68                    180                    2.367 

Προσθήκες                     201                           39                         15                    101                       356 

Πωλήσεις – Διαγραφές                        -                         (173)                          -                         -                       (173)

Αποσβέσεις περιόδου                   (105)                       (125)                          -                      (40)                     (270)

Αντιστροφή απομειώσεων                        -                           173                          -                         -                         173 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/19                     953                      1.176                         83                    241                    2.453 

31/12/2019

Αξία κτήσης                  4.767                    19.251                       101                    317                  24.436 

Σωρευμένες αποσβέσεις - απομειώσεις                (3.814)                  (18.075)                       (18)                    (76)                (21.983)

Αναπόσβεστη αξία                     953                      1.176                         83                    241                    2.453 

Αναπόσβεστη αξία 01/01/20                     953                      1.176                         83                    241                    2.453 

Προσθήκες                       91                           13                         23                      59                       186 

Πωλήσεις – Διαγραφές                       (1)                           -                            -                      (21)                       (22)

Πωλήσεις – Διαγραφές  (αποσβεσθέντα)                        -                             -                            -                          9                           9 

Αποσβέσεις περιόδου                     (98)                       (125)                         (3)                    (52)                     (278)

Αναπόσβεστη αξία 30/06/20                     945                      1.064                       103                    236                    2.348 

30/06/2020

Αξία κτήσης                  4.857                    19.264                       124                    355                  24.600 

Σωρευμένες αποσβέσεις - απομειώσεις                (3.912)                  (18.200)                       (21)                  (119)                (22.252)

Αναπόσβεστη αξία                     945                      1.064                       103                    236                    2.348 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

 

30/06/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες                7.096           7.096 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)                   730              688 

Δοθείσες εγγυήσεις                    94                91 

Μείον:  Απομείωση απαιτήσεων               (7.096)          (7.096)

                  824              779 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  αφορούν κυρίως  εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από 

δάνεια ύψους Ευρώ 4 551 (2019: Ευρώ 4 551) και  Ευρώ 2 545 (2019: Ευρώ 2 545) αντίστοιχα. 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 30/06/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες               3.476         3.476 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου)                  730            688 

Δοθείσες εγγυήσεις                    39              39 

Μείον:  Απομείωση απαιτήσεων             (3.476)        (3.476)

                 769            727 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

12. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

30/06/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις                   711              615 

Μακροπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α. - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΕΑΙΤ                1.633           1.945 

Υποχρεώσεις προς ΕΟΠΥΥ                4.026           4.267 

Ληφθείσες εγγυήσεις                    29                29 

Υποχρεώσεις Δικαιωμ. χρήσης                   441              525 

               6.840           7.381 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30/06/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις                   681             480 

Μακροπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις  προς Ι.Κ.Α. - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΕΑΙΤ                   878             971 

Ληφθείσες εγγυήσεις                     29               29 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  προς ΕΟΠΠΥ                   577             611 

Υποχρεώσεις Δικαιωμ. χρήσης                   142             165 

               2.307           2.256 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

13. Αποθέματα 

30/06/2020 31/12/2019

Εμπορεύματα               3.520         2.407 

Έτοιμα προϊόντα                  567            699 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες               4.184         2.902 

              8.271         6.008 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM
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30/06/2020 31/12/2019

Εμπορεύματα                  31                61 

Έτοιμα προϊόντα             1.259           1.048 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες             4.178           2.889 

            5.468           3.998 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

30/06/2020 31/12/2019

Πελάτες                 7.938              7.747 

Εμπορικές απαιτήσεις από σχετιζόμενα μέρη (σημ. 20)                 2.468              2.833 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων                10.406            10.580 

Λοιπές απαιτήσεις από σχετιζόμενα μέρη (σημ. 20)                    344                 535 

Επιταγές μεταχρονολογημένες                 4.333              5.059 

Επιταγές σε καθυστέρηση                 1.770              1.734 

Γραμμάτια                    378                 378 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση                 1.184              1.184 

Χρεώστες διάφοροι                    728                 790 

Μετοχές                      23                   43 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                      60                   55 

Προκαταβολές σε προμηθευτές                    425                 425 

Προκαταβολές σε τρίτους και λοιπές απαιτήσεις                      50                 118 

Έξοδα επομένων χρήσεων                    194                 406 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο Προκ/λων και

Παρακρατούμενων Φόρων
                   536                 525 

ΦΠΑ εισπρακτέος                 1.079                 605 

Μείον: Απομείωση απαιτήσεων                (9.092)             (9.092)

              12.418            13.345 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM
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30/06/2020 31/12/2019

Πελάτες              1.967              2.584 

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 20)            15.428            14.451 

Εμπορικές απαιτήσεις από σχετιζόμενα μέρη (σημ. 20)              2.456              2.799 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων             19.851            19.834 

Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 20)                   55                   55 

Λοιπές απαιτήσεις από σχετιζόμενα μέρη (σημ. 20)                   37                 228 

Επιταγές μεταχρονολογημένες                   69                   69 

Επιταγές σε καθυστέρηση                   21                   21 

Χρεώστες διάφοροι                 662                 722 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων                   18                   29 

Προκαταβολές σε προμηθευτές                 425                 425 

Προκαταβολές σε τρίτους και λοιπές απαιτήσεις                   20                   86 

Έξοδα επομένων χρήσεων                 146                 323 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο λόγω προκαταβολών και

παρακρατούμενων φόρων
                461                 465 

ΦΠΑ εισπρακτέος                 980                 402 

Μείον: Απομείωση απαιτήσεων            (2.457)            (2.457)

Σύνολο            20.288            20.202 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

15. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

30/06/2020 31/12/2019

Διαθέσιμα στο ταμείο 12 10

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 1.714 1.723

1.726 1.732

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 
 

30/06/2020 31/12/2019

Διαθέσιμα στο ταμείο                1                1 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις         1.047            622 

        1.048            623 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

30/06/2020 31/12/2019

Προμηθευτές            4.670            4.587 

Υποχρεώσεις προς σχετιζόμενα μέρη (Σημ. 20)               436               274 

Επιταγές μεταχρονολογημένες            1.984            2.064 

Γραμμάτια πληρωτέα               174               174 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί               800            1.049 

Προκαταβολές Πελατών               936            1.023 

Φόροι τέλη  πληρωτέοι            1.471            1.323 

Δουλευμένα έξοδα            1.062               776 

Υποχρεώσεις Δικαιωμ. χρήσης               260               240 

Πιστωτές διάφοροι               282               702 

Έσοδα επομένων χρήσεων            2.733            2.445 

Λοιπά                 11                 11 

         14.819          14.667 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM
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30/06/2020 31/12/2019

Προμηθευτές            1.849            2.088 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη (σημ. 20)               218               231 

Ποσά οφειλόμενα σε σχετιζόμενα μέρη (σημ. 20)               434               264 

Επιταγές μεταχρονολογημένες               774               655 

Γραμμάτια πληρωτέα               173               173 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί               537               676 

Προκαταβολές πελατών               648               764 

Φόροι τέλη  πληρωτέοι               689               514 

Υποχρεώσεις Δικαιωμ. Χρήσης               101                 80 

Δουλευμένα έξοδα               728               494 

Πιστωτές διάφοροι               206               544 

Έσοδα επομένων χρήσεων               665               620 

           7.022            7.103 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

17. Έντοκα Δάνεια 

30/06/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμα 

Ομολογιακά δάνεια                   10.799                   11.228 

Μακροπρόθεσμα δάνεια από σχετιζόμενα μέρη (σημ.20)                     3.804                     3.804 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (Sale and lease back)                   11.375                   11.555 

Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια                   10.346                   10.626 

                  36.324 37.213

Βραχυπρόθεσμα

Ομολογιακά δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση                        644                        430 

Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση                        922                        645 

Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια                        457                     1.239 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων(Sale and lease back)                        304                        246 

                    2.327                     2.560 

Σύνολο δανείων                   38.651 39.773

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

30/06/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμα 

Ομολογιακά δάνεια           7.619           8.048 

Μακροπρόθεσμα δάνεια από σχετιζόμενα μέρη (σημ. 20)           3.783           3.783 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (πώληση και επανεκμίσθωση)         11.375         11.555 

Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια           8.830           9.071 

        31.607 32.457

Βραχυπρόθεσμα

Ομολογιακά δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση              644              430 

Λοιπά μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση              834              558 

Λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια                50                50 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (πώληση και επανεκμίσθωση)              304              246 

          1.832           1.284 

Σύνολο δανείων         33.439 33.741

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ομολογιακό δάνειο 

 

Α) Την  16η Ιουνίου  2017, η Εταιρεία LAVIPHARM AE προχώρησε στην τροποποίηση του, από την 

18η Ιουνίου 2012, εκδοθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ποσού € 8 400 (οκτώ εκατομμύρια 

τετρακόσιες χιλιάδες  ομολογίες ονομαστικής αξίας € 1 σε απόλυτο νούμερο) με κεφαλαιοποίηση των 

τόκων ύψους € 1 422. Το δάνειο θα εξοφληθεί σε 14 ανισόποσες δόσεις έως την 31η Δεκεμβρίου  2023, 

με κυμαινόμενο επιτόκιο  το οποίο συντίθεται  με Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 4% βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. Επιτρέπεται ολική ή μερική προπληρωμή του δανείου υπό τον όρο ότι θα έχει 

ειδοποιήσει εγγράφως τον εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προ (30) ημερών τουλάχιστον. 

Η σύμβαση ορίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις που συνιστούν παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικής 

υποχρέωσης, ενδεικτικά: μη πληρωμή των οφειλόμενων σύμφωνα με τη σύμβαση, μεταβίβαση 

σημαντικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς την έγκριση των ομολογιούχων, ουσιαστική μεταβολή προς 

το χειρότερο στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, μείωση μετοχικού κεφαλαίου.  

Β) Την  16η Ιουνίου  2017, η Εταιρεία LAVIPHARM ACTIVE SERVICES AE προχώρησε στην 

τροποποίηση υπάρχοντος ομολογιακού δανείου ποσού € 3 180 (τρία εκατομμύρια εκατό ογδόντα 

χιλιάδες). Το δάνειο θα εξοφληθεί την 31η Δεκεμβρίου  2023, με κυμαινόμενο επιτόκιο  το οποίο 

συντίθεται  με Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 4% βάσει των σχετικών συμβάσεων. Επιτρέπεται 

ολική ή μερική προπληρωμή του δανείου. 

 

Λοιπά δάνεια 

 

Την  16η Ιουνίου  2017, ο Όμιλος προχώρησε στην τροποποίηση  των λοιπών  βραχυπροθέσμων και 

μακροπροθέσμων δανείων με κεφαλαιοποίηση των τόκων τους σε δάνεια τακτής λήξης. Τα δάνεια 

επιβαρύνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο  το οποίο συντίθεται  με Euribor πλέον σταθερού περιθωρίου 

4% βάσει των σχετικών συμβάσεων.  Η αποπληρωμή των δανείων τακτής λήξης, προβλέπεται από τις 

συμβάσεις σταδιακά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου   2023. Οι συμβάσεις των δανείων τακτής λήξης ορίζουν 

συγκεκριμένες περιπτώσεις που συνιστούν παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης, 

ενδεικτικά: μη πληρωμή των οφειλόμενων σύμφωνα με τη σύμβαση, μεταβίβαση σημαντικών 

περιουσιακών στοιχείων χωρίς την έγκριση των ομολογιούχων, ουσιαστική μεταβολή προς το 

χειρότερο στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, μείωση μετοχικού κεφαλαίου.  

 

ΟΜΙΛΟΣ 

LAVIPHARM

Προσημειώσεις ακινήτων          11.065 

Μετοχές (Ονομαστική Αξία)            3.599 

Πελάτες            4.044 

ΟΕΔ (Εύλογη Αξία)               730 

Εγγυητικές               230 

Cash collateral Εγγυητικών και Δανείων               594 

LAVIPHARM 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προσημειώσεις ακινήτων          11.065 

Μετοχές (Ονομαστική Αξία)            3.599 

Πελάτες               268 

ΟΕΔ (Εύλογη Αξία)               730 

Εγγυητικές               230 

Cash collateral Εγγυητικών               225  
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Προς εξασφάλιση των ανωτέρω δανείων ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν αναλάβει τις παρακάτω 

δεσμεύσεις: 

 

Στα πλαίσια της συμφωνίας αναδιάρθρωσης η Εταιρεία μεταξύ των άλλων όρων της σύμβασης έχει 

αναλάβει τις παρακάτω συμβατικές υποχρεώσεις: 

• Τήρηση χρηματοοικονομικών δεικτών σε επίπεδο  Ομίλου Lavipharm 

• Την μη λύση οποιαδήποτε εταιρείας που ανήκει στον  Όμιλο Lavipharm 

• Η  καταβολή των δόσεων για την αποπληρωμή του δανείου 

• Η μη εκποίηση, παραχώρηση της χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε κινητής ή και 

ακίνητης περιουσίας 

• Μη αποπληρωμή ενδοομιλικών δανείων έως και την 31/12/2023 

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια από σχετιζόμενα μέρη σε επίπεδο Ομίλου. 

 

1. Δάνειο το οποίο ανέρχεται   την 30/06/2020 σε Ευρώ: 2 972 με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,00% 

2. Δάνειο το οποίο ανέρχεται   την 30/06/2020 σε Ευρώ:    116  με κυμαινόμενο επιτόκιο 0,50% 

3. Δάνεια τα οποία ανέρχονται την 30/06/2020 σε Ευρώ:   716  με κυμαινόμενο επιτόκιο 0,00% 

  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 

 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων αφορούν την μίσθωση του ακινήτου της Εταιρείας στην 

Παιανία. Κατά την χρήση 2008, με τη συμφωνία πώλησης και επανεκμίσθωσης για 25 χρόνια του 

ακινήτου στην Παιανία, μέρος των εισερχόμενων κεφαλαίων  διατέθηκε για την εξόφληση δανεισμού, 

ενώ το υπόλοιπο κεφάλαιο διατέθηκε για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η σύμβαση 

επανεκμίσθωσης ορίζει συγκεκριμένες περιπτώσεις που συνιστούν παράλειψη εκπλήρωσης 

συμβατικής υποχρέωσης, ενδεικτικά: μη καταβολή των μισθωμάτων σύμφωνα με τη σύμβαση, αλλαγή 

της νομικής μορφής της Εταιρείας, ουσιαστική μεταβολή προς το χειρότερο στην οικονομική κατάσταση 

της Εταιρείας, μείωση των εξασφαλίσεων της τράπεζας. Τον Απρίλιο 2017, η Εταιρεία Lavipharm ΑΕ 

προχώρησε σε αναδιάρθρωση τη επανεκμίσθωσης μέχρι τον Απρίλιο 2039.   

 

Οι υποχρεώσεις για μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ανεξόφλητο 

κεφάλαιο κατά την

Τόκοι που θα 

λογισθούν μετά την Σύνολο

Ανεξόφλητο 

κεφάλαιο κατά την

Τόκοι που θα 

λογισθούν μετά την Σύνολο

30/06/2020 30/06/2020 30/06/2020 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

Έως Ένα Έτος 304 208 512 246 210 456

Ένα ως Πέντε Έτη 1.980 756 2.736 1.862 773 2.635

Περισσότερα από 5 Έτη 9.395 1.225 10.620 9.693 1.311 11.003

11.679 2.189 13.867 11.801 2.294 14.095  

 

Συμφωνία μεταβολής υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις του Ομίλου οι οποίες προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ακολούθως: 
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Κινήσεις δανείων χρήσης:
Μακροπρόθεμα 

δάνεια

Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2018                      38.494                        1.816 40.310

Κινήσεις χρήσης:

Εξοφλήσεις                             -                        (4.851)                (4.851)

Εισπράξεις από νέα δάνεια                             -   4.256                     4.256

Χρεωστικοί τόκοι δανείων 58                          1.233                     1.292

Πληρωμή χρεωστικών τόκων δανείων                           (58)                      (1.245)                (1.304)

Αναταξινομήσεις                      (1.282) 1.282                                            -   

Λοιπά -                         70                          70

Σύνολο Κινήσεων χρήσης:                      (1.282) 745                                          (537)

Υπόλοιπο 31/12/2019 37.212                 2.561                    39.773            

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 
 

 

Κινήσεις δανείων χρήσης:
Μακροπρόθεμα 

δάνεια

Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2019                      37.212                        2.561 39.773

Κινήσεις χρήσης:

Εξοφλήσεις                             (6)                      (3.273)                (3.279)

Εισπράξεις από νέα δάνεια                           300 1.826                     2.126

Χρεωστικοί τόκοι δανείων 30                          608                        638

Πληρωμή χρεωστικών τόκων δανείων                           (30)                         (610)                   (640)

Αναταξινομήσεις                      (1.188) 1.188                                            -   

Λοιπά 6                             27                          33

Σύνολο Κινήσεων χρήσης:                         (888) (234)                                      (1.122)

Υπόλοιπο 30/06/2020 36.324                 2.327                    38.651            

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 
 

 

Κινήσεις δανείων χρήσης:
Μακροπρόθεμα 

δάνεια

Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2018 33.662 1.254 34.916

Κινήσεις χρήσης:

Εξοφλήσεις                             -                        (1.172)                      (1.172)

Εισπράξεις από νέα δάνεια                             -                               -                               -   

Χρεωστικοί τόκοι δανείων                            58 986 1.045

Πληρωμή χρεωστικών τόκων δανείων                           (58)                         (998)                      (1.057)

Συμψηφισμοί                             -                               -                               -   

Αναταξινομήσεις                      (1.205) 1.205                             -   

Λοιπά                             -   9 9

Σύνολο Κινήσεων χρήσης:                      (1.205) 30                      (1.175)

Υπόλοιπο 31/12/2019 32.457 1.284 33.741

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κινήσεις δανείων χρήσης:
Μακροπρόθεμα 

δάνεια

Βραχυπρόθεσμα 

δάνεια
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2019 32.457 1.284 33.741

Κινήσεις χρήσης:

Εξοφλήσεις                             -                           (602)                         (602)

Εισπράξεις από νέα δάνεια                          300                             -                            300 

Χρεωστικοί τόκοι δανείων                            30                          484                          514 

Πληρωμή χρεωστικών τόκων δανείων                           (30)                         (486)                         (516)

Συμψηφισμοί                             -                               -                               -   

Αναταξινομήσεις                      (1.150) 1.150                                                -   

Λοιπά                             -   2                                                         2 

Σύνολο Κινήσεων χρήσης:                         (850) 548                                                (302)

Υπόλοιπο 30/06/2020 31.607 1.832                    33.439                  

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

17α. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  / (απαιτήσεις) 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, υπολογίζονται βάσει του συντελεστή 

φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύει (σημ. 8) κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα 

στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις και συνοψίζονται στα ακόλουθα 

μεγέθη: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 30/06/2020 31/12/2019

Φορολογική αξία μεταφερόμενων ζημιών               (4.118)               (4.793)

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία                  (542)                  (478)

Απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου                  (213)                  (218)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία                  (361)                  (361)

Προβλέψεις αμοιβών ορκωτών ελεγκτών                    (30)                    (52)

Απαλοιφή ενδοεταιρικού αποτελέσματος (*)                  (166)                    (85)

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης             (5.430)             (5.987)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 30/06/2020 31/12/2019

 Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία                   350                   401 

Διάφορα                     61                     61 

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης                  411                  462 

Γενικό Σύνολο Αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης             (5.019)             (5.525)

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

( *) Ανάλυση απαλοιφής ενδοεταιρικού αποτελέσματος 30/06/2020 31/12/2019

Απαλοιφή ενδοεταιρικού κέρδους από αποθέματα (Όμιλος Lavipharm)                  (166)                    (85)

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής (απαίτησης) / υποχρέωσης                 (166)                   (85)

  

Από την  κίνηση των προσωρινών διαφορών Ευρώ 506  κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει καταχωρηθεί 

στα αποτελέσματα. 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 30/06/2020 31/12/2019

Φορολογική αξία μεταφερόμενων ζημιών               (4.118)               (4.793)

Απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου                  (213)                  (218)

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία                  (553)                  (490)

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία                  (294)                  (290)

Προβλέψεις αμοιβών ορκωτών ελεγκτών                    (16)                    (27)

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης               (5.194)               (5.818)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 30/06/2020 31/12/2019

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία                   349                   398 

Διάφορα                     61                     61 

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης                   410                   459 

Γενικό Σύνολο Αναβαλλόμενης φορολογικής (απαίτησης) / υποχρέωσης (4.784)             (5.359)             

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Από την  κίνηση των προσωρινών διαφορών Ευρώ 575  κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει     

καταχωρηθεί στα αποτελέσματα. 

 

• Τα κονδύλια που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι προσωρινές εκπεστέες διαφορές που 

έχουν δημιουργηθεί λόγω διαφοράς μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.  Οι διαφορές αυτές θα 

ανακτηθούν (τακτοποιηθούν) σε μελλοντικές χρήσεις ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογητέων 

κερδών στις ενοποιούμενες εταιρείες. 

 

 

• Το κονδύλι που αναφέρεται «απαλοιφή ενδοεταιρικού αποτελέσματος» και έχει αναλυθεί 

επιπρόσθετα στον ιδιαίτερο πίνακα με τίτλο «Ανάλυση απαλοιφής ενδοεταιρικού αποτελέσματος» 

αφορά σε ενδοομιλικές συναλλαγές.  Όπως προκύπτει και από τις αναλύσεις του πίνακα οι 

αναβαλλόμενες απαιτήσεις θα ανακτηθούν (τακτοποιηθούν) σε μελλοντικές χρήσεις ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη φορολογητέων κερδών των εταιρειών που αφορούν. 

 

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

Α. Τα λοιπά αποθεματικά κυρίως αφορούν αφορολόγητα αποθεματικά και αποθεματικά από έσοδα 

φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο.  Τα αποθεματικά αυτά δεν πρόκειται να διανεμηθούν στο άμεσο 

μέλλον και ως εκ τούτου δεν υπολογίστηκε αναβαλλόμενος φόρος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

ΔΛΠ  12. Σε περίπτωση διανομής τους η Εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τον αναλογούντα φόρο. 

 

Β.  Έχουν εκδοθεί για την εταιρεία εγγυητικές επιστολές ύψους € 230  οι οποίες είναι καλυμμένες έναντι 

ταμειακών διαθεσίμων ύψους € 225. 

 

19. Ενδεχόμενες Δεσμεύσεις 

 

 Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν έχουν αναληφθεί κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 

 Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Η Εταιρεία μισθώνει αποθήκες με ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις έχουν διάφορους 

όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. 
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα και σχετιζόμενα μέρη (Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις / Δάνεια) 

 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών του Ομίλου με σχετιζόμενα μέρη έχουν ως εξής:  

Απαιτήσεις από: 30/06/2020 31/12/2019

Laboratoires Lavipharm SA                  3              460 

Lavisoft           2.227           2.217 

Atlantis              377              377 

Πρόβλεψη απομείωσης Atlantis (377)                       (377)

Integra                25                24 

Πρόβλεψη Integra               (16)               (16)

Eastern Europe                  1                  1 

Πρόβλεψη απομείωσης Eastern Europe (1)                               (1)

Lavico Inc                62                62 

Πρόβλεψη απομείωσης Lavico Inc. (62)                           (62)

Latco                  6                  5 

Πρόβλεψη απομείωσης Latco                 (6)                 (5)

Technomed                75              190 

Λοιπά σχετιζόμενα μέλη                36                32 

          2.349           2.907 

Υποχρεώσεις προς: 30/06/2020 31/12/2019

Laboratoires Lavipharm SA              146                  2 

Lavisoft                   -                  8 

LV Group Holding                81                70 

Λοιπά σχετιζόμενα μέλη                32                29 

T&A Holding Company              177              165 

             436              274 

Υποχρεώσεις (Δάνεια) προς: 30/06/2020 31/12/2019

Laboratoires Lavipharm SA (Μακροπρόθεσμα)           2.972           2.972 

T&A Holding Company (Μακροπρόθεσμα)              116              116 

Αθ. Λαβίδας (Μακροπρόθεσμα)              716              716 

          3.804           3.804 

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

 

Lavisoft                 -                    6                   2                 -                     6                   2 

Integra                 -                   -                     2                 -                   -                     2 

Laboratoires Lavipharm SA            1.313                 -                   -              1.378                 -                     2 

Latco                 -                   -                     1                 -                   -                   -   

Technomed                 -                   -              1.076                 -                   -                   -   

           1.313                  6            1.081            1.378                   6                   6 

Έσοδα
Πωλήσεις

Αγαθών

Πωλήσεις

Αγαθών

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

Πωλήσεις

Υπηρεσιών

30/06/2020

Λοιπά 

Έσοδα

Πωλήσεις

Υπηρεσιών

Λοιπά 

Έσοδα

30/06/2019
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Έξοδα Χρημ/κά Χρημ/κά

Lavisoft                 14                 -                   -                   -                     8                   9                 -                   12                 -                   -   

Laboratoires Lavipharm SA                 -                   32                 -                   30                 -                   -                   63                 -                   30                 -   

Lavipharm Srl                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   15 

LV Group Holding                 -                   -                   21                 -                   -                   -                   -                   30                 -                   -   

T&A Holding Company                 -                   -                     5                 -                   -                   -                   -                   12                 -                   -   

                14                 32                 26 30               8                                   9                 63                 54                 30                 15 

Λοιπά 

Έξοδα

Αγορές 

Υπηρεσιών

Αγορές 

Παγίων

30/06/201930/06/2020

Αγορές 

Αγαθών

Αγορές 

Παγίων

Λοιπά 

Έξοδα

Αγορές 

Υπηρεσιών

Αγορές 

Αγαθών

ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM

 

 

Οι συναλλαγές και τα  υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 

που έληξε κατά την 30 Ιουνίου 2020 και 30 Ιουνίου 2019   αναλύονται ως εξής: 

 

Απαιτήσεις από: 30/06/2020 31/12/2019

Lavipharm Hellas Α.Ε. 15.072              14.107            

Castalia Lab. Dermat. Α.Ε. 218                   239                 

Lavipharm Active Services Α.Ε. 51                     98                   

Pharma Plus Α.Ε. 87                     7                     

Lavipharm Ltd 55                     55                   

15.483              14.506            

Υποχρεώσεις προς: 30/06/2020 31/12/2019

Pharma Logistics Α.Ε. 218                   231                 

218                   231                 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Lav ipharm Hellas Α.Ε.            4.696                  240          13            4.280              240          13 

Castalia Lab. Dermat. Α.Ε.                 20                     2            1                 36                 2            1 

Pharma Logistics Α.Ε.                 -                       2            1                 -                   2            1 

Pharma Plus Α.Ε.                 31                   67            4                 -                 67            4 

Lav ipharm Activ e Serv ices Α.Ε.                 -                     54          39                 -                 54          39 

Lav ipharm Ltd                 -                      -            -                   -                  -             -   

           4.747                  365          58            4.316              365          58 

30/06/201930/06/2020

Πωλήσεις

Υπηρεσιών

Λοιπά 

Έσοδα

Πωλήσεις

Αγαθών

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έσοδα
Πωλήσεις

Αγαθών

Πωλήσεις

Υπηρεσιών

Λοιπά 

Έσοδα

 

 

Lav ipharm Hellas A.E.                 1                 1 

1                1                

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2020 30/06/2019

Έξοδα Λοιπά Λοιπά 

 

 

Οι συναλλαγές και τα  υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας με τα σχετιζόμενα μέρη για τη χρήση 

που έληξε κατά την 30 Ιουνίου 2020 και 30 Ιουνίου 2019  αναλύονται ως εξής: 
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Απαιτήσεις από: 30/06/2020 31/12/2019

Lavisoft 1.919            1.910            

Laboratoires Lavipharm  S.A. -                434               

Atlantis 377               377               

Πρόβλεψη απομείωσης Atlantis (377)              (377)              

Integra 17                 16                 

Πρόβλεψη απομείωσης Integra (17)                (16)                

Eastern Europe 1                   1                   

Πρόβλεψη απομείωσης Eastern Europe (1)                  (1)                  

Lavico Inc. 62                 62                 

Πρόβλεψη απομείωσης Lavico Inc. (62)                (62)                

Latco 6                   5                   

Πρόβλεψη απομείωσης Latco (6)                  (5)                  

Technomed 75                 190               

Λοιπά σχετιζόμενα μέρη 36                 32                 

2.030            2.566            

Υποχρεώσεις προς: 30/06/2020 31/12/2019

Laboratoires Lavipharm  S.A. 146               2                   

Lavipharm Group Holding 79                 68                 

T & A Holding 177               165               

Λοιπά σχετιζόμενα μέρη 32                 29                 

434               264               

Υποχρεώσεις (Δάνεια) προς: 30/06/2020 31/12/2019

Laboratoires Lavipharm  S.A. (Μακροπρόθεσμα)              2.972 2.972            

T&A Holding Company (Μακροπρόθεσμα)                 116 116               

Αθ. Λαβίδας (Μακροπρόθεσμα)                 695 695               

             3.783              3.783 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Lavisoft                  -                       6                2               -                       6              2 

Integra (πρώην Telmar)                  -                      -                  2               -                      -                2 

Technomed                  -                      -           1.076               -                      -               -   

Laboratoires Lavipharm  S.A.            1.310                    -                -            1.358                    -                1 

Latco                  -                      -                  1               -                      -               -   

           1.310                     6         1.081          1.358                     6              5 

Λοιπά 

Έσοδα

Πωλήσεις

Αγαθών

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις

Υπηρεσιών

Πωλήσεις

Υπηρεσιών

30/06/2020

Έσοδα
Πωλήσεις

Αγαθών

30/06/19

Λοιπά 

Έσοδα

 

 

Έξοδα

Lavipharm Group Holding                    -                      21                    -                      -                      30                          -              -   

T&A Holding Company                    -                       5                    -                      -                      12                          -              -   

Laboratoires Lavipharm  S.A.                    32                    -                      30                    63                    -                            30            -   

32                   26                   30                   63                   42                   30                         15           

Αγορές 

Υπηρεσιών 

LAVIPHARM ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/201930/6/2020

Αγορές 

Αγαθών
Χρηματ/κά

Αγορές 

Αγαθών
Χηματοοικονομικά

Λοιπά 

Έξοδα

Αγορές 

Υπηρεσιών 
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Το κόστος αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών αναλύεται 

παρακάτω: 

 

30/06/2020 30/06/2019

LAVIPHARM A.E. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 270 270

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά 39 39

Διευθυντές 602 626

Σύνολο Εταιρείας 911 935

LAVIPHARM HELLAS Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 36 40

Σύνολο Εταιρείας 36 40

PHARMA PLUS A.E. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 56 56

Σύνολο Εταιρείας 56 56

L.A.S. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 63 52

Σύνολο Εταιρείας 63 52

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΙΛΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Εκτελεστικά μέλη 425 418

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά 39 39

Διευθυντές 602 626

Σύνολο Ομίλου 1.066 1.083  

 

Τέλος, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας  

κατά τη χρήση 1/1-30/06/2020 διαμορφώθηκαν  σε Ευρώ  911 χιλ., ενώ οι αντίστοιχες του Ομίλου σε 

Ευρώ  1 066 χιλ.  

 

21. Εύλογες αξίες 

 

Δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (δηλαδή των   απαιτήσεων εμπορικών και μη, 

των ταμειακών διαθεσίμων, των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων και των δανείων). 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό 

κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της. Η 

εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2020 

προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από την Διοίκηση. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα  δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των εύλογων 

αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που 

υπάρχουν. 

 

Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα: 

 

Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία, 

 

Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή 

έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές, 
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Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις  που δεν βασίζονται σε χρηματιστηριακές 

τιμές από ενεργές χρηματαγορές. 

 

Οι παρακάτω μέθοδοι και παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας  για κάθε 

κατηγορία χρηματοοικονομικού στοιχείου: 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις: H λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή είτε η λήξη αυτών των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι βραχυπρόθεσμη είτε οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις είναι έντοκες. 

 

 Δάνεια: H λογιστική αξία είναι ίδια με την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι σε τοπικό νόμισμα και 

έντοκα με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Ο Όμιλος διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο του Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αξίας Ευρώ 730 και 

μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αξίας Ευρώ 44 που ανήκουν στο επίπεδο 1. 

Επίσης ο  Όμιλος διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο του επενδυτικά ακίνητα αξίας Ευρώ 2 183 που ανήκουν 

στο επίπεδο 2. 

 

 

22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Στις   5 Αυγούστου 2020  η Lavipharm ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την πολυεθνική 

εταιρεία Zentiva για την αντιπροσώπευση, προώθηση και διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων της 

στην Ελλάδα.  

 

H συμφωνία αφορά την εισαγωγή, ιατρική ενημέρωση και διανομή των γενόσημων φαρμάκων υψηλής 

ποιότητας της Zentiva από τη Lavipharm στην ελληνική αγορά. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 

πενταετής με δικαίωμα περαιτέρω ανανέωσης. Επιπλέον, η Lavipharm διατηρεί το δικαίωμα της 

αποκλειστικότητας για όλη τη διάρκεια της σύμβασης για υφιστάμενα προϊόντα αλλά και τη δυνατότητα 

επέκτασης σε νέα, που η Zentiva θα κυκλοφορήσει στο μέλλον. H υλοποίηση της συμφωνίας ξεκίνησε 

εντός του Σεπτεμβρίου. 

 

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται ήδη στην αγορά της Αγγλίας, όπου η Zentiva προωθεί και διανέμει το 

διαδερμικό σύστημα φαιντανύλης της Lavipharm. Υπενθυμίζεται ότι η παραγωγή του προϊόντος γίνεται 

στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της Lavipharm στην Παιανία, από όπου και εξάγεται στη διεθνή 

αγορά. 

 

Παιανία, 29 Σεπτεμβρίου  2020 
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