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A. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους μετόχους της «Y-PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» 
 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «Y-PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ» (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 31ης ∆εκεμβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την 

διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. ∆ιενεργήσαμε 

τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 

Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου 

μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια.  

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και 

περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. 

Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις 

περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 

και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης 

μας. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας την 31 ∆εκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη 
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χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της  Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με τις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 
         O Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

 

                                                  Βασίλειος Καζάς 

                                               Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΤΗΣ «Y-PHARMA ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E  » 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/01/2008 ΈΩΣ 31/12/2008 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Με βάση τις διατάξεις του νόμου 3556/2007, του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει,και του Καταστατικού της 
Εταιρίας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008 την Ετήσια 
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, η οποία συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του 
νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007). 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρίας για τη χρήση του 2008, 
σημαντικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περίοδο και η επίδραση τους στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η Εταιρία ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει κατά την οικονομική χρήση του 2009 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που 
καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 
 
(Α) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 

1. Επισκόπηση Δραστηριοτήτων για την χρήση 1/1-31/12/2008 
 
Η  εταιρεία  το  2008  επέκτεινε  τις  πωλήσεις   της  εκτός  Ομίλου  Υγεία  αναλαμβάνοντας  την 
αποκλειστική  προμήθεια  φαρμακευτικών  σκευασμάτων  στον  Όμιλο  Ευρωκλινική 
(Ευρωκλινική Αθηνών, Ευρωκλινική Παίδων & Αθηναϊκή Κλινική). 
 
Τον Νοέμβριο δημιουργείται το τμήμα εξυπηρέτησης εξωτερικών ασθενών και ασθενών που 
νοσηλεύονται  κατ’  οίκον  απαλλάσσοντας  από  την  ταλαιπωρία  του  γραφειοκρατικού 
μηχανισμού ασθενείς και συγγενείς, προσφέροντας πλήθος πρωτοποριακών υπηρεσιών. 

 
2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

 
Κύκλος Εργασιών : Ο κύκλος εργασιών του 2008 ανήλθε σε 19.851.799. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση 
455,02%, έναντι 3.576.794 Ευρώ το 2007. Η αύξηση κρίνεται ως άκρως ικανοποιητική.  
 
Μικτά Κέρδη : Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 576,68 % στα 909.927 Ευρώ. 
 
Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) : Τα κέρδη προ 
τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  αυξήκαν κατά 
1.256,43% στα 690.531 Ευρώ. Το περιθώριο των κερδών προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA margin) διαμορφώθηκε στο 3,48%. 
Κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) : Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) του 
αυξήθηκαν κατά 1.345% στα 675.635 Ευρώ 
 (EBIT margin) ως ποσοστό των πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 3,40%. 
 
Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) : Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 2.852% στα 545.915 Ευρώ. 
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Ενσώματα Πάγια : Τα ενσώματα πάγια του της εταιρίας την 31.12.2008 ανέρχονταν σε 91.678 Ευρώ και 
αντιστοιχούν στο 1,46% του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρίας την 31.12.2008.  
Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις :  Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε 4.438.609 Ευρώ 
έναντι 3.362.750. Ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της 
Εταιρίας, το οποίο ανέρχεται σε 70,69% έναντι 66,88%. 
 

Ίδια Κεφάλαια : Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανέρχονται σε 697.617 Ευρώ από 313.871 Ευρώ το 2007. 
 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις : Οι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις της Εταιρίας την 
31.12.2008 ανήλθαν σε 3.656.266 Ευρώ έναντι 1.715.964 Ευρώ το 2007.  
 
Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες :Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες της Εταιρίας ανήλθαν σε 1.726.352 Ευρώ από -2.868.669 Ευρώ. 
 
 (Β) Σημαντικές Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Γεγονότα 
 

• Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 

 Τον Ιανουάριο του 2009 η εταιρεία ξεκίνησε τις πωλήσεις σε φαρμακεία αναμένοντας ετήσιο κύκλο 
εργασιών του τομέα αυτού στα € 2 εκ. ευρώ. 
Τον  Μάρτιο  του  2009  η  εταιρεία  ανέλαβε  την  αποκλειστική  προμήθεια  φαρμακευτικών 
σκευασμάτων του πανεπιστημιακού ιδρύματος Ευγενείδιο Α.Ε.  
Τον  Απρίλιο  του  2009  η  εταιρεία  ανέλαβε  σχεδόν  το  σύνολο  της  προμήθειας  φαρμακευτικών 
σκευασμάτων του Metropolitan Hospital. 
Το 2009 υπό τον συντονισμό της εταιρείας θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ιδιωτικά 
νοσηλευτικά  ιδρύματα,  ενιαίο  νοσοκομειακό  συνταγολόγιο  για  τις  κλινικές  του  Ομίλου  υπό  την 
αιγίδα των επιστημονικών συμβουλίων των κλινικών. 
 

 (Γ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο που 

προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία στη διαχείριση 

των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της 
Εταιρίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρία δεν έχει 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο και δεν δανείζεται σε κυμαινόμενα 
επιτόκια.   

 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν 
τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών 
από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρία 
δεν έχει υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, δεδομένου ότι οι 
μέσες ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων της είναι πολύ κάτω του μέσου όρου του κλάδου στον 
οποίο δραστηριοποιείται. Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις 
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προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας πιστοληπτικής 
ικανότητας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των απαιτήσεων 
της. 
 

(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Η Εταιρία δεν υπόκειται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι κύριες συναλλαγές της όπως οι αγορές 
εμπορευμάτων και οι πωλήσεις της προς τρίτους, πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρία τέλος 
δεν έχει στοιχεία Ενεργητικού ή Παθητικού εκφρασμένα σε Ξένο Νόμισμα .  

 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρίας  
 
Η διοίκηση της Εταιρίας κρίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές 
∆ραστηριότητες της Εταιρίας  
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία  
 
Η διοίκηση της Εταιρίας κρίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρία 
 
(Δ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές και υπόλοιπα μεταξύ της Εταιρίας και 
των συνδεδεμένων μερών, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
 
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές του Ν.3016 (Άρθρο 2, Παρ.4) εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο στις 
28/04/2009. 
 
Σημαντικές συναλλαγές εταιρίας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν σημαντικές συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ της Εταιρίας και 
συνδεδεμένων με αυτήν μερών. 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
 
∆εν υφίστανται.  

 
1. Διάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας 

Το καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες 300.000 €. 

 
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίσταται εκ του Καταστατικού της 
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους καθώς πρόκειται ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε Χρηματιστηριακή 
αγορά. 
 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά το Π.Δ. 51/1992 
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Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου 
μεγαλύτερο από το 5% είναι οι εξής: 
 

Μέτοχος Ποσοστό επί του συνόλου του 

Μετοχικού Κεφαλαίου 

∆.Θ.Κ.Α ΥΓΕΙΑ Α.Ε  85% 

Μ.Α. REMEDY MEDICAL LTD 15% 

  

 

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

∆εν υφίστανται. 
 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

∆εν υφίστανται. 
 

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας 

∆εν υφίστανται. 
 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού. 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Ν. 2190/1920. 
 

8. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 στοιχ. β&γ του Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής 
αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων 
μετοχών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του. Στην 
περίπτωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο ∆.Σ. η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η 
εξουσία αυτή μπορεί να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά την 
πενταετία για κάθε ανανέωση. 
 

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης 

∆εν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες 
 

10. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας 

∆εν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη το ∆.Σ. ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την 
καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης, ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της 
θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.  
 
Μεταμόρφωση , 26 Μαρτίου 2009 
Κατ’ εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
Αντώνιος Μαργέτης   
∆ιευθύνων Σύμβουλος  
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.), ΩΣ 
ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Y-PHARMA A.E  στις 
28/04/2009 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.hygeia.gr 
καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑΑ, όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 
 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 
από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη  μία γενική ενημέρωση για την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών  της Εταιρίας, σύμφωνα με τα 
∆ιεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  
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1.Ισολογισμός 
       31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
  Σημ.    2008   2007 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ            
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία             
Ενσώματα Πάγια 7.1     91.678   62.949 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.2     9.466   10.366 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 7.3i     2.251   2.071 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.3ii     18.006   18.006 
        121.401   93.392
              
Αποθέματα 7.4     968.486   1.228.541 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.5     4.438.609   3.362.750 
Ταμειακά ∆ιαθέσιμα και ισοδύναμα 7.6     750.367   343.044 
        6.157.463   4.934.335 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων       6.278.863   5.027.727
              
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ             
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της              
μητρικής             
Μετοχικό κεφάλαιο 7.7i     300.000   300.000 
Λοιπά αποθεματικά 7.7ii     1.004   0
Κέρδη εις νέο       396.613   13.871 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων       697.617   313.871
              
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά 
την έξοδο από την υπηρεσία 7.9     4.886   2.929 
Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 7.10     25.000   0
        29.886   2.929
              
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.11     3.656.266   1.715.964 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 7.12     187.288   6.695 
∆άνεια      1.707.806   2.988.269 
       5.551.361   4.710.927 
Σύνολο υποχρεώσεων       5.581.247   4.713.856 
              
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και Υποχρεώσεων      6.278.863   5.027.727
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2.Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 

  Σημ.    2008   2007 
             
Πωλήσεις      19.851.799    3.576.794 
Κόστος πωληθέντων 7.13    (18.941.872)   (3.442.325) 
Μικτό κέρδος      909.927    134.469 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα      258.709    54.487 
Έξοδα διοίκησης 7.14i    (441.339)   (133.482) 
Έξοδα διάθεσης 7.14ii    (51.002)   (8.722) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 7.15    (661)   0 
Κέρδη εκμετάλλευσης      675.635    46.752 
Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.16i    4.161    916 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7.16ii    (133.880)   (29.174) 
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) περιόδου προ φόρων      545.915    18.494 
Φόρος εισοδήματος 7.17    (162.168)   (4.624) 
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά 
φόρων      383.747    13.870 
             
Κατανεμόμενα σε:            
Μετόχους της μητρικής      383.747    13.870 
Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους          

μετόχους της μητρικής για τη περίοδο            
           
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων      690.531    50.908 
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων      675.635    46.752 

Κέρδη μετά από Φόρους       383.747    13.870 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ      14.896    4.156 

 

3.Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

  Μετοχικό   Λοιπά Kέρδη Σύνολο 

  Κεφάλαιο   Αποθεματικά εις νέο 
Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2006 0   0 0  0 

Καθαρά κέρδη περιόδου 0      13.871  13.871 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300.000       300.000 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2007 300.000   0 13.871  313.871 

Καθαρά κέρδη περιόδου       383.747  383.747 

Έσοδα / έξοδα απευθείας αναγνωρισθέντα στα ίδια κεφάλαια             0         1.004 (1.004) 0 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2008 300.000   1.004 396.614  697.617 
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4.Κατάσταση ταμειακών ροών 

    
31/12/2008 

                    
31/12/2007 

Κέρδη Περιόδου μετά φόρων  383.747 13.871
Προσαρμογές για:     
Φόρο   162.168 4.624,00 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων   12.555 3.778,00 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων   2.341 378
Μεταβολές στις Υποχρεώσεις λόγω 
Συνταξιοδότησης του Προσωπικού   1.957 2.929 

Έσοδα τόκων   (4.161) (916)
Έξοδα τόκων   133.880 29.174,00 
   692.488 53.838
     
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
(Αύξηση)/μείωση μακροπροθεσμων απαιτησεων   0 (20.077) 
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων   260.054 (1.228.541) 
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων   (1.075.859) (3.362.750) 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων   1.992.234 1.718.035 
   1.176.430 (2.893.333)
     
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  1.868.917 (2.839.495)

Καταβληθέντες τόκοι   (109.031) (29.174) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   8.867  0
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  1.751.917 (2.868.669)

        
Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων   (41.284) (66.728) 
Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού   (1.442) (10.744) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν   4.161 916
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  (38.566) (76.556)

     
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες     

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της 
μητρικής   0 300.000 

Λήψη δανεισμού   4.150.000 3.697.725 
(Αποπληρωμή) δανεισμού   (5.455.311) (709.457) 
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτκών 
μισθώσεων   0 0

Καθαρές ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (1.305.311) 3.288.268

     
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα  407.323 343.043

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 
της περιόδου   343.044 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος  της περιόδου  750.367 343.043
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5.Γενικές πληροφορίες 

5.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία 
 
Η Υ-PHARMA A.Ε. δραστηριοποιείται στον χώρο  της χονδρικής πώλησης φαρμάκων . Oι Οικονομικές 

Καταστάσεις του 2008 αποτελούν την 2η εταιρική χρήση. Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα 

στην Μεταμόρφωση . Οι  οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το ∆ιοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας την 26-03-2009. Οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις στην Γενική 

Συνέλευση την 26-05-2009. 

 
5.2 Δήλωση Συμμόρφωσης 
 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης ∆εκεμβρίου 2008 που καλύπτουν τη χρήση από την 1η 
Ιανουαρίου  έως και την 31η ∆εκεμβρίου 2008, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31/12/2008. 
 
Η Εταιρία εφαρμόζει όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και τις διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες του. Οι σχετικές λογιστικές 
αρχές, περίληψη των οποίων παρουσιάζεται παρακάτω στη Σημείωση 3, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε 
όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους. 
 
5.3  Βάση Επιμέτρησης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 
αυτή τροποποιείται για την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των παρακάτω στοιχείων: 

• χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (περιλαμβάνονται και τα παράγωγα), 

• χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, και 
• επενδύσεων σε ακίνητα. 

 
5.4  Νόμισμα Παρουσίασης 
 
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας, 
δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που 
παρουσιάζονται στις συνοπτικές ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενδέχεται να μην είναι 
ακριβώς ίσα με τα αθροίσματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, παρομοίως για τα 
ποσοστά. 
 
5.5  Χρήση Εκτιμήσεων 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και την άσκηση 
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις της 
∆ιοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, 
το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις 
παρουσιαζόμενες εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 
 
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική εμπειρία και 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση μελλοντικών γεγονότων που 
θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν το 
μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους 
λογιστικούς υπολογισμούς. 
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Οι τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι εκτιμήσεις και οι 
παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
σημείωση 6.1. 
 
5.6  Αλλαγή στις Λογιστικές Πολιτικές 
 
5.6.1  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποίηση Υφιστάμενων Προτύπων 
 
Στην τρέχουσα χρήση η Εταιρία δεν προέβησε σε αλλαγή λογιστικών πολιτικών ενώ από την 1η Ιανουαρίου 
2008, η Εταιρία υιοθέτησαν όλα τα νέα και αναθεωρημένα Πρότυπα καθώς και τις νέες διερμηνείες, που 
σχετίζονται με τις εργασίες του και έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. 
 

• ΕΔΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 2: «Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και μεταξύ Εταιρειών 
Ιδίου Ομίλου» 

 

Η Ε∆∆ΠΧΑ 11 παρέχει καθοδήγηση για την εφαρμογή του ∆ΠΧΑ 2 σε τρεις περιπτώσεις: (α) Αμοιβές 
βασιζόμενες σε μετοχές που διακανονίζονται με την επιχείρηση να αγοράζει ίδιες μετοχές, (β) Μητρική 
εταιρία που παρέχει αμοιβές βασιζόμενες σε μετοχές στους υπαλλήλους θυγατρικής της και (γ) Θυγατρική 
που παρέχει στο προσωπικό της αμοιβές βασιζόμενες σε μετοχές της μητρικής της. Η ∆ιερμηνεία έχει 
εφαρμογή στον Όμιλο όσον αφορά στον τρόπο χειρισμού στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των 
θυγατρικών εταιρειών των προγραμμάτων στα οποία οι εργαζόμενοί τους λαμβάνουν δικαιώματα επί των 
μετοχών της Εταιρίας. Ο λογιστικός χειρισμός δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 
 

• ΕΔΔΠΧΑ 12: «Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής 
Υπηρεσιών» (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008) 

 
Η ∆ιερμηνεία πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
υφιστάμενα ∆ΠΧΑ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και τα δικαιώματα που τους 
παραχωρούνται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης. Σημειώνεται ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 12 δεν καλύπτει όλα τα 
είδη των επιχειρήσεων παραχώρησης αλλά εφαρμόζεται μόνο για συμφωνίες μεταξύ του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής χρησιμοποιεί την υποδομή. Με βάση τη ∆ιερμηνεία, οι 
παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδομή ως ενσώματα πάγια, αλλά να 
αναγνωρίσουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού και / ή ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη ∆ιερμηνεία αυτή. Η ∆ιερμηνεία 12 δεν έχει εφαρμογή 
στην Εταιρία. 
 

• ΕΔΔΠΧΑ 14: «ΔΛΠ 19 – Το Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή 
τους» (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2008) 

 
Η Ε∆∆ΠΧΑ. 14 παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτίμησης του ορίου στο ποσό του πλεονάσματος που 
μπορεί να αναγνωριστεί ως στοιχείο του ενεργητικού σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα 
με το ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους». Επίσης, επεξηγεί πώς αυτό το όριο μπορεί να επηρεαστεί όταν 
υπάρχει νομική ή συμβατική απαίτηση ελάχιστης χρηματοδότησης και τυποποιεί την υφιστάμενη πρακτική. 
Η ∆ιερμηνεία αυτή δεν επηρέασε την οικονομική του θέση ή απόδοση δεδομένου ότι όλα τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών καταλήγουν σε καθαρή υποχρέωση / δεν έχει χρηματοδοτούμενα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Αποτίμηση και ΔΠΧΑ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις - 
Οκτώβριος 2008: Αναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων (ισχύει από 
01/07/2008).  
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Προς αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το IASB εξέδωσε την εν λόγω τροποποίηση, η οποία 
δίνει την δυνατότητα σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ∆ΠΧΑ να αναταξινομήσουν τα μη παράγωγα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (εκτός αυτών που έχουν ταξινομηθεί από την Εταιρία στην 
κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση) εκτός της κατηγορίας 
της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Επίσης, η τροποποίηση αυτή 
επιτρέπει σε μία εταιρία τη μεταφορά χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού από την κατηγορία 
διαθέσιμα προς πώληση στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις, στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο θα πληρούσε τον ορισμό της κατηγορίας δάνεια και απαιτήσεις (εάν δεν είχε 
χαρακτηριστεί ως διαθέσιμο προς πώληση), εφόσον η εταιρία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να 
διατηρήσει αυτό το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η τροποποίηση δεν 
επιτρέπει την αναταξινόμηση στην κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση 
αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν υποστεί 
αναταξινόμηση. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. 
 
5.6.2 Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες στα υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία δεν έχουν 
ακόμη τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις/Αναθεωρήσεις στα Πρότυπα ή ∆ιερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά 
δεν έχουν εφαρμογή στην λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1 Ιανουαρίου 2008 και δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρία: 
 

• ΕΔΔΠΧΑ 13: «Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών» (ισχύει για 
διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2008) 

 
Η Ε∆∆ΠΧΠ 13 εφαρμόζεται στα προγράμματα επιβράβευσης πελατών. Συγκεκριμένα απαιτεί όπως τα 
ανταλλάγματα (πιστώσεις) επιβράβευσης (loyalty award credits) να απεικονίζονται λογιστικά ως ένα 
ξεχωριστό μέρος της συναλλαγής πώλησης με την οποία παραχωρούνται, και συνεπώς μέρος της τιμής 
πώλησης επιμερίζεται σε αυτά και αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία εξασκούνται 
τα ανταλλάγματα αυτά. Η Εταιρία δεν αναμένει ότι αυτή η ∆ιερμηνεία θα έχει επίδραση στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, καθώς δεν εφαρμόζει τέτοια προγράμματα. 
 

• ΕΔΔΠΧΑ 15: «Συμβόλαια για Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας (Real 
Estate)» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους  που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2009). 

 
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 παρέχει οδηγίες αναφορικά με τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή 
ακίνητης περιουσίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις» ή του ∆ΛΠ 
18 «Έσοδα», και αναφορικά με αυτό το Πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται έσοδο από την κατασκευή. 
Η Ε∆∆ΠΧΑ 15 δεν αναμένεται να έχει επίδραση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρίας καθώς οι συναλλαγές των εσόδων αναγνωρίζονται βάσει του ∆ΛΠ 18 και όχι βάσει 
του ∆ΛΠ 11. 
 

• ΕΔΔΠΧΑ 16, Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα του Εξωτερικού (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/10/2008).  

 
Η ∆ιερμηνεία 16 διευκρινίζει ορισμένα ζητήματα για τη λογιστική αντιμετώπιση αντισταθμίσεων 
συναλλαγματικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και 
συγκεκριμένα διευκρινίζει ότι: 
- Το νόμισμα παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν δημιουργεί έκθεση σε κίνδυνο για την 

οποία η Εταιρία μπορεί να εφαρμόσει λογιστική αντιστάθμισης. Συνεπώς, η μητρική εταιρία μπορεί να 
προσδιορίσει σαν κίνδυνο προς αντιστάθμιση μόνο τις συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν 
μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας της και του νομίσματος της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. 

- Οποιαδήποτε Εταιρία του Ομίλου μπορεί να κατέχει μέσα αντιστάθμισης. 
- Παρότι το ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» εφαρμόζεται για τον 

καθορισμό του ποσού που πρέπει να μεταφερθεί στα Αποτελέσματα Χρήσης από το αποθεματικό για 
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συναλλαγματικές διαφορές αναφορικά με το μέσο αντιστάθμισης, το ∆ΛΠ 21 «Οι Επιδράσεις 
Μεταβολών στις Τιμές Συναλλάγματος» εφαρμόζεται αναφορικά με το στοιχείο που αντισταθμίζεται. 

Η διερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή. Η ∆ιερμηνεία 16 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 
 

• ΕΔΔΠΧΑ 17.: «Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους 
Ιδιοκτήτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/07/2009) 

 
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του 
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα 
πληρωτέα μερίσματα. Η Ε∆∆ΠΧΑ 17 διευκρινίζει τα παρακάτω θέματα: 
- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον 

στη διάθεση της Εταιρίας, 
- η Εταιρία πρέπει να επιμετρά το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν, 
- η Εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και της λογιστικής 

αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα, και 
- η Εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό της διακοπείσας 
δραστηριότητας. Η ∆ιερμηνεία 17 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 

-  
- ΕΔΔΠΧΑ 18: «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009) 
 
Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό 
χειρισμό συμφωνιών όπου η Εταιρία αποκτά ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (ή χρηματικά 
διαθέσιμα προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή σχετικών στοιχείων του ενεργητικού) από έναν 
πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την 
παροχή μελλοντική πρόσβασής του, έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η 
∆ιερμηνεία έχει μελλοντική εφαρμογή, ωστόσο επιτρέπεται περιορισμένη αναδρομική εφαρμογή.  
Η ∆ιερμηνεία 18 δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 
 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2, Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των 
Μετοχών - Αναθεώρηση 2008: Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις 
(εφαρμόζεται για ετήσιες  που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009). 

 
Η τροποποίηση του Προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται μόνο οι 
προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την ημερομηνία της 
παραχώρησης. Η εφαρμογή της ανωτέρω αναθεώρησης, δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρίας. 
 

• Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» - Τροποποιημένο ΔΛΠ 
27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2009) 

 
Το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (‘Σ∆ΛΠ’) δημοσιοποίησε στις 10 Ιανουαρίου 2008 το 
Αναθεωρημένο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και το Τροποποιημένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και 
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το αναθεωρημένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στον λογιστικό 
χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσματα της περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά 
αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την 
απόκτηση και την αναγνώριση μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα 
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αποτελέσματα (αντί για προσαρμογή της υπεραξίας). Το τροποποιημένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως συναλλαγές 
που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Συνεπώς 
δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δημιουργούν αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά). Επιπλέον το τροποποιημένο 
Πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζημιές θυγατρικών καθώς και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την αναθεώρηση του ∆ΠΧΑ 3 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 
27. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω Προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής τους και θα 
επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία αυτή και 
μετά. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω Προτύπων δεν έχουν εφαρμογή στην Εταιρία. 
 

• ΔΠΧΑ 8, Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009). 

 
Το ∆ΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Πληροφόρηση κατά τομέα». Το νέο ∆ΠΧΠ απαιτεί την υιοθέτηση μιας 
διοικητικής προσέγγισης (management approach) για την παρουσίαση πληροφόρησης αναφορικά με την 
αποδοτικότητα των επιμέρους λειτουργικών τμημάτων του Ομίλου. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται 
είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί η διοίκηση για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας κάθε τμήματος, 
καθώς και του τρόπου κατανομής των οικονομικών πόρων στα επιμέρους τμήματα. Αυτή η πληροφόρηση 
είναι πιθανό να διαφοροποιείται από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του ισολογισμού 
και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Τέλος πρέπει να παρέχονται επεξηγήσεις για τη βάση προετοιμασίας 
της πληροφόρησης των τομέων, καθώς και συμφωνίες με τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων. Το  
εν λόγω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία. 
 

• Αναθεωρημένο ΔΛΠ 1: «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2009) 

 
Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί προκειμένου να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως 
η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας  
καινούργιας Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά συνολικά έσοδα» 
(“other comprehensive income”) και της απαίτησης όπως αναδιατυπώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις ή 
αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης 
συγκριτικής περιόδου, δηλαδή σε μία τρίτη στήλη στον Ισολογισμό. Η Εταιρία θα κάνει τις απαραίτητες 
αλλαγές στην παρουσίαση των Οικονομικών του Καταστάσεων για το 2009, στην περίπτωση που οι 
παραπάνω αλλαγές καταστούν εφαρμόσιμες. 
 

• Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» και 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – Τροποποίηση 
2008: Εξαγοράσιμα χρηματοοικονομικά μέσα και υποχρεώσεις κατά την 
εκκαθάριση (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2009). 

 
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(«puttable») και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας αναγνωριστούν ως 
ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Η Εταιρία  αναμένει 
ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές της καταστάσεις. 
 

• Αναθεωρημένο ΔΛΠ 23: «Κόστος Δανεισμού» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009) 

 
Στην αναθεωρημένη έκδοση του ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάμενο Πρότυπο) 
για αναγνώριση του κόστους δανεισμού που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα σε ένα επιλέξιμο στοιχείο του 
ενεργητικού που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισμού που μπορεί να 
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κατανεμηθούν άμεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις 
προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα στοιχείο του ενεργητικού που πληρεί τις προϋποθέσεις, 
είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας για 
τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου Προτύπου δεν 
έχει εφαρμογή στην Εταιρία. Η αναθεώρηση του Προτύπου δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Αποτίμηση: Κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης, Ιούλιος 2008 (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2009). 

 
Η τροποποίηση στο ∆.Λ.Π. 39, επιτρέπει σε μία επιχείρηση να προσδιορίσει ως αντισταθμιζόμενο στοιχείο 
ένα τμήμα της μεταβολής της εύλογης αξίας ή της διακύμανσης της ταμειακής ροής ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου. Μία επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει τις μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις 
ταμειακές ροές που συνδέονται με ένα μονομερή κίνδυνο, ως το αντισταθμιζόμενο στοιχείο, σε μία 
αποτελεσματική σχέση αντιστάθμισης. Η Εταιρία δεν αναμένει η τροποποίηση αυτή να επηρεάσει τις 
Οικονομικές της Καταστάσεις. 
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5.6.3 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων 

 
Τον Μάιο του 2008 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε μια σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ με σκοπό την εξάλειψη 
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2009 και δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 

Πρότυπο Τροποποίηση 
∆ΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του 
Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» 

Σχέδιο πώλησης μειοψηφικού ποσοστού σε μία 
θυγατρική 

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Ταξινόμηση παραγώγων ως κυκλοφορούντα /μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία 
Ανακτήσιμο ποσό 

∆ΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» Πώληση στοιχείων του ενεργητικού που κατέχονται 
προς εκμίσθωση σε τρίτους 
Μειώσεις παροχών και αρνητικά κόστη προϋπηρεσίας 
∆ιαχειριστικά κόστη προγράμματος 
Αντικατάσταση ορισμού «διακανονισμός» ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 
Παροχή καθοδήγησης αναφορικά με ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις 

∆ΛΠ 20 «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 
Γνωστοποίηση Κρατικής Υποστήριξης» 

Κυβερνητικά δάνεια με μηδενικό ή πολύ χαμηλό 
επιτόκιο σε σχέση με την αγορά 

∆ΛΠ 23 «Κόστη ∆ανεισμού» Συστατικά στοιχεία κόστους δανεισμού 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις» 

Αποτίμηση θυγατρικής κατεχόμενης προς πώληση, 
στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 
Απαιτούμενη γνωστοποίηση όταν οι επενδύσεις σε 
συγγενείς λογιστικοποιούνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων. 

∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς» 

Απομείωση επενδύσεων σε συγγενείς 

∆ΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» 
Απαιτούμενη γνωστοποίηση όταν οι συμμετοχές σε 
κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων. 

∆ΛΠ 29 «Παρουσίαση Οικονομικών Αναφορών σε 
Υπερπληθωριστικές Οικονομίες» 

Περιγραφή της βάσης αποτίμησης στις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

∆ΛΠ 36 «Απομείωση Στοιχείων του Ενεργητικού» 
Γνωστοποίηση των εκτιμήσεων που διενεργήθηκαν 
προκειμένου να προσδιοριστεί η «αξία λόγω 
χρήσης». 
Έξοδα δραστηριοτήτων διαφήμισης και προώθησης. 

∆ΛΠ 38 «Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού» Εφαρμογή σταθερής μεθόδου ή μεθόδου απόσβεσης 
της μονάδας παραγωγής. 
Αναταξινόμηση παραγώγων προς ή από την 
ταξινόμησή τους στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
Προσδιορισμός και τεκμηρίωση αντισταθμίσεων σε 
επίπεδο τομέα. 

∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Αποτίμηση» 

Χρήση αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε 
σχέση με το αρχικό πραγματικό) κατά τον 
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επαναπροσδιορισμό ενός χρεωστικού τίτλου μετά 
την παύση της λογιστικής αντιστάθμισης της εύλογης 
αξίας. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Αναθεώρηση πεδίου εφαρμογής αναφορικά με τα 
ακίνητα που βρίσκονται υπό κατασκευή ή 
αξιοποιούνται για μελλοντική χρήση ως επενδυτικά 
ακίνητα. 
Χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου για τον 
προσδιορισμό της εύλογης αξίας. ∆ΛΠ 41 «Γεωργία» 
Πρόσθετος βιολογικός μετασχηματισμός. 

 
Η Εταιρία βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της επίπτωσης από την εφαρμογή των ανωτέρω 
τροποποιήσεων. 
 

6. Βασικές λογιστικές αρχές 

 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις οποίες 
συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρία είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόσθηκαν την προηγούμενη χρήση 
εκτός των κατωτέρω περιπτώσεων:  
 
6.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές της διοίκησης 

 
(α) Παραδοχές της διοίκησης 
 
∆εν υπάρχουν βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η ∆ιοίκηση της Εταιρίας και που έχουν την σημαντικότερη 
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
 
(β) Εκτιμήσεις και Υποθέσεις 
 
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των Οικονομικών 
Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της ∆ιοίκησης. Η Εταιρία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, 
βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και 
σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις 
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
 
Συνενώσεις Επιχειρήσεων 
 
∆εν έχουν εφαρμογή για την Εταιρία. 
 
 Έλεγχοι Απομείωσης Υπεραξίας και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού με Απεριόριστη Ωφέλιμη 
Ζωή 
 
Η Εταιρία διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των άυλων στοιχείων του 
ενεργητικού με απεριόριστη διάρκεια ζωής που έχουν προκύψει από θυγατρικές και συγγενείς, τουλάχιστον 
σε ετήσια βάση ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ∆ΛΠ 36. 
Προκείμενου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι απομείωσης, απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης 
και της εύλογης αξίας απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηματικής μονάδας. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι παρούσας αξίας ταμειακών ροών, η αποτίμηση βάσει δεικτών ομοειδών 



 
 

 23

συναλλαγών ή επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και η χρηματιστηριακή τιμή. Για την 
εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, η ∆ιοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως εκτιμώμενη 
μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως 
επιτόκια κ.λπ.  
 

• Απομείωση Ενσώματων Παγίων 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
υποδηλώνουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας λόγω 
χρήσης η ∆ιοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την μονάδα 
ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία 
των μελλοντικών ταμειακών ροών. 
 

• Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31/12/2008 η 
∆ιοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του 
ενεργητικού. 
  

• Εκτίμηση Εύλογης Αξίας Χρηματοοικονομικών Μέσων 

∆εν έχει εφαρμογή για την Εταιρία. 
 

• Απομείωση Χρηματοοικονομικών Μέσων 

 
∆εν έχει εφαρμογή για την Εταιρία. 
 
 

• Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και 
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 
 
Για τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στον Ισολογισμό 
απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της 
τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά 
ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό 
φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι 
διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο 
που έγινε ο προσδιορισμός. 
 
Η Εταιρία προχώρησε κατά την εξεταζόμενη χρήση στην απεικόνιση της επίδρασης από τη μείωση των 
φορολογικών συντελεστών στην αναβαλλόμενη φορολογία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν 
3697/25.09.2008 ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των 
εταιρειών μειώνεται σταδιακά κατά μία ποσοστιαία μονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, όπου θα 
ανέρχεται σε 20%.  
 

• Αβέβαιη έκβαση εκκρεμών επίδικων υποθέσεων 

Η Εταιρία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προχωρεί σε 
διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρίας. Βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία  
Του Ομίλου δεν έχει εφαρμογή για την Εταιρία. 
 
 

• Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών 
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Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον 
βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις 
φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί 
να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της ∆ιοίκησης της Εταιρίας , οι οποίες 
βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 
που θα ακολουθηθούν.  
 

• Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 

Η Εταιρία διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες όταν 
υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό 
της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της 
επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής 
και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει 
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
 

• Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική 
μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό 
αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη 
εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και  
η ∆ιοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους.  
 

• Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

∆εν έχει εφαρμογή για την Εταιρία. 
 
 
6.2 Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που  παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 
περιοχές.  
 
Η Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, δραστηριοποιήθηκε κυρίως σε έναν επιχειρηματικό τομέα 
δραστηριοτήτων, εκείνο της εμπορίας φαρμακευτικών ειδών σε μία γεωγραφική περιοχή την Ελληνική 
Επικράτεια. Ακολούθως, παρατίθενται τα ποσοστά συμμετοχής του κλάδου εμπορικών και υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, στα τρία βασικά μεγέθη-κριτήρια γνωστοποίησης του ∆ΛΠ 14. 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 31.12.2008

ΕΣΟΔΑ 19.851.798,52 19.851.799
% συμμετοχής 100,00% 100,00%
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 383.747,15 383.747
% συμμετοχής 100,00% 100,00%
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.278.863 6.278.863
% συμμετοχής 100,00% 100,00%  
6.3.1Μετατροπή ξένου νομίσματος 
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Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της Εταιρίας. 
 
6.3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Τα ενσώματα πάγια και οι επενδύσεις σε ακίνητα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος 
κτήσεως μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και την τυχόν απομείωσή τους πλέον τους 
κεφαλαιοποιηθέντες τόκους που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση με τα ενσώματα πάγια, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν 
αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο από την 
εκμετάλλευση των παγίων αυτών και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσματα ως έξοδο, κατά το χρόνο       
πραγματοποίησής τους. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων επιβαρύνουν 
το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής η οποία, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 
 

- Κτίρια 5 έτη 

- Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 5-7 έτη 

- Αυτοκίνητα 5-7 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 5-7 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε ετήσια 
βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορά 
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στ’ αποτελέσματα. 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στ' αποτελέσματα.  
 
6.3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό: Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 
πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη του λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. 
Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 
προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του 
λογισμικού. Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 
αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη πλην του ERP συστήματος το οποίο αποσβένεται στα 10 έτη. 
Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγματοποιούνται.  
 
Άδειες: Αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους με βάση τις διαδικασίες επιμερισμού του τιμήματος 
εξαγορών στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις των εξαγορασθέντων. Οι άδειες που 
αναγνωρίστηκαν κατά τον επιμερισμό του κόστους αγοράς έχουν αόριστη ωφέλιμη ζωή και εξετάζονται για 
τυχόν μείωση της αξίας τους σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας): Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο 
κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια. 
 

6.3.4 Απομείωση Αξίας μη χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και δεν αποσβένονται 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
 
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας 
∆ημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα ∆ημιουργίας Ταμειακών Ροών 
είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα 
στοιχεία και ομάδες στοιχείων του Ομίλου. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η 
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε 
περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της 
υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε 
αναλογική βάση. 
 
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης. Η ζημιά απομείωσης που έχει 
αναγνωριστεί για την υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα 
υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού διενεργείται επισκόπηση της 
ζημιάς απομείωσης προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί. Μια ζημιά απομείωσης 
αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της 
ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από 
αποσβέσεις) με την οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 
 
6.3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 

 
Οι επενδύσεις της Εταιρίας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

(α) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  
Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών 
από την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.   

(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για 
εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Η Εταιρία δεν 
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
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(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους.  Η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε 
αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο 
μη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 
μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 
 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που 
είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις επενδύσεις 
λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   
Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  
 
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την περίοδο που προκύπτουν. 
 
Μη πραγματοποιθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς 
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο 
Όμιλος προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης 
περιλαμβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους 
προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες 
του εκδότη. 
 
Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα  
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη λογιστική του αξία.  Για μετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή 
παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη 
απομείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται 
σαν η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά 
απομείωσης η οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται από 
το αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των 
συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 
 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν η Εταιρία χάνει τον έλεγχο επί 
των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα δικαιώματα 
λήγουν ή μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της Εταιρίας για 
καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται. 
 
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο 
(δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρεώσεις 
διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η 
διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
εμφανίζεται στον Ισολογισμό, μόνο όταν ο Όμιλος έχει το νομικό δικαίωμα και προτίθεται να προβεί στον 
ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό. 
 
Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή 
ζημιές που προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εμπορικού 
χαρτοφυλακίου. 
 
Η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
 
6.3.6 Αποθέματα  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να 
βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, 
γενικά βιομηχανικά έξοδα (βασιζόμενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να περιλαμβάνει 
κόστη δανεισμού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών και των ετοίμων προϊόντων 
καθορίζεται με βάση το μέσο σταθμικό κόστος. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των ετοίμων και ημιτελών 
προϊόντων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρίας μείον τα εκτιμώμενα 
κόστη για την ολοκλήρωσή τους και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιμώμενο κόστος αντικατάστασης στην κανονική 
λειτουργία της Εταιρίας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο. 
 

6.3.7 Εμπορικές απαιτήσεις 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 
απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται αφού ληφθεί 
υπόψη η παλαιότητα του υπολοίπου, η οικονομική δυνατότητα του πελάτη να πληρώσει και η 
αποτελεσματικότητα των προσπαθειών είσπραξης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 
προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η επάρκεια της πρόβλεψης επισκοπείται συχνά 
σε συνδυασμό με τα ιστορικά ποσοστά είσπραξης και άλλους οικονομικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 
την εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσματα. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική της Εταιρίας να μην διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες 
οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
 
6.3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, 
προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας 
επενδύσεις. 
Η Εταιρία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και τις επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλού ρίσκου 
με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. 
Για τον σκοπό της σύνταξης των  Καταστάσεων Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται 
από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. 
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6.3.9 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς πώληση 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που η Εταιρία σκοπεύει να πουλήσει εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”.  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη 
αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και 
την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως 
“κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την 
πώληση  και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται 
στα “άλλα έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Η Εταιρία δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση. 
 
6.3.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η 
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. 
 
(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 

 
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, 
καθαρά από φόρους. 
 

(β) Μερίσματα μετοχών 

 
Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας. 
 
6.3.11 Δάνεια 

 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού 
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα 
το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία 
κλεισίματος των Οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
6.3.12 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους 
αναβαλλόμενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.  
 

• Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος 
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Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισμών της Εταιρίας. Η δαπάνη για τρέχοντα 
φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρίας 
όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένους ή 
ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 
 

• Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος 

Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά βάρη ή 
οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της 
υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν 
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 
εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η  
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 
τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας 
σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 
συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού, χρήση. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ενώ επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και μειώνονται 
κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογητέο κέρδος για να 
επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 
ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές 
στα στοιχεία του ενεργητικού ή στις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 
 
6.3.13 Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
  
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 
 
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών 
όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων 
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.  
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών  
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στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά 
κέρδη και ζημίες. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 
με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού ∆ημοσίου.  
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα 
και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 
του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση 
αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 
ωρίμανσης. 
 
 
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
 
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 
ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο 
δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία 
αποχώρηση. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση.  
 
6.3.14 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν: 

• Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του 
παρελθόντος, 

• Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό της υποχρέωσης,  
• Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να   απεικονίζουν τις 
καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να 
διακανονιστεί μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της 
διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού. Το 
προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις  
τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη 
συγκεκριμένη υποχρέωση.  
 
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη 
πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση 
στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων. 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές 
εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών 
είναι πιθανή. 
 
6.3.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
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Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο 
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα  έσοδα λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας στο καθαρό ποσό που αναμένεται να 
εισπραχθεί.   
 
(β) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί 
της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που 
πραγματοποιούνται για  λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο 
χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
 
6.3.16 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

 
Τα βασικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις. ∆εδομένης της βραχυπρόθεσμης κυρίως φύσεως των εργαλείων αυτών, η 
διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία 
απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Εταιρίας. Επιπρόσθετα, η διοίκηση πιστεύει ότι τα επιτόκια που 
καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της 
αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία 
απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Η Εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 
 
6.3.17 Μισθώσεις 

Η Εταιρία είναι ο εκμισθωτής: 

 Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Στοιχεία του ενεργητικού τα οποία μισθώνονται σε τρίτους με λειτουργικές συμβάσεις περιλαμβάνονται στα 
μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, στη κατηγορία των ενσωμάτων παγίων και των επενδύσεων σε 
ακίνητα. Τα πάγια αυτά αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους όπως και τα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα από την Εταιρία πάγια. Το έσοδο από τα ενοίκια αναγνωρίζεται στα έσοδα την 
περίοδο την οποία αφορούν σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση ενοικίασης.  
 
6.3.18 Κέρδη Ανά Μετοχή 

 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους της εταιρίας με τον αριθμό των ονομαστικών μετοχών. 
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6.3.19 Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

 
∆ιαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
 
7. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

7.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις (μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος 
κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν μειώσεις της αξίας τους. 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη και υποθήκες. 
 
 

  
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 
Μικτή Λογιστική αξία 0 0 0
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας 0 0 0 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 0 0 0 
Μικτή Λογιστική αξία 21.996 44.732 66.728
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (410) (3.369) (3.779) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεμβρίου 2007 21.586 41.363 62.949 

Μικτή Λογιστική αξία 42.903 65.109 108.012
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (3.970) (12.364) (16.334) 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008 38.933 52.745 91.678

 
 

  
Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 
Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 
        
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 
2007 

0 0  0

        
Προσθήκες              21.996                44.732  66.728 
Αποσβέσεις περιόδου (410) (3.369) (3.778) 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2007 

21.586 41.363 62.949

        
Προσθήκες 20.907 20.377 41.284 
Αποσβέσεις περιόδου (3.561) (8.995) (12.556) 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2008 

38.933 52.745 91.678

 
 
 
 
 ∆εν υπάρχουν χρηματοδοτικές μισθώσεις με 31-12-2008. 
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7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Ειδικότερα, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στις 31/12/2008 αναλύονται ως εξής 
Μικτή Λογιστική αξία 0
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας 0

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 0

Μικτή Λογιστική αξία 10.744 
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (378)

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 10.366

Μικτή Λογιστική αξία 11.808 
Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (2.341) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008 9.466

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ   
    
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007 0
   
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 10.744 
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων (378)
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 10.366

    
Προσθήκες 1.442 
Αποσβέσεις περιόδου (2.341) 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008 9.466

 
 

7.3 Αναβαλλόμενος φόρος 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές 
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:  
  31/12/2008 31/12/2007 
  Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση 
Παροχές σε 
Εργαζομένους 2.251 0 2.071 0 

Συμψηφισμός 2.251 0 2.071 0 

          
Υπόλοιπο 2.251 0 2.071 0 

 
 
 
 
7.3 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αφορούν την εγγύηση ενοικίου για την μίσθωση ακινήτου.  
 

7.4 Αποθέματα 
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Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 
  31/12/2008 31/12/2007
Εμπορεύματα 968.486 1.228.541 

Σύνολο 968.486 1.228.541 

Εμπορεύματα   
  31/12/2008 31/12/2007
Φάρμακα 968.486 1.228.541 

Σύνολο 968.486 1.228.541 

 

 

7.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

  
      31/12/2008       31/12/2007

Πελάτες 3.492.479 3.221.055 
Επιταγές εισπρακτέες 865.350 0
Χρεώστες διάφοροι 4.259            0 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 
μέρα 24.934 14.749 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 100 0
 Παρακράτηση φόροου 
εισοδήματος 49.939 92

Έξοδα επομένων χρήσεων 1.548 6.298 
Λοιπές απαιτήσεις 0 120.556 
Σύνολο 4.438.609 3.362.750

    
Ποσά σε χιλ. € 31/12/2008 31/12/2007 
Εμπορικές απαιτήσεις από 
τρίτους 4.357.830 3.339.758 

Εμπορικές απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη 24.934 14.749 

Εμπορικές απαιτήσεις – 
καθαρές 4.382.764 3.354.507

Προκαταβολές 50.039 0
Λοιπές απαιτήσεις 5.806 8.243 
Σύνολο άλλων απαιτήσεων  55.846 8.243
      
Σύνολο 4.438.609 3.362.750
    

 

7.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 
Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στις τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,91% (4,28% το 2007). Τα 
ταμειακά διαθέσιμα για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 
 
∆ιαθέσιμα στο ταμείο 1.683 3.028 
Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 748.684 340.016 
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Σύνολο 750.367 343.044 

 
7.7 Ίδια κεφάλαια 

 
i) Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Την 31η ∆εκεμβρίου 2008 το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών ανήρχετο σε 300.000 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία.  
 

  
Αριθμός Μετοχών 
(κοινές μετοχές) 

Κοινές 
Μετοχές 

Διαφορά 
υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο 

               300.000   300.000     300.000 

Υπόλοιπο την 31/12/2007 300.000 300.000 0 0 300.000  

Υπόλοιπο την 31/12/2008 300.000 300.000 0 0 300.000  
 
ii) Λοιπά Αποθεματικά 

 
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

    
Τακτικό 

αποθεματικό 

Διαφορά από 
αναπροσαρμογή 

αξίας 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Αποθεματικό 
χορηγηθέντων 
μετοχών Σύνολο 

Υπόλοιπα  31 Δεκεμβρίου 
2007 0,00 0 0,00                   -   0 

            0 
Μεταφορά από τα κέρδη χρήσης 1.004        1.004 

Υπόλοιπο  31 ∆εκεμβρίου 2008 1.004  0 0 0  1.004 

 
 
7.8 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
Τα δάνεια της Εταιρίας καθώς και οι ημερομηνίες λήξης τους αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2008 31/12/2007
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός 1.707.806 2.988.269
Σύνολο 1.707.806 2.988.269

Σύνολο δανείων 1.707.806 2.988.269

31/12/2008 31/12/2007
Μέχρι 1 έτος 1.707.806 2.988.269
Από 1 έως 5 έτη 0 0
Άνω των 5 ετών 0 0

1.707.806 2.988.269

Οι ημερομηνίες λήξης των δανείων, έχουν ως 
εξής:
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Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού της Εταιρίας για τη χρήση 2008 και 2007, είναι τα 
παρακάτω: 

2008 2007
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 5,00% 5,50%  
 
7.9 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

 
Η Εταιρία έχει την νομική υποχρέωση για την καταβολή στο προσωπικό εφ’ άπαξ αποζημίωσης κατά την 
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η ανάλυση της 
υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής : 
 

Υποχρεώσεις για: 31/12/2008 31/12/2007
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 4.886 2.929
Σύνολο 4.886 2.929

Χρεώσεις στα αποτελέσματα για: 31/12/2008 31/12/2007
Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20 (1.957) (2.929)
Σύνολο (1.957) (2.929)

Συνταξιοδοτικές παροχές Ν.2112/20

 Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:

31/12/2008 31/12/2007
Παρούσα αξία της συσσωρευμένης υποχρέωσης 4.886 2.929
Σύνολο 4.886 2.929

 Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα Αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί ως εξής:

31/12/2008 31/12/2007
Χρηματοοικονομικό κόστος (1.957) (2.929)
Κανονικό έξοδο στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων

(1.957) (2.929)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Οι κινήσεις της υποχρέωσης που εμφανίζεται στον ισολογισμό έχουν ως εξής:

Υπόλοιπο 1/1/2007 0

Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στ΄ αποτελέσματα (2.929)
Πληρωθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο 31/12/2007 (2.929)
Σύνολο χρέωσης/(πίστωσης) στ΄ αποτελέσματα (1.957)
Υπόλοιπο 31/12/2008 (4.886)  
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

31/12/2008 31/12/2007
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,00% 5,00%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,00% 4,00%
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή 30,77 30,77  
7.10 Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα 

 
Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές 
υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω 
εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει 
πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών. 
 

  
Εκκρεμείς 
δικαστικές 
υποθέσεις 

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο 

        
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2007 

0 0 0 

        
Πρόσθετες προβλέψεις  (25.000) (25.000) 
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 
2008 

0 (25.000) (25.000) 

 
7.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας έχει ως 
εξής: 
 
  31/12/2008 31/12/2007
Προμηθευτές 758.075 551.194 
Επιταγές πληρωτέες 2.779.534 1.128.187 
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα 
μέρη 2.512 0

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί και λοιποί 
φόροι πληρωτέοι 45.704 17.160 

Προκαταβολές από πελάτες 30.405  
Λοιπές υποχρεώσεις 37.010 19.423 
∆ουλευμένα έξοδα 3.027 0

Σύνολο 3.656.266 1.715.964

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.656.266 1.715.964 
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Σύνολο 3.656.266 1.715.964
 
7.12 Τρέχων φόρος εισοδήματος 

        31/12/2008 31/12/2007
Έξοδο φόρου που αναλογεί στη 
χρήση   137.349 6.695
Προκαταβολή φόρου     49.939 0
Σύνολο       187.288 6.695   

 
 
  
   
 

 

 

 
7.13 Κόστος πωληθέντων 

 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 

  
31/12/2008 31/12/2007 

Υλικά που αναλώθηκαν (18.941.872) (3.442.325) 
Σύνολο (18.941.872) (3.442.325)

 

7.14 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης 

Έξοδα διοίκησης   

  
31/12/2008 31/12/2007 

Aμοιβες και εξοδα προσωπικου (280.852) (53.903) 
Aμοιβες και εξοδα τριτων (33.342) (13.800) 
Παροχες τριτων (93.095) (42.934) 
Φοροι - τελη (972) 0
∆ιαφορα εξοδα (20.086) (16.202) 

Αποσβεσεις (11.036) (3.714) 

Προβλεψεις εκμεταλλευσεως (1.957) (2.929) 
Σύνολο (441.339) (133.482)

      
Έξοδα διάθεσης   

  
31/12/2008 31/12/2007 

Παροχες τριτων (25.530) (1.499) 
Φοροι - τελη (1.161) (6.780) 
∆ιαφορα εξοδα (20.450) (443)
Αποσβεσεις (3.861) 0
Σύνολο (51.002) (8.722)

 
7.15 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 
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Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για τις χρήσεις 2008 και 2007 έχουν ως εξής: 

31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 258.708 54.487
Σύνολο 258.708 54.487

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

31/12/2008 31/12/2007
Λοιπά έξοδα (660) 0
Σύνολο (660) 0

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
7.16 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

31/12/2008 31/12/2007
Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών δανείων (133.880) (29.174)
Σύνολο (133.880) (29.174)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

31/12/2008 31/12/2007
Έσοδα από τόκους καταθέσεων 4.161 916
Σύνολο 4.161 916

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 
 
 

7.17 Φόρος εισοδήματος 

  31/12/2008 31/12/2007 
Τρέχων φόρος  (137.349) (6.695) 
Αναβαλλόμενος φόρος  181 2.071 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρησεις (25.000) 0 
Σύνολο (162.168) (4.624) 

    
  31/12/2008 31/12/2007 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων              546.636                 26.779  
Φόροι υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα 
συντελεστή  στο τέλος της αντίστοιχης 
περιόδου  στα κέρδη 

(136.659) (6.695) 

Έξοδα μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς 
σκοπούς (690) 0 

Σύνολο (137.349) (6.695) 
 
 

7.18 Κέρδη ανά μετοχή 
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Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της 
μητρικής (μετά από φόρους), με το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών της Εταιρίας στην 
διάρκεια της περιόδου. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή είναι ίδια με τα βασικά. 
 
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 383.747 13.870
Aριθμός μετοχών 300000 300000
Βασικά/ μειωμένα 1,28 0,05  
7.19 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

    
31/12/2008 

     
              31/12/2007 

     
Κέρδη Περιόδου μετά φόρων  383.747 13.871
Προσαρμογές για:     
Φόρο   162.168 4.624,00 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων   12.555 3.778,00 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων   2.341 378
Μεταβολές στις Υποχρεώσεις λόγω 
Συνταξιοδότησης του Προσωπικού   1.957 2.929 

Λοιπές προβλέψεις   25.000 0
Έσοδα τόκων   (4.161) (916)
Έξοδα τόκων   133.880 29.174,00 
   717.488 53.838
     
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης    
(Αύξηση)/μείωση μακροπροθεσμων απαιτησεων   (180) (20.077) 
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων   260.054 (1.228.541) 
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων   (1.075.859) (3.362.750) 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων   1.958.729 1.718.035 
   1.142.744 (2.893.333)
     
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  1.860.232 (2.839.495)

Καταβληθέντες τόκοι   (133.880) (29.174) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   0 0,00 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  1.726.352 (2.868.669)
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7.20 Δεσμεύσεις  

 
∆εν υπάρχουν δεσμεύσεις χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων, δοσμένες εγγυήσεις της Εταιρίας κατά 

την 31.12.2008.  
 

7.21 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
∆εν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις κατά την 31.12.2008 πέραν των ανέλεγκτων φορολογικών 

χρήσεων.  

 

Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρία 
προχωράει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο 
παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση 
θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν 
σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρίας. 
 
 

Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

  

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 
Δ.Θ.Κ.Α.  
ΥΓΕΙΑ  
Α.Ε. 

ΜΗΤΕΡΑ 
A.E. 

VALONE 
CO LTD 

ΜΓΚ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΛΤΔ 

Y-
LOGIMED 

A.E. 

Y 
PHARMA 

A.E. 
ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ  Α.Ε. 0 0 0 0 0 11.250 11.250

Y PHARMA Α.Ε. 61.296 12.035 2.051 742 62 0 76.185Π
ΕΛ
Α
Τ

Η
Σ 

ΣΥΝΟΛΟ 61.296 12.035 2.051 742 62 11.250 87.435

 
 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ 
Δ.Θ.Κ.Α.  
ΥΓΕΙΑ  
Α.Ε. 

ΜΓΚ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

ΛΤΔ 

Y 
PHARMA 

A.E. 
ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Θ.Κ.Α. 
ΥΓΕΙΑ  ΑΕ   2.512 2.512 

Y PHARMA 22.133 742 0  24.934 

Α
Π
Α
ΙΤ
Η
Σ

Η

ΣΥΝΟΛΟ 
22.133 11.515 2.512 38.219 

 
 
 
 

 

Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 
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∆εν υπάρχουν παροχές προς τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας κατά την 31.12.08. 
 
∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.  
 

8. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  
 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και συναλλαγματικό κίνδυνο που 

προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία στη διαχείριση 

των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται πιο κάτω: 

 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται 
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή μετρητών από εργασίες της 
Εταιρίας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Ο παρακάτω 
πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 
κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1% (2007: +/-1%). 

     31.12.2008 31.12.2007 

     1% -1% 1% -1% 

Αποτέλεσμα χρήσης (23.480) 23.480 (14.941) 14.941 

Καθαρή Θέση   (23.480) 23.480 (14.941) 14.941 

 
 
 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν 
τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών 
από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρία 
δεν έχει υψηλά πιστωτικά υπόλοιπα σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της, δεδομένου ότι οι 
μέσες ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων της είναι πολύ κάτω του μέσου όρου του κλάδου στον 
οποίο δραστηριοποιείται. Η Εταιρία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας πιστοληπτικής 
ικανότητας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση την χρονολογική κατάσταση των απαιτήσεων 
της. 
 

           31.12.2008 31.12.2007 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων      

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 750.367 343.044 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις    4.438.609 3.362.750 

Σύνολο          5.188.976 3.705.795 

 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων για την Εταιρεία κατά την 31.12.2008, 
αναλύεται ως εξής: 

 
Ενηλικίωση 
Εμπορικών 
Απαιτήσεων   
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  Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες   
  0-3 μήνες 3-6 μήνες  6-12 μήνες >1 έτος και μη απομειωμένες Σύνολο 

2008 0 0 0 0 4.438.609 4.438.609 
2007 0 0 0 0 3.362.750 3.362.750 

 
 
 

(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να 
κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.  Η Εταιρία δεν υπόκειται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο δεδομένου ότι οι κύριες συναλλαγές της όπως οι αγορές 
εμπορευμάτων και οι πωλήσεις της προς τρίτους, πραγματοποιούνται σε ευρώ. Η Εταιρία τέλος 
δεν έχει στοιχεία Ενεργητικού ή Παθητικού εκφρασμένα σε Ξένο Νόμισμα .  

 
             (δ)            Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 
 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η ∆εκεμβρίου 2008 για την εταιρία 
αναλύεται ως εξής: 

 
 

     Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
    εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 5 έτη 
Τραπεζικός ∆ανεισμός     1.707.806 0 0 
Εμπορικές Υποχρεώσεις   3.537.609       
Λοιπές υποχρεώσεις   118.658   0 0 
Σύνολο   3.656.266 1.707.806 0 0 

 
 
                 ε)          Διαχείριση Κεφαλαίου 
 

     2008 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    697.616,93 
Πλέον: ∆άνεια μειωμένης 
εξασφάλισης    0 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα    750.366,92 
Κεφάλαιο    -52.750 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    697.617 

Πλέον: ∆άνεια    1.707.806 

Σύνολο κεφαλαίων    2.405.423 

 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές Δραστηριότητες της Εταιρίας  
 
Η διοίκηση της Εταιρίας κρίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Επιχειρηματικές 
∆ραστηριότητες της Εταιρίας  
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία  
 
Η διοίκηση της Εταιρίας κρίνει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον Κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιείται η Εταιρία 
 
9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
∆εν υπάρχουν Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που να επηρεάζουν σημαντικά την Εταιρία. 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ    

 ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ 

  

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

  

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 
 

 


