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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε προς έγκριση την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης για τη χρήση 2015 σύμφωνα με
το Νόμο και βάσει του Καταστατικού της Εταιρίας, νόμιμα υπογεγραμμένη και ελεγμένη, και να σας παραθέσουμε
αναλυτικά τα πεπραγμένα εντός της χρήσης του 2015 με αναφορά στην οικονομική κατάσταση και στα
αποτελέσματα της Εταιρίας, στους στόχους, στις προοπτικές και στις προσδοκίες για το 2016, καθώς και στη
διαχείριση των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και αφορούν την περίοδο από
01/01/2015 έως 31/12/2015, καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.-IFRS) με βάση τις λογιστικές αρχές και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας και είναι σύμφωνες με τα πρότυπα αυτά.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α
παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι θεματικές ενότητες της παρούσας Έκθεσης και το περιεχόμενό της έχουν ως ακολούθως
1.
Ο

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.
κύκλος των εργασιών της κλειομένης χρήσεως που ανήλθε σε Ευρώ 6.030.073 €

θεωρείται πολύ

ικανοποιητικός. Άλλωστε κατά το μέχρι σήμερα διαρρεύσαν διάστημα της νέας χρήσεως αναμένεται αύξηση
αυτού, δεδομένου ότι η προσέγγιση νέων πελατών με νέα προϊόντα δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
2.

Οικονομική θέση της Εταιρίας.

Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν
στην ελληνική αγορά.
3.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρίας.

Η πορεία της εταιρίας στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν ληφθούν υπ΄ όψη τα μέτρα
που ελήφθησαν από το Δ. Σ. και τους προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων που έχουν εκπονηθεί.
4.

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν.
5.

Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.

Δεν υπάρχουν.
6.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα.

Δεν υπάρχει.
7.

Πληροφορίες σε σχέση με την χρήση χρηματοοικονομικών μέσων.

Δεν είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της οικονομικής
κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης και δεν υφίσταται κανένας επιτοκιακός κίνδυνος
8.

Ακίνητα της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν.
Για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις στο
προσάρτημα.
9.

Σημαντικές ζημιές που κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης είτε υπάρχουν είτε αναμένονται να προκύψουν.

Δεν υπάρχουν.
10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας
έκθεσης.
Δεν υπάρχουν.
11. Υποκαταστήματα εταιρίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1

Λ .Κηφισίας 44 -Μαρούσι

Έδρα

01/01/2015-31/12/2015

2

9 Χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης

Γραφείο

01/01/2015-31/12/2015

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ XΡΗΣΗΣ

Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε τους κύριους Μέτοχους για την :
Υποβολή και ανάγνωση προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015-31.12.2015).
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015
Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της
αμοιβής τους.
Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να
μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε’
του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
Διάφορες ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας

Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πολυχρόνης-Κωλέτης Θεόδωρος

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάτσος Βασίλειος

Κάτσου Ελένη
Τζέν Μαρίνα

LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου
2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 (Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε
Ευρώ)
Ι . Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Περιουσιακά Στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός

4

45.653

50.933

48.702

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5

95.439

166.553

213.877

13

21.861

21.861

12.638

6

1.269

1.269

9.969

164.222

240.616

285.186

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα

7

1.070.828

1.242.637

1.467.569

Πελάτες

8

1.161.414

1.376.588

1.276.378

Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

8

49.801

210.535

286.338

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα

9

82.719

25.553

177.883

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων

2.364.762

2.855.314

3.208.168

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

2.528.984

3.095.930

3.493.354

12

437.000

1.550.000

1.550.000

0

527.000

527.000

11

(209.044)

(1.843.589)

(1.694.020)

227.956

233.411

382.980

137.139

134.101

57.852

0

0

0

137.139

134.101

57.852

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Συσσωρευμένα αποτελέσματα (ζημίες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

15

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές

16

1.157.103

1.372.714

2.378.995

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

14

477.182

989.787

408.208

0

0

0

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16

438.021

295.917

195.704

Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία

17

91.583

70.000

69.616

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.163.889

2.728.418

3.052.523

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

2.528.984

3.095.930

3.493.355
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LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου
2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 (Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε
Ευρώ)
II. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Σημ.

31.12.2015

31.12.2014

Κύκλος Εργασιών

18

6.030.073

5.822.729

Κόστος πωληθέντων

19

(2.599.353)

(2.874.457)

3.430.720

2.948.273

Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα

20

1.927

55.207

Έξοδα διοίκησης

22

(631.468)

(623.956)

Έξοδα διάθεσης

23-24

(2.600.986)

(2.404.250)

0

0

Άλλα έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα

200.193

(24.726)

Έσοδα επενδύσεων

25

1.953

641

Χρηματοοικονομικά έξοδα

26

(176.096)

(99.233)

26.051

(123.318)

(26.405)

0

(354)

(123.318)

(354)

(123.318)

(4.074)

(35.473)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά φόρων

27

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά φόρων
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημία) που δε θα αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα
χρήσης σε επόμενες περιόδους:
Εισόδημα/(Ζημία) επανεπιμέτρησης προγράμματατος καθορισμένων εισφορών (σημ.
15)
Επίδραση φόρου εισοδήματος (σημ. 13)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους

0

9.223

(4.428)

(149.567)

285.108

49.483

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων
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LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου
2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 (Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε
Ευρώ)
III. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2014

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Συσσωρευμένα
αποτελέσματα

Σημ: 12

Σημ: 10

Σημ: 11

1.550.000

527.000

Αποτέλεσμα χρήσης
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)
Λοιπές προσαρμογές στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014

1.550.000

527.000

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)
Αποτέλεσμα Χρήσης

-

Φόροι που βαρύνουν απ' ευθείας την καθαρή θέση
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου

(1.113.000)

(527.000)

Λοιπές προσαρμογές στην καθαρή θέση
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015

437.000

-

Σύνολο

(1.694.020)

382.980

(123.318)

(123.318)

(26.250)

(26.250)

-

-

(1.843.588)

233.411

(4.074)

(4.074)

(354)

(354)

-

-

1.640.000

-

(1.027)

(1.027)

(209.044)

227.956
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LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου
2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 (Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε
Ευρώ)
IV. Κατάσταση ταμειακών ροών
Λειτουργικές δραστηριότητες

Σημ:

Κέρδη προ φόρων

31.12.2015

31.12.2014

26.051

(123.318)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων

4

12.713

13.817

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

5

72.201

60.392

Απομείωση άϋλων περιουσιακών στοιχείων

5

(26.002)

(26.002)

-

-

(Κέρδος)/Ζημία από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα τόκων

25

(1.953)

(641)

Έξοδα τόκων

26

176.096

99.233

Προβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
Προβλέψεις αποζημίωση προσωπικού

-

-

15

(2.071)

40.775

-

-

257.034

64.257

Λοιπές προβλέψεις
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων

171.810

224.932

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων

375.909

(24.408)

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(77.929)

(797.381)

469.790

(596.857)

Τόκοι που εισπράχθηκαν

-

-

Καταβληθέντες φόροι

-

(49.723)

-

(49.723)

726.823

(582.323)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων

4

(7.433)

(16.048)

Αγορές άυλων στοιχείων του ενεργητικού

5

(1.088)

(62.089)

(8.521)

(78.137)

-

-

(661.136)

508.130

(661.136)

508.130

57.166

(152.330)

25.553

177.883

82.719

25.553

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμή Μερισμάτων
Πληρωμές Δανείων & Τόκων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

9
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LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

1. Νομική Υπόσταση, Διάρκεια και Αντικείμενο Εργασιών

Η LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρεία το 2008 (ΑΜΑΕ:
66371/01ΝΤ/Β/08/214) και εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων σύμφωνα με τα
κριτήρια των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 121906301000. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εμπορία
φαρμακευτικών, ιατροτεχολογικών και καλλυντικών προϊόντων.
2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του Σ.Δ.Λ.Π., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που έληξαν την 31η
Δεκεμβρίου 2015. Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί
πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους Απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και
παραδοχών. Επιπροσθέτως, απαιτεί κρίσεις της διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των
λογιστικών αρχών και μεθόδων της Εταιρείας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στη βέλτιστη
γνώση της διοίκησης περί των τρεχουσών συνθηκών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε ευρώ και όλες οι τιμές στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ευρώ, εκτός και αν
αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας
(«going concern»).
Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων
Οικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014,
εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015.
 Error! Hyperlink reference not valid. Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
(Αναθεώρηση)
 ΔΛΠ.32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) – Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις
 ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο
 ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιμέτρηση –
Αντικατάσταση Παραγώγων και Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης
 ΔΛΠ 36 Ανομοίωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις
ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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Η επίδραση των παραπάνω αλλαγών στις οικονομικές καταστάσεις ή την απόδοση της εταιρείας
περιγράφεται παρακάτω:
ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Ως συνέπεια των νέων προτύπων ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις
συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις», το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις»
μετονομάστηκε σε ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» και
περιγράφει την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των
επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Η αναθεώρηση αυτή δεν είχε καμία επίπτωση στην
οικονομική θέση ή την απόδοση της εταιρείας
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) - Συμψηφισμός
Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές διευκρινίζουν την έννοια "υφίσταται στο παρόν νομικά επιβαλλόμενο
δικαίωμα για συμψηφισμό". Οι τροποποιήσεις επίσης διευκρινίζουν την εφαρμογή των κριτηρίων
συμψηφισμού του ΔΛΠ 32
στα συστήματα διακανονισμού (όπως σε κεντρικά συστήματα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία
εφαρμόζουν μηχανισμούς μεικτούς διακανονισμού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Η
επίδραση αυτών των τροποποιήσεων δεν είχε καμία επίπτωση στην οικονομική θέση ή την
απόδοση της εταιρείας
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 27 Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το μέρος του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
που σχετίζεται με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, αναφέρεται σε θέματα που
αναπτύσσονται στη Διερμηνεία 12 Ενοποίηση - Οικονομικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Το ΔΠΧΑ 10
εγκαθιστά ένα ενιαίο μοντέλο ελέγχου που έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρείες,
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που
εισάγονται από το ΔΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σημαντική κρίση προκειμένου να
καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη
μητρική, συγκρινόμενες με τις απαιτήσεις που βρίσκονταν στο ΔΛΠ 27. Η επίδραση αυτού του
προτύπου δεν είχε καμία επίπτωση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της εταιρείας
ΔΠΧΑ 11 Από Κοινού Συμφωνίες
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες και τη Διερμηνεία 13 Από κοινού
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες - Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Το
ΔΠΧΑ 11 καταργεί την επιλογή της αναλογικής ενοποίησης των από κοινού ελεγχόμενων
εταιρειών. Αντί αυτού, οι από κοινού ελεγχόμενες εταιρείες OL οποίες πληρούν τον ορισμό της
κοινοπραξίας πρέπει να λογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο καθαρής θέσης. Η επίδραση
αυτού του προτύπου δεν είχε καμία επίπτωση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της εταιρείας
, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει συμμετοχή σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο.
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις
Το ΔΠΧΑ 12 περιλαμβάνει όλες τις γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ
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27 και σχετίζονταν με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς επίσης KOL όλες τις
γνωστοποιήσεις που προηγουμένως εμπεριέχονταν στο ΔΛΠ 31 και στο ΔΛΠ 28. Οι
γνωστοποιήσεις αυτές σχετίζονται με τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, σε
από κοινού συμφωνίες, σε συγγενείς εταιρείες και δομημένες εταιρείες. Απαιτούνται επίσης
μια σειρά από νέες γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο δεν έχει επίδραση στην οικονομική θέση ή την
απόδοση της εταιρείας .
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιμέτρηση - Ανανέωση
των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης
Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή δεν απαιτείται διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης εάν
ένα παράγωγο αντιστάθμισης ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Το ΣΔΛΠ
προέβη σε περιορισμένης έκτασης τροποποίηση του ΔΛΠ 39, ώστε να επιτραπεί η συνέχιση
της λογιστικής αντιστάθμισης σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες αλλάζει ο
αντισυμβαλλόμενος ενός αντισταθμιστικού μέσου, προκειμένου για την εκκαθάριση του
μέσου αυτού. Η επίδραση αυτής της τροποποίησης δεν έχει επίδραση στην οικονομική θέση ή
την απόδοση της εταιρείας
ΔΛΠ 36 Ανομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) - Γνωστοποιήσεις
ανακτήσιμου ποσού μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση αυτή απομακρύνει τις ακούσιες επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 13 στις γνωστοποιήσεις
που απαιτούνται από το ΔΛΠ 36. Επιπρόσθετα, η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποίηση του
ανακτήσιμου ποσού των περιουσιακών στοιχείων ή των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών
,για τις οποίες έχει αναγνωριστεί απομείωση ή αναστραφεί απομείωση κατά τη διάρκεια της
περιόδου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της
εταιρείας.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ
Τα κάτωθι νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν
τεθεί ακόμα σε ισχύ:
ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Τροποποίηση): Διευκρίνιση
αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης και απόσβεσης άυλων περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα. Η
παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει την αρχή στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» και το ΔΛΠ 38 «Άυλα
Περιουσιακά Στοιχεία» ότι τα έσοδα αντικατοπτρίζουν περισσότερο το μοντέλο οικονομικών
ωφελειών που δημιουργούνται από μια επιχείρηση εν λειτουργία (της οποίας τμήμα είναι το
περιουσιακό στοιχείο) παρά τις οικονομικές ωφέλειες που καταναλώνονται μέσω της χρήσης του
περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα αυτού η αναλογία των εσόδων που δημιουργούνται προς
τα συνολικά έσοδα που αναμένεται να δημιουργηθούν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
απόσβεση ενσώματων παγίων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες
περιπτώσεις για την απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση δεν έχει κυρωθεί
ακόμα από την Ε.Ε. Το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην οικονομική θέση ή την
απόδοση της εταιρείας.
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ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές Εργαζομένων
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για εισφορές εργαζομένων ή τρίτων σε καθορισμένα προγράμματα
παροχών. Σκοπός της τροποποίησης είναι να απλουστευτεί η αποτίμηση των εισφορών που
εξαρτώνται από τον αριθμό των ετών που παρέχει τις υπηρεσίες του ο εργαζόμενος, για
παράδειγμα για τις εισφορές εργαζομένων βάσει σταθερού ποσοστού επί του μισθού. Το νέο
πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της εταιρείας
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Ταξινόμηση και Επιμέτρηση
Το πρότυπο εφαρμόζεται στις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2018 και
μεταγενέστερα αλλά επιτρέπεται και η νωρίτερη υιοθέτησή του. Η τελική φάση του ΔΠΧΑ 9
αντικατοπτρίζει όλες τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ
39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση καθώς και όλες τις προγενέστερες
εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει τις νέες προϋποθέσεις ταξινόμησης και επιμέτρησης,
απομείωσης και αντισταθμιστικής λογιστικής. Το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση
στην οικονομική θέση ή την απόδοση της εταιρείας
ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση) Αποτίμηση κτήσεων συμμετοχών σε σχήματα
υπό κοινό έλεγχο
Η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα.
Το ΔΠΧΑ 11 αφορά την αποτίμηση συμμετοχών σε κοινοπραξίες και σχήματα υπό κοινό έλεγχο. Η
τροποποίηση προσθέτει νέες κατευθυντήριες για τη λογιστική αποτίμηση της κτήσης συμμετοχών
σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και καθορίζει την
ορθή λογιστική αντιμετώπιση τέτοιου είδους κτήσεων. Η τροποποίηση δεν έχει κυρωθεί ακόμα από
την Ε.Ε. Το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της
εταιρείας
ΔΠΧΑ 14 Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί
Το πρότυπο ισχύει για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2016 ή μεταγενέστερα. Το
Σ.Δ.Λ.Π. έχει αναλάβει το έργο να αποτιμήσει τα ευρύτερα ζητήματα ρύθμισης τιμών και σκοπεύει
να δημοσιεύσει ένα έγγραφο διαβούλευσης για το ζήτημα αυτό εντός του 2015. Εν αναμονή του
αποτελέσματος αυτού του αναλυτικού έργου δράσεων ρυθμιζόμενων τιμών το Σ.Δ.Λ.Π. αποφάσισε
να αναπτύξει το Δ.Π.Χ.Α. 14 ως ενδιάμεσο μέτρο. Το Δ.Π.Χ.Α. 14 επιτρέπει σε όσους το υιοθετούν
για πρώτη φορά να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν ποσά που σχετίζονται με τη ρύθμιση τιμών
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP) που
χρησιμοποιούσαν πριν την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ. Παρόλα αυτά, για να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα
με οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί
η επίπτωση της ρύθμισης τιμών να παρουσιάζεται ξεχωριστά από τα άλλα αντικείμενα. Μια
οντότητα που χρησιμοποιεί ήδη οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΠΧΑ δεν έχει δικαίωμα να
χρησιμοποιήσει το πρότυπο. Το πρότυπο δεν έχει κυρωθεί ακόμα από την Ε.Ε. Το νέο πρότυπο δεν
αναμένεται να έχει επίπτωση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της εταιρείας
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες
Το πρότυπο ισχύει για ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την 1 η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Το
ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο με πέντε στάδια που ισχύει για έσοδα που αποκτώνται από
σύμβαση με πελάτη (με λίγες μόνο εξαιρέσεις), ανεξαρτήτως του είδους της συναλλαγής ή του
κλάδου που επιφέρει τα έσοδα. Οι προϋποθέσεις του προτύπου θα ισχύσουν επίσης και για την
αναγνώριση και επιμέτρηση κερδών και ζημίας επί των πωλήσεων κάποιων μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν εκροή των κανονικών
δραστηριοτήτων της οντότητας (π.χ. πωλήσεις ενσωμάτων παγίων ή άυλων περιουσιακών
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στοιχείων). Απαιτούνται αναλυτικές γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής
κατάτμησης των συνολικών εσόδων, πληροφοριών για τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγών στα
ισοζύγια λογαριασμών των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από
συμβάσεις μεταξύ των χρήσεων καθώς και κρίσιμων κρίσεων και εκτιμήσεων. Το πρότυπο δεν έχει
κυρωθεί ακόμα από την Ε.Ε. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίπτωσης
υιοθέτησης του προτύπου στις Οικονομικές της Καταστάσεις.
ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (Τροποποίηση)
Η τροποποίηση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η παρούσα τροποποίηση επιτρέπει στις
οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστική αποτίμηση
επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις τους και συμβάλλει στη μετάβαση κάποιων εξουσιών στα ΔΠΧΑ για τις εταιρικές τους
οικονομικές καταστάσεις, μειώνοντας έτσι το κόστος συμμόρφωσης χωρίς να μειώνονται οι
πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές. Η τροποποίηση δεν έχει κυρωθεί ακόμα από την
Ε.Ε. Το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της
εταιρείας .
Διερμηνεία 21: Τέλη
Η Επιτροπή διερμηνειών κλήθηκε να εξετάσει πώς μία οικονομική οντότητα θα πρέπει να
λογιστικοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις τις υποχρεώσεις για πληρωμή τελών που
επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, εκτός από φόρους εισοδήματος. Η διερμηνεία αυτή είναι μία
διερμηνεία του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά
Στοιχεία. Το ΔΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των
οποίων είναι η απαίτηση να υπάρχει παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός παρελθόντος
γεγονότος (γνωστό και ως δεσμευτικό νεγονός). Η διερμηνεία διευκρινίζει ότι το δεσμευτικό
γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση καταβολής ενός τέλους είναι η δραστηριότητα που
περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή του τέλους. Η επίδραση
αυτής της διερμηνείας δεν έχει επίδραση στην οικονομική θέση ή την απόδοση της εταιρείας.
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του
ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της
κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια
θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει
στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται
σε θυγατρική. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το νέο πρότυπο δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην οικονομική θέση ή την απόδοση
της εταιρείας .
• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 -2013, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουάριου 2015.
> ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή
τροποποιεί τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» KOL «συνθήκες αγοράς» και
προσθέτει τους ορισμούς «όρος απόδοσης» KOL «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως
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>

>

>

>

>

>

ήταν μέρος του ορισμού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο
αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση,
μεταγενέστερα επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα
από το εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.
ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα
να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων
συνάθροισης στους λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να
παρέχει συμφωνίες μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και
των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική
αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος
του ΔΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και
ΔΛΠ 39 δεν απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην
τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της μη προεξόφλησης
είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων
παγίων αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που
να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία
εταιρεία που παρέχειυπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχώνστην
αναφέρουσα
οικονομική οντότητα ή στη μητρικήεταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας,
αποτελεί συνδεδεμένο μέροςτης αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.
ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται
κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2011 -2014, το οποίο είναι μια
συλλογή των τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.
> ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμισηαυτή
διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3
εξαιρεί από το

>

>

πεδίο εφαρμογής του τη λογιστική αντιμετώπιση νια το σχηματισμό μιας από κοινού
συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το πεδίο
εφαρμογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ
13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση ή του
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.
ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι ο προσδιορισμός
του εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό τόσο της συνένωσης
επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, όσο και του
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επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί
τη χωριστή εφαρμογή και των δύο προτύπων ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.
•

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι
μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
λονισηκές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθμίσεις.
> ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο
διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται
ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν
υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την η ημερομηνία
ταξινόμησης.
> ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η
σύμβαση
εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή
σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι
οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται σης συνοπτικές ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις.
> ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της
ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση
το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η
υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε
αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
> ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι
απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην
ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση
Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες,
εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με
τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η
ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης Ενοποίησης
(Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην πράξη κατά την
εφαρμογή της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας
επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία.
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Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι
μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της
εταιρείας επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28
Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την
εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας
που εφαρμόζεται από τη συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις
συμμετοχές της σε θυγατρικές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση)
Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν
περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των
πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές
τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις
του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά, τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι
τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των σημειώσεων, τα υποσύνολα και το
διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών
εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο
της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Λογιστικές Αρχές

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των κονδυλίων, τα οποία
κρίνονται σημαντικά για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και της
απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, είναι οι εξής:
Μετατροπή ξένου νομίσματος
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, επιμετρούνται στο νόμισμα του
οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι Οικονομικές
Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των
ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημίες που
προκύπτουν από τον διακανονισμό συναλλαγών σε ξένο νόμισμα καθώς και από την αποτίμηση,
στο τέλος της χρήσης, των νομισματικών στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων που είναι
εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Οι
συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία
τους θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές
της εύλογης αξίας.
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Η γη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ή διαχείριση δηλώνεται σε τιμή κόστους. Επειδή δεν
μπορεί να προσδιοριστεί πεπερασμένος χρόνος ζωής για τη γη τα σχετικά λογιστικά ποσά δεν
αποσβένονται.
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Τα κτίρια, ο τεχνολογικός και λοιπός εξοπλισμός (συμπεριλαμβανομένων των επίπλων και μόνιμων
εξαρτημάτων) αναγράφονται στο κόστος κτήσης ή στο κόστος κατασκευής μείον την επακόλουθη
απόσβεση και ζημία απομείωσης.
Τέτοιου είδους κόστη περιλαμβάνουν το κόστος αντικατάστασης μέρους των ενσώματων παγίων
και το κόστος δανεισμού για μακροπρόθεσμα κατασκευαστικά έργα, εφόσον πληρούνται τα
κριτήρια αναγνώρισης. Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία επί ενοικίω.
Η απόσβεση υπολογίζεται βάσει της γραμμικής μεθόδου επί της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών
στοιχείων ως εξής:

Ωφέλιμη Ζωή ενσώματων παγίων (σε έτη)

Κτίρια
32

Μηχανήματα Μέσα Μεταφοράς Λοιπά πάγια
9
9
5

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία Οικονομικών Καταστάσεων. Οι υπολειπόμενες αξίες των
περιουσιακών στοιχείων, η ωφέλιμη ζωή και οι μέθοδοι απόσβεσης επανεκτιμώνται στο τέλος
κάθε οικονομικού έτους και αναπροσαρμόζονται μελλοντικά, εφόσον απαιτείται. Τα κέρδη ή
ζημίες που προκύπτουν από τη διάθεση ενσώματων παγίων προσδιορίζονται ως η διαφορά
μεταξύ των εσόδων από τη διάθεση και του λογιστικού ποσού του περιουσιακού στοιχείου και
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο πεδίο «άλλα έσοδα» ή στο αντίστοιχο πεδίο
δαπανών
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος.
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Για τους σκοπούς της εκτίμησης της απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα
κατώτατα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν επαρκώς ανεξάρτητες ταμειακές ροές (μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών). Ως αποτέλεσμα κάποια περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται
ξεχωριστά για απομείωση και κάποια ελέγχονται στο επίπεδο της μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών. Η υπεραξία επιμερίζεται σε εκείνες τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών
που αναμένεται να ωφεληθούν από τις συνεργίες στους αντίστοιχους εταιρικούς συνδυασμούς
και αντιπροσωπεύουν το κατώτατο επίπεδο εντός του Ομίλου στο οποίο η διοίκηση
παρακολουθεί την υπεραξία. Οι μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών στις οποίες η υπεραξία
έχει επιμεριστεί ελέγχονται ως προς την απομείωση τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Όλες τα
υπόλοιπα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών ελέγχονται
για απομείωση όποτε τυχόν γεγονότα ή αλλαγές των συνθηκών υποδηλώνουν ότι το λογιστικό
ποσό ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμο.
Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο το περιουσιακό στοιχείο ή το
λογιστικό ποσό της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Για να
προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου η διοίκηση εκτιμά την αξία του σε
χρήση, η οποία είναι οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές από κάθε περιουσιακό στοιχείο
ή μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών και προσδιορίζει το κατάλληλο επιτόκιο ώστε να
υπολογιστεί η παρούσα αξία αυτών των ταμειακών ροών. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για
τις διαδικασίες ελέγχου σχετίζονται άμεσα με τον τελευταίο εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
Ομίλου, αναπροσαρμοσμένο όπως απαιτείται για να εξαιρεθούν οι επιπτώσεις τυχόν μελλοντικής
αναδιοργάνωσης και βελτίωσης των περιουσιακών στοιχείων. Οι παράγοντες έκπτωσης
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προσδιορίζονται ξεχωριστά για κάθε περιουσιακό στοιχείο ή μονάδα δημιουργίας ταμειακών
ροών και αντικατοπτρίζουν τα αντίστοιχα προφίλ κινδύνου, όπως αυτά εκτιμώνται από τη
διοίκηση. Η ζημία απομείωσης για τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών μειώνει πρώτα το
λογιστικό ποσό τυχόν υπεραξίας που έχει επιμεριστεί στη συγκεκριμένη μονάδα δημιουργίας
ταμειακών ροών. Τυχόν υπολειπόμενη ζημία απομείωσης χρεώνεται κατ’ αναλογία στα υπόλοιπα
περιουσιακά στοιχεία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Με την εξαίρεση της υπεραξίας
επακολούθως επανεκτιμώνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία για τυχόν ενδείξεις ύπαρξης ζημίας
απομείωσης που είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν και ενδέχεται να μην υφίσταται πλέον ή να έχει
μειωθεί. Η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται εάν το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου
ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το λογιστικό ποσό και ο αντιλογισμός
πιστώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο αντιλογισμός περιορίζεται με τρόπο τέτοιο ώστε
το λογιστικό ποσό του περιουσιακού στοιχείου να μην υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό αυτού
ούτε να υπερβαίνει το λογιστικό ποσό που θα μπορούσε να είχε προσδιοριστεί, καθαρό από
αποσβέσεις, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης για τα περιουσιακά στοιχεία κατά τα
προηγούμενα έτη.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σήματα και άδειες
Οι άδειες χρήσης λογισμικού και τα εμπορικά σήματα δηλώνονται στο ιστορικό κόστος μείον την
απόσβεση που υπολογίζεται με χρήση της γραμμικής μεθόδου επί της ωφέλιμης οικονομικής ζωής
και δεν υπερβαίνουν το χρονικό διάστημα των 5 ετών.
Λογισμικό
Η αγορά λογισμικού δηλώνεται στο ιστορικό κόστος μείον την επακόλουθη απόσβεση και τυχόν
απομείωση. Η απόσβεση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη γραμμική μέθοδο επί της ωφέλιμης
οικονομικής ζωής για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Τα κόστη που σχετίζονται με
τη διατήρηση προγραμμάτων λογισμικού για υπολογιστές αναγνωρίζονται ως δαπάνες που
προέκυψαν.
Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η
Εταιρεία καθίσταται συμβαλλόμενος στις συμβατικές διατάξεις του χρηματοοικονομικού μέσου.
Τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά δικαιώματα
στις ταμειακές ροές από τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία λήξουν ή όταν το οικονομικό
στοιχείο και όλοι οι συνεπακόλουθοι κίνδυνοι και οφέλη μεταβιβαστούν. Οι οικονομικές
υποχρεώσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν εξαλειφθούν, εκκαθαριστούν, ακυρωθούν ή
λήξουν.
Τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται αρχικά στην
εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής, με εξαίρεση τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
τις οικονομικές υποχρεώσεις που μεταφέρονται στην εύλογη αξία μέσω της δήλωσης
εισοδήματος, τα οποία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία. Τα οικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και οι οικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται κατόπιν όπως περιγράφεται παρακάτω.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Για τους σκοπούς της επακόλουθης μέτρησης τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πέραν εκείνων
που αναφέρθηκαν και χαρακτηρίζονται ως αντισταθμιστικά μέσα, ταξινομούνται στις παρακάτω
κατηγορίες κατά την αρχική αναγνώριση:

δάνεια και απαιτήσεις,
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χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων,

διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις και

διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Η κατηγορία καθορίζει την επακόλουθη επιμέτρηση και αν τα έσοδα και οι δαπάνες που
προκύπτουν αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή σε άλλα συνολικά έσοδα.
Όλα τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, με εξαίρεση εκείνα σε εύλογη αξία μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων, υπόκεινται σε αναθεώρηση για απομείωση τουλάχιστον σε κάθε
ημερομηνία οικονομικής αναφοράς. Τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται όταν
υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα οικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
οικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Εφαρμόζονται διαφορετικά κριτήρια για
τον προσδιορισμό της απομείωσης για κάθε κατηγορία οικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα
οποία περιγράφονται παρακάτω. Το σύνολο των εσόδων και δαπανών που σχετίζονται με
οικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
παρουσιάζονται στα πεδία «οικονομικές δαπάνες», «οικονομικά έσοδα» ή «λοιπά οικονομικά
στοιχεία», με εξαίρεση την απομείωση εμπορικών απαιτήσεων που παρουσιάζεται στο πεδίο
«λοιπές οικονομικές δαπάνες ή λοιπά οικονομικά έσοδα».
Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
καθορισμένες ή προσδιοριστέες πληρωμές που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση τα παραπάνω επιμετρώνται στο απομειούμενο
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον την απομείωση. Η έκπτωση
παραλείπεται όπου η επίπτωση της έκπτωσης είναι αμελητέα. Η απομείωση του πραγματικού
επιτοκίου περιλαμβάνεται στα οικονομικά έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι ζημίες που
προκύπτουν από την απομείωση αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα οικονομικά
κόστη για δάνεια. Οι εμπορικές και οι περισσότερες λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας εμπίπτουν σε
αυτή την κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων. Οι επιμέρους σημαντικές απαιτήσεις
αποτιμώνται σχετικά με απομείωση όταν είναι σε καθυστέρηση ή όταν υπάρχουν άλλου είδους
αντικειμενικές ενδείξεις ότι κάποιος συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος μπορεί να περιέλθει σε
κατάσταση αδυναμίας πληρωμών. Οι απαιτήσεις που δεν αποτιμώνται ξεχωριστά ως προς την
απομείωση επανεκτιμώνται για απομείωση σε ομάδες, οι οποίες καθορίζονται με αναφορά στον
κλάδο και την περιοχή του αντισυμβαλλόμενου καθώς και με αναφορά σε άλλα διαθέσιμα
χαρακτηριστικά του κοινού πιστωτικού κινδύνου. Το ποσοστό της υποτίμησης βασίζεται σε
πρόσφατα ιστορικά ποσοστά αδυναμίας πληρωμών αντισυμβαλλομένων για κάθε ομάδα που
αναγνωρίζεται. Η απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων παρουσιάζεται στο πεδίο «δαπάνες
πώλησης και διανομής».
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν δανεισμό, εμπορικά και λοιπά
πληρωτέα. Οι οικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώντας επακόλουθος στο αποσβεσμένο κόστος
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, με εξαίρεση τις οικονομικές
υποχρεώσεις που διακρατούνται για εμπορικούς σκοπούς ή καταγράφονται σε εύλογη αξία μέσω
της κατάστασης αποτελεσμάτων που ακολούθως μεταφέρονται στην εύλογη αξία με τα κέρδη και
τις ζημίες να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Όλα τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα που δεν χαρακτηρίζονται και αποτελούν αντισταθμιστικά μέσα
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ένα οικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή μέρος ενός οικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μέρος
μιας ομάδας παρεμφερών οικονομικών περιουσιακών στοιχείων) παύει να αναγνωρίζεται όταν:

τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο λήξουν,

η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εισπράξει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο
αλλά έχει αναλάβει υποχρέωση να τις καταβάλλει εις ακέραιο άνευ ουσιαστικής καθυστέρησης σε
κάποιον τρίτο βάσει ρύθμισης «ενδιάμεσου σταθμού», ή
η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό
στοιχείο και είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και οφέλη από τα
περιουσιακά στοιχεία, ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους
και οφέλη αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.
Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα να εισπράττει ταμειακές ροές από ένα
περιουσιακό στοιχείο και δεν έχει ούτε μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά τους κινδύνους και
τα οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού
στοιχείου, τότε το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στον βαθμό που υφίσταται συνεχιζόμενη
ανάμειξη της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο. Η συνεχιζόμενη ανάμειξη, η οποία
προσλαμβάνει τη μορφή εγγύησης για το μεταβιβαζόμενο περιουσιακό στοιχείο, επιμετράται στο
κατώτατο του αρχικού λογιστικού ποσού του περιουσιακού στοιχείου ή στο μέγιστο ποσό του
τιμήματος που η Εταιρεία ενδέχεται να απαιτηθεί να καταβάλει. Όπου η συνεχιζόμενη ανάμειξη
λαμβάνει την μορφή του πωληθέντος δικαιώματος προαίρεσης ή/και δικαιώματος αγοράς
(συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης που διακανονίζεται τοις μετρητοίς ή συναφών
όρων) επί του μεταβιβασμένου περιουσιακού στοιχείου, ο βαθμός της συνεχιζόμενης ανάμειξης
τηΕταιρείας είναι το ποσό του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάστηκε το οποίο η Εταιρεία
μπορεί να επαναγοράσει, με εξαίρεση ότι στην περίπτωση πωληθέντος δικαιώματος πώλησης σε
ορισμένη τιμή (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης που διακανονίζεται τοις
μετρητοίς ή συναφών όρων) επί περιουσιακού στοιχείου που επιμετράται σε εύλογη αξία τότε ο
βαθμός της συνεχιζόμενης ανάμειξης της Εταιρείας ή του Ομίλου περιορίζεται στο κατώτερο της
εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάστηκε και της τιμής άσκησης του
δικαιώματος προαίρεσης.
Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Μια οικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η ευθύνη που προκύπτει από την
υποχρέωση εξαλειφθεί, ακυρωθεί ή λήξει. Όπου μια υφιστάμενη οικονομική υποχρέωση
αντικαθίσταται από κάποια άλλη από τον ίδιο δανειστή με σημαντικά διαφορετικούς όρους ή οι
όροι μιας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιαστικά, τότε μια τέτοιου είδους
αντικατάσταση ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης
και αναγνώριση μιας νέας υποχρέωσης και η διαφορά στα αντίστοιχα λογιστικά ποσά
αναγνωρίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων.
Τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικές υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το
καθαρό ποσό αναφέρεται στην ενοποιημένη κατάσταση της οικονομικής θέσης, εάν υφίσταται
ισχύον νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει πρόθεση
διακανονισμού σε καθαρή βάση για να υπάρχει ταυτόχρονη διαπίστωση των περιουσιακών
στοιχείων και διευθέτηση των υποχρεώσεων.
Αποθέματα
Τα αποθέματα δηλώνονται στο κατώτατο κόστος και την καθαρή αξία πώλησης. Το κόστος
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με τη διαδικασία παρασκευής καθώς και
όλα τα αντίστοιχα ποσοστά των προϊόντων κορυφής βάσει της κανονικής δυνατότητας
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λειτουργίας. Τα κόστη δανεισμού δεν λαμβάνονται υπόψη. Η καθαρή αξία πώλησης είναι η
εκτιμώμενη αξία πώλησης στην κανονική ροή της επιχείρησης μείον των αντίστοιχων δαπανών
πώλησης. Τυχόν μείωση στη λογιστική αξία του αποθέματος ως προς την καθαρή αξία πώλησης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία αποτιμά τις πρώτες ύλες και τα
αναλώσιμά του βάσει του σταθμισμένου μέσου κόστους.
Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων
και των ζημιών απομείωσης. Σε κάθε ημερομηνία Οικονομικών Καταστάσεων όλες οι
καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμούνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος Οικονομικών
Καταστάσεων ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή
υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί
πολιτική της Εταιρίας να μη διαγράφεται σχεδόν καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι
δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. Οι εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνήθως διακανονίζονται σε 0-150 ημέρες για την Εταιρία,
ενώ σε περιπτώσεις μη έγκαιρης είσπραξης δεν καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας στους πελάτες.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και
χαμηλού ρίσκου.
Για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από
μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται
ανωτέρω.
Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει τυχόν υπέρ το άρτιον μετοχές που λαμβάνονται
κατά την έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Τυχόν έξοδα συναλλαγής που σχετίζονται με την
έκδοση των μετοχών αφαιρούνται από τις μετοχές υπέρ το άρτιον, καθαρές από τα όποια
φορολογικά οφέλη. Το απόθεμα αναπροσαρμογής στην καθαρή θέση περιλαμβάνει τα κέρδη και
ζημίες λόγω της αναπροσαρμογής των ενσώματων παγίων. Οι διαφορές κατά την μετατροπή
ξένων νομισμάτων που προκύπτουν από την μετατροπή των αλλοδαπών οντοτήτων του Ομίλου
περιλαμβάνονται στο αποθεματικό μετατροπής. Τα ειδικά αποθεματικά που έχουν παγιωθεί
βάσει διαφόρων νόμων περί επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας επίσης
περιλαμβάνονται στην καθαρή θέση. Τα παρακρατηθέντα κέρδη περιλαμβάνουν όλα τα
παρακρατηθέντα κέρδη της τρέχουσας και προηγούμενης περιόδου. Οι διανομές μερισμάτων που
καταβάλλονται στους μετόχους περιλαμβάνονται στο πεδίο «λοιπές υποχρεώσεις» όταν τα
μερίσματα έχουν εγκριθεί σε κάποια γενική συνέλευση των μετόχων πριν την ημερομηνία
αναφοράς. Όλες οι συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής καταγράφονται ξεχωριστά στην
καθαρή θέση.
Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Οι δαπάνες για φόρους εισοδήματος που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
αποτελούν το άθροισμα του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος και του τρέχοντος φόρου
εισοδήματος που δεν αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στην καθαρή θέση.
Τα τρέχοντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις
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προς ή τις απαιτήσεις από οικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την τρέχουσα ή
προηγούμενες περιόδους αναφοράς που δεν έχουν εξοφληθεί κατά την ημερομηνία που
καταρτίζεται η έκθεση. Ο τρέχον φόρος εισοδήματος είναι πληρωτέος επί των φορολογητέων
κερδών, τα οποία διαφέρουν από την κατάσταση αποτελεσμάτων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο
υπολογισμός του τρέχοντος φόρου εισοδήματος βασίζεται στις φορολογικές κλίμακες και τους
φορολογικούς νόμους που έχουν τεθεί σε ισχύ ή είναι ουσιαστικά εν ισχύ μέχρι τη λήξη της
περιόδου αναφοράς. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται με χρήση της μεθόδου
υποχρέωσης σε προσωρινές διαφορές μεταξύ των λογιστικών ποσών των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων και των φορολογικών τους βάσεων. Παρόλα αυτά, ο αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος δεν παρέχεται κατά την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου ή υποχρέωσης εκτός και αν η σχετική συναλλαγή αποτελεί εταιρικό συνδυασμό ή
επηρεάζει τον φόρο ή το λογιστικό κέρδος. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στις
προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με μερίδια σε θυγατρικές καικοινοπραξίες δεν παρέχεται
αν μπορεί να ελεγχθεί ο αντιλογισμός αυτών των προσωρινών διαφορών από την Εταιρεία και
είναι πιθανό ότι ο αντιλογισμός δεν πρόκειται να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον.
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους υπολογίζονται χωρίς έκπτωση στις
φορολογικές κλίμακες που αναμένεται ότι θα ισχύσουν για την αντίστοιχη περίοδο
πραγματοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τεθεί σε ισχύ ή βρίσκονται ουσιαστικά εν ισχύ
μέχρι τη λήξη της περιόδου αναφοράς. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόμενο φόρο παρέχονται
πάντα στο σύνολό τους. Οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους αναγνωρίζονται στον βαθμό
που είναι πιθανό ότι θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν έναντι μελλοντικού φορολογητέου
εισοδήματος. Για την εκτίμηση της διοίκησης ως προς την πιθανότητα αξιοποίησης μελλοντικού
φορολογητέου εισοδήματος έναντι απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους . Οι μη
αναγνωρισμένες απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς στο βαθμό που έχει καταστεί πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα παρέχουν
τη δυνατότητα ανάκτησης των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους. Οι απαιτήσεις και
υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους συμψηφίζονται μόνο όταν η Εταιρεία έχει νόμιμα
εκτελεστό δικαίωμα και πρόθεση να προβεί σε συμψηφισμό τρεχουσών φορολογικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την ίδια
φορολογητέα οντότητα και την ίδια φορολογική αρχή.
Οι αλλαγές στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους αναγνωρίζονται ως
στοιχείο του φόρου εισοδήματος ή δαπανών στην κατάσταση αποτελεσμάτων, με εξαίρεση όπου
σχετίζονται με είδη που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα (αναλογιστικά κέρδη ή
ζημίες) ή απευθείας στην καθαρή θέση, περίπτωση κατά την οποία ο σχετικός αναβαλλόμενος
φόρος αναγνωρίζεται επίσης και στα λοιπά συνολικά έσοδα ή καθαρή θέση αντίστοιχα.
Φόρος επί των πωλήσεων
Οι δαπάνες και τα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται καθαρά από το ποσό του φόρου επί των
πωλήσεων, με εξαίρεση:
όταν ο φόρος επί των πωλήσεων που επιβάλλεται επί της αγοράς περιουσιακών στοιχείων ή
υπηρεσιών δεν είναι ανακτήσιμος από την οικονομική υπηρεσία, περίπτωση κατά την οποία ο
φόρος επί των πωλήσεων αναγνωρίζεται ως μέρος του κόστους κτήσης του περιουσιακού
στοιχείου ή ως μέρος της δαπάνης του αντικειμένου, ανάλογα με την περίπτωση.
όταν τα εισπρακτέα και πληρωτέα ποσά δηλώνονται με το ποσό του φόρου επί των πωλήσεων που
περιλαμβάνεται.
Το καθαρό ποσό του φόρου επί των πωλήσεων που είναι ανακτήσιμο από ή πληρωτέο προς την
οικονομική υπηρεσία περιλαμβάνεται ως μέρος των εισπρακτέων ή πληρωτών στην κατάσταση
18 / 42

LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

της οικονομικής θέσης
Παροχές στο προσωπικό
Η Εταιρεία εξασφαλίζει παροχές στους εργαζομένους και μετά την αποχώρηση μέσω
συγκεκριμένων προγραμμάτων παροχών καθώς και μέσω διαφόρων συγκεκριμένων
προγραμμάτων ανταποδοτικών εισφορών. Το πρόγραμμα ανταποδοτικών εισφορών είναι ένα
συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με το οποίο η Εταιρεία καταβάλλει σταθερό ποσό εισφορών σε μια
ανεξάρτητη κρατική οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις να
καταβάλλει περαιτέρω εισφορές μετά την εξόφληση της σταθερής εισφοράς. Η Εταιρεία
συνεισφέρει σε διάφορα κρατικά προγράμματα και ασφάλειες για μεμονωμένους υπαλλήλους, τα
οποία θεωρούνται προγράμματα καθορισμένης εισφοράς. Τα προγράμματα που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις του ορισμού των προγραμμάτων καθορισμένης εισφοράς ορίζονται ως
προγράμματα παροχών. Τα προαναφερθέντα προγράμματα παροχών που χρηματοδοτούνται από
την Εταιρεία καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ο εργαζόμενος κατά
την αποχώρησή του λαμβάνοντας ως αναφορά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών αυτού και τον
τελικό του μισθό. Η νομική δέσμευση για τις όποιες εισφορές παραμένει υποχρέωση του Ομίλου
ακόμα και αν τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος για τη χρηματοδότηση του
προαναφερθέντος προγράμματος παροχών παύσουν να υφίστανται. Τα περιουσιακά στοιχεία του
προγράμματος μπορούν να περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που έχουν προβλεφθεί ειδικά
για τη χρηματοδότηση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχών καθώς και κατάλληλων
ασφαλιστικών συμβολαίων.
Η υποχρέωση αναγνωρίζεται στην κατάσταση της οικονομικής θέσης για τα προαναφερθέντα
προγράμματα παροχών στην τρέχουσα αξία της καθορισμένης δέσμευσης παροχών κατά την
ημερομηνία αναφοράς μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων,
μαζί με τις αναπροσαρμογές για μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και κόστη για
παρελθούσες υπηρεσίες. Η διοίκηση εκτιμά τα προαναφερθέντα προγράμματα παροχών σε
ετήσια βάση με τη βοήθεια ανεξάρτητων αναλογιστών. Η εκτίμηση των δεσμεύσεων για παροχές
εργαζομένων μετά τη συνταξιοδότηση αυτών βασίζεται σε παγιωμένα ποσοστά πληθωρισμού και
θνησιμότητας. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη η ειδική πρόβλεψη της Εταιρείας για μελλοντικές
μισθολογικές αυξήσεις.
Οι παράγοντες έκπτωσης καθορίζονται περί τα τέλη εκάστου έτους με αναφορά στα υψηλής
ποιότητας εταιρικά ομόλογα που καταχωρούνται στο νόμισμα στο οποίο οι παροχές θα
πληρωθούν και οι όροι αυτών ως προς τη λήξη ομοιάζουν με τους όρους της σχετικής
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται άμεσα στην
κατάσταση της οικονομικής θέσης με την αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση στα παρακρατηθέντα
κέρδη μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν.
Τα κέρδη και ζημίες που δεν έχουν επαναταξινομηθεί στην κατάσταση κερδών και ζημίας
επαναμετρώνται στις επακόλουθες περιόδους.
Τα κόστη για παρελθοντικές υπηρεσίες αναγνωρίζονται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
εκτός και αν οι μεταβολές στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα τελούν υπό την αίρεση ότι ο
εργαζόμενος θα παραμείνει στην υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίοδος
κατοχύρωσης). Στην περίπτωση αυτή τα κόστη για παρελθοντικές υπηρεσίες αποσβένονται
γραμμικά κατά την περίοδο κατοχύρωσης. Οι δαπάνες για τόκους που σχετίζονται με
συνταξιοδοτικές δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στο πεδίο «οικονομικές δαπάνες» στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως. Τα περιουσιακά στοιχεία από αποδόσεις των προγραμμάτων
περιλαμβάνονται στο πεδίο «οικονομικά έσοδα». Όλες οι υπόλοιπες δαπάνες για παροχές προς
τους εργαζομένους μετά την αποχώρηση αυτών περιλαμβάνονται στο πεδίο «διαχειριστικές
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δαπάνες». Οι βραχυπρόθεσμες παροχές των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων αδείας, είναι τρέχουσες υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στο πεδίο «πρόβλεψη
αποζημιώσεων προσωπικού κατά τη συνταξιοδότηση», επιμετρώνται στο ποσό άνευ έκπτωσης
που η Εταιρεία υπολογίζει να καταβάλλει ως αποτέλεσμα δικαιωμάτων, των οποίων δεν έγινε
χρήση.
Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που
αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές.
Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο
ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρία. Κατά τη συνταξιοδότηση
το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζομένους. Κατά συνέπεια, η Εταιρία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για
την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν τρέχουσες δεσμεύσεις (νομικές ή τεκμαιρόμενες) ως
αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων οδηγούν κατά πάσα πιθανότητα σε εκροή οικονομικών
πόρων από την Εταιρεία και τα ποσά μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Η χρονική στιγμή της
εκροής μπορεί παρόλα αυτά να μην είναι συγκεκριμένη. Μια παρούσα υποχρέωση προκύπτει από
την ύπαρξη μιας νομικής ή τεκμαιρόμενης δέσμευσης που είναι αποτέλεσμα προγενέστερων
γεγονότων, για παράδειγμα εγγυήσεις προϊόντων που οδηγούν σε νομικές διαμάχες ή επαχθείς
συμβάσεις. Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται μόνο αν έχει αναπτυχθεί και
υλοποιηθεί λεπτομερές επίσημο πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση ή τουλάχιστον η διοίκηση
έχει ανακοινώσει τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος σε εκείνους που τους αφορά. Οι
προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. Οι προβλέψεις μετρώνται
στην εκτιμώμενη δαπάνη που απαιτείται για τη διευθέτηση της παρούσας δέσμευσης βάσει των
πιο αξιόπιστων διαθέσιμων στοιχείων κατά την ημερομηνία αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων
των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την παρούσα δέσμευση. Όπου υπάρχει μια
σειρά από παρόμοιες δεσμεύσεις η πιθανότητα να απαιτηθεί εκροή σε κάποιον διακανονισμό
προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων στο σύνολό της. Οι
προβλέψεις καταχωρούνται στην παρούσα αξία τους, όπου η διαχρονική αξία των χρημάτων είναι
ουσιώδης. Τυχόν αποζημίωση που η Εταιρεία μπορεί να είναι σχεδόν βέβαιος ότι θα εισπράξει
από κάποιον τρίτο αναφορικά με τη δέσμευση αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο.
Παρόλα αυτά, αυτό το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μην υπερβαίνει το ποσό της σχετικής
πρόβλεψης. Όλες οι προβλέψεις αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και
αναπροσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τη βέλτιστη τρέχουσα εκτίμηση. Σε εκείνες τις
περιπτώσεις στις οποίες η ενδεχόμενη εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα των
υφιστάμενων δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή ή απόμακρη δεν αναγνωρίζεται υποχρέωση,
εκτός και αν αναληφθεί κατά την εξέλιξη ενός εταιρικού συνδυασμού. Οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις σε έναν εταιρικό συνδυασμό αναγνωρίζονται στην πορεία του επιμερισμού της τιμής
αγοράς στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποκτώνται στον εταιρικό συνδυασμό.
Κατόπιν επιμετρώνται στο υψηλότερο ποσό της συγκρίσιμης πρόβλεψης, όπως περιγράφηκε
παραπάνω, και στο ποσό που αναγνωρίστηκε αρχικά μείον τυχόν απόσβεση. Οι πιθανές εισροές
οικονομικών οφελών προς την Εταιρεία, οι οποίες επί του παρόντος δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά
περιγράφονται μαζί με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας.
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Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που ταυτίζεται
με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν. Οι εμπορικές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι
λογαριασμοί και συνήθως διακανονίζονται σε 0-120 ημέρες για την Εταιρία.
Αναγνώριση εσόδων
Τα Έσοδα περιλαμβάνουν τα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Τα
έσοδα επιμετρώνται με αναφορά στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράττεται ή είναι
εισπρακτέο από την Εταιρεία για προϊόντα που πωλήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν,
εξαιρώντας το ΦΠΑ και τις εμπορικές εκπτώσεις. Η Εταιρεία προβαίνει συχνά σε πωλήσεις που
περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, για παράδειγμα για την
πώληση ενός φακέλου ενός φαρμάκου και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών μετά την πώληση.
Η Εταιρεία εφαρμόζει τα κριτήρια αναγνώρισης εσόδων που περιγράφονται παρακάτω για κάθε
ξεχωριστά αναγνωρίσιμο στοιχείο της συναλλαγής της πώλησης ώστε να αντικατοπτρίζεται η
ουσία της συναλλαγής. Το τίμημα που εισπράττεται από αυτές τις συναλλαγές επιμερίζεται στα
επιμέρους αναγνωριζόμενα στοιχεία λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εύλογη αξία κάθε στοιχείου.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν το ποσό των εσόδων μπορεί να μετρηθεί με αξιόπιστο τρόπο, είναι
πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με τη συναλλαγή θα καταλήξουν στην οντότητα,
τα κόστη που προέκυψαν ή θα προκύψουν μπορούν να μετρηθούν με αξιόπιστο τρόπο, καθώς και
όταν πληρούνται τα κριτήρια για κάθε μια εκ των διαφορετικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Αυτά τα κριτήρια αναγνώρισης που αφορούν κάθε δραστηριότητα βασίζονται στα προϊόντα ή
λύσεις που παρέχονται από τον πελάτη και τους όρους της σύμβασης σε κάθε περίπτωση και
περιγράφονται παρακάτω.
Πώληση προϊόντων (Γενόσημα Φάρμακα)
Η πώληση προϊόντων περιλαμβάνει την πώληση εμπορευμάτων, ημι-ολοκληρωμένων προϊόντων
και πρώτων υλών και αναγνωρίζεται μόλις η Εταιρεία μεταβιβάσει στον αγοραστή τους
σημαντικούς κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας των προϊόντων που παρέχονται. Οι
σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη θεωρούνται σε γενικές γραμμές ότι μεταβιβάστηκαν στον
αγοραστή μόλις ο πελάτης παραλάβει αναντίρρητα τα προϊόντα.
Η Εταιρεία δεν πωλεί τυχόν συμβάσεις που πρέπει να αναγνωριστούν με χρήση της μεθόδου
ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Οι εκπτώσεις αφαιρούνται από το τίμημα που αναγνωρίστηκε αρχικά.
Παροχή υπηρεσιών
Η πώληση υπηρεσιών περιλαμβάνει προώθηση για λογαριασμό τρίτων αλλά και φακέλους
φαρμάκων.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν υπάρχει ένδειξη για απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια
λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Έσοδα από Μισθώσεις ακινήτων
Τα έσοδα από μισθώσεις ακινήτων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος σε
δεδουλευμένη βάση.
Μερίσματα
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Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους της Εταιρίας αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις
Οικονομικές Καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων.
Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη χρήση της
υπηρεσίας ή κατά την ημερομηνία της προέλευσής τους.
Κόστη δανεισμού
Τα κόστη δανεισμού περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τους τόκους για τον δανεισμό του Ομίλου.
Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως δαπάνες όπως προκύπτουν, εκτός και αν τα παραπάνω
κόστη κεφαλοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 23 «Κόστη δανεισμού». Τα κόστη δανεισμού, τα
οποία σχετίζονται άμεσα με τη κτήση, ανέγερση ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου το
οποίο αναγκαστικά χρειάζεται σημαντικό χρονικό διάστημα έως ότου καταστεί έτοιμο για τη
χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση, κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους των
αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. Το κόστος αυτό κεφαλαιοποιείται μόνο εάν είναι πιθανό ότι
θα εισρεύσουν στον Όμιλο μελλοντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία δύναται να μετρηθούν με
αξιόπιστο τρόπο.
Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού χρεώνονται όπως προκύπτουν και περιλαμβάνονται στο πεδίο
«Οικονομικές δαπάνες» στην κατάσταση αποτελεσμάτων μέσω της χρήσης της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μια μέθοδος εκτίμησης του
αποσβεσμένου κόστους ενός οικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης και
επιμερισμού του εισοδήματος από τόκους ή των δαπανών για τόκους στην αντίστοιχη χρονική
περίοδο. Το πραγματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την ακριβή έκπτωση
μελλοντικών πληρωμών ή εισπράξεων σε μετρητά κατά τον αναμενόμενο χρόνο ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου ή, εάν απαιτείται, για μικρότερο διάστημα στην καθαρή λογιστική
αξία του οικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης.
Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου η Εταιρεία εκτιμά τις ταμειακές ροές
λαμβάνοντας υπόψη της τους συμβατικούς όρους πίσω από το χρηματοοικονομικό μέσο (για
παράδειγμα προπληρωμές) αλλά όχι τις μελλοντικές ζημίες. Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνει όλες
τις δαπάνες και τα είδη που εξοφλήθηκαν ή παραλήφθηκαν μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, τα
οποία θεωρούνται μέρος του πραγματικού επιτοκίου, καθώς και τυχόν τέλη έκδοσης και
πρόσθετες χρεώσεις ή εκπτώσεις.
Επιμέτρηση εύλογης αξίας
Η εύλογη αξία είναι η τιμή που προβλέπεται να εισπραχθεί από την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου ή να καταβληθεί για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή
μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία της επιμέτρησης. Η επιμέτρηση της
εύλογης αξίας βασίζεται στο τεκμήριο ότι η συναλλαγή για την πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου ή την μεταβίβαση της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε:

στην κυριότερη αγορά περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων
ή

εν απουσία κυριότερης αγοράς στην πλέον συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό στοιχείο
ή υποχρέωση.
Η κυριότερη ή πιο συμφέρουσα αγορά πρέπει να είναι προσβάσιμη στην Εταιρεία.
Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης επιμετράται με χρήση των ίδιων
παραδοχών που θα χρησιμοποιούσαν και οι συμμετέχοντες στην αγορά κατά την τιμολόγηση του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης, υποθέτοντας ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά
ενεργούν με γνώμονα το βέλτιστο οικονομικό συμφέρον τους.
22 / 42

LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων λαμβάνεται υπόψη
η δυνατότητα του συμμετέχοντα στην αγορά να δημιουργήσει οικονομικά οφέλη μέσω της χρήσης
του περιουσιακού στοιχείου στην υψηλότερη και βέλτιστη χρήση του ή μέσω πώλησής του σε
κάποιον άλλο συμμετέχοντα στην αγορά που θα χρησιμοποιούσε το περιουσιακό στοιχείο στην
υψηλότερη και βέλτιστη χρήση του.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές εκτίμησης που είναι κατάλληλες για τις περιστάσεις και για τις
οποίες υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα για τη μέτρηση της εύλογης αξίας,
μεγιστοποιώντας τη χρήση σχετικών ευδιάκριτων εισροών και ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη
ευδιάκριτων εισροών.
4. Ενσώματα Πάγια

Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των προσθηκών, των μειώσεων και των αποσβέσεων των
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής:

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός
€

Σύνολο
€

Αξία Κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
31η Δεκεμβρίου 2014
Προσθήκες
31η Δεκεμβρίου 2015

267.722
16.048
283.770
7.433
291.203

267.722
16.048
283.770
7.433
291.203

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις
31η Δεκεμβρίου 2014
Αποσβέσεις
31η Δεκεμβρίου 2015

219.020
13.817
232.837
12.713
245.551

219.020
13.817
232.837
12.713
245.551

Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2015

45.653

45.653

31η Δεκεμβρίου 2014

50.933

50.933

1η Ιανουαρίου 2014

48.702

48.702

Ωφέλιμη Ζωή ενσώματων παγίων (σε έτη)

Λοιπά πάγια
5

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες λογισμικών προγραμμάτων (αξία αδειών,
αναβαθμίσεις), έξοδα ερευνών, δικαιώματα ιδιοκτησίας & πατέντων.
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Η ωφέλιμη ζωή των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, μπορεί να είναι περιορισμένη ή αόριστη.
Το κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένονται
στην περίοδο της ωφέλιμης ζωής τους με τη σταθερή μέθοδο. Η διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
αξιολογείται σε ετήσια βάση, τυχόν δε αναμορφώσεις εμφανίζονται μελλοντικά. Δεν υπάρχουν
άϋλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη διάρκεια ζωής κατά την 31η Δεκεμβρίου.
Η εξέλιξη των κονδυλίων που αφορούν τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας έχει ως
ακολούθως:
Λογισμικά
Προγράμματα
€
Αξία Κτήσεως
1η Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2014
Προσθήκες
Διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2015
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις
Διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2014
Αποσβέσεις
Διαγραφές
31η Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία
31η Δεκεμβρίου 2015
31η Δεκεμβρίου 2014
1η Ιανουαρίου 2014

Δικαιώματα
Ιδιοκτησίας &
Πατέντες
€

5.030
4.909

Σύνολο

€

410.455
57.180
(75.022)
392.613
(26.004)
366.609

415.485
62.089
(75.022)
402.552
1.088
(26.004)
377.636

6.541

199.086
58.567
(26.002)
231.651
70.007
(26.002)
275.656

201.608
60.392
(26.002)
235.998
72.201
(26.002)
282.197

4.486
5.592
2.508

90.953
160.961
211.369

95.439
166.553
213.877

9.939
1.088
11.027

2.522
1.825
4.347
2.194

6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, που παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις, αφορούν απαιτήσεις που είναι δεσμευμένες από τρίτους οργανισμούς ή επιχειρήσεις για
διάφορες εξασφαλίσεις. Η αξία τους αναλύεται ως εξής:
Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται εκείνες οι απαιτήσεις οι οποίες
πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης.
Δοσμένες εγγυήσεις

31/12/2015
1.269

31/12/2014
1.269

1/1/2014
9.969
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Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών.
7. Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

850.316

1.076.628

1.418.729

68.773

114.865

-

Πρώτες ύλες - υλικά

107.380

51.144

48.841

Παραγωγή σε εξέλιξη

44.359

-

-

1.070.828

1.242.637

1.467.569

Εμπορεύματα
Έτοιμα - ημιτελή προϊόντα - υποπροϊόντα - υπολείμματα

Σύνολο

8. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται
ως εξής:

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις

1.161.414
49.801

1.376.588
210.535

1.276.378
286.338

Σύνολο

1.211.215

1.587.124

1.562.716

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

624.502
2.005

171.357
2.005

788.960
2.005

26.699

-

77.821

532.349

1.227.368

431.734

64.820
(88.962)
1.161.414

64.820
(88.962)
1.376.588

64.820
(88.962)
1.276.378

Ειδικότερα το κονδύλι των απαιτήσεων από πελάτες αναλύεται
ως εξής:
Απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες πελατών
εσωτερικού
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες πελατών
εσωτερικού σε εγγύηση
Επιταγές σε καθυστέρηση
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των
βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία
θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.
Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους. Ορισμένες
από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη πρόβλεψη 88.962 €.
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Οι αναγνωρισθείσες από την Εταιρεία προβλέψεις κατά
απαιτήσεων επισφαλών πελατών αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπο την
01/01/2014
Μεταβολή χρήσης
Υπόλοιπο την
31/12/2014
Μεταβολή χρήσης
Υπόλοιπο την
31/12/2015

Οι λοιπές απαιτήσεις, ειδικότερα αφορούν:
Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο
Φόροι που προπληρώθηκαν
Παρακρατούμενοι φόροι
Εξοδα επομένων χρήσεων
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

88.962
88.962
88.962

31/12/2015
12.261
4.548
1.239
31.752
49.801

31/12/2014
21.394
1.504
639
186.998
210.535

1/1/2014
1.889
7.032
277.417
286.338

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

284

873

355

Καταθέσεις όψεως

82.435

24.680

177.528

Σύνολο

82.719

25.553

177.883

9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας αναλύονται στον
παρακάτω πίνακα
Ταμείο

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο της Εταιρίας καθώς και
τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι η λογιστική
αξία τους αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία τους.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται στα εξής νομίσματα:

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

82.719

25.553

177.883

Ευρώ (EUR)

10. Αποθεματικά κεφάλαια

Τα αποθεματικά κεφάλαια της Εταιρείας αφορούν ειδικά
αποθεματικά εύλογης αξίας, το τακτικό αποθεματικό και
αποθεματικά αφορολόγητων κερδών. Τα αποθεματικά
αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 2014

Τακτικό
αποθεματικό

Αποθεματικό από την
έκδοση μετοχών υπέρ
το άρτιο
527.000

Σύνολο

527.000
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Μεταβολή χρήσης
Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014

0

Μεταβολή χρήσης
Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

527.000

527.000

(527.000)

(527.000)

0

0

0

11. Αποθεματικά κεφάλαια
11. Συσσωρευμένα αποτελέσματα
Τα συσσωρευμένα αποτελέσματα που περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια
αναλύονται ως εξής:
Κονδύλια
Υπόλοιπο κατά την 01/01/2014

(1.694.020)

Κέρδη χρήσης μετά φόρων

(123.318)

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)

(26.250)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014

(1.843.589)

Κέρδη χρήσης μετά φόρων

(354)
1.113.000

Μεταφορά λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορά στα αποθεματικά

527.000

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)

(4.074)

Λοιπές προσαρμογές στην καθαρή θέση

(1.027)
(209.044)

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2015

12. Μετοχικό κεφάλαιο και λοιπά αποθεματικά

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο και ανέρχεται σε Ευρώ
437.000,00,διαιρούμενο σε 8.740 μετοχές των Ευρώ 50 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο
σχηματίστηκε με απόφαση της 25/05/2015 Ε.Γ.Σ. για αύξηση κατά 527.000 € με έκδοση 10.540
νέων μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιο» και στην συνέχεια μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.640.000 € με ακύρωση 32.800
μετοχών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας έχει ως εξής:
η

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2014

Αριθμός κοινών
μετοχών

Ονομαστική Αξία

Μετοχικό
κεφάλαιο

31.000

50,00

1.550.000

η

31.000

50,00

1.550.000

η

8.740

50,00

437.000

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015
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13. Δάνεια Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
13. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών.

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται ή θα
υπόκειται η Εταιρία είναι ο εξής:

2013 & 2014 - 26%

2015 - 29%

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Εταιρείας έχουν αποτιμηθεί με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην
περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους θεσπισμένους φορολογικούς συντελεστές.

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος
έχει ως εξής:

31/12/2015

Υπόλοιπο αρχής χρήσης

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, είναι οι
παρακάτω:

Κατά την
1/1/2014

Επιβάρυνση
χρήσης

Επιβράδυνση αποσβέσεων
Παύση αναγνώρισης άϋλων περιουσιακών στοιχείων

12.638

12.554

0

0

84

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

0

9.223

0

21.861

21.861

12.638

0

0

0

Κατά την
31/12/2014
0

2.724

Απομείωση απαιτήσεων

(0)
9.223

Επιβάρυνση
χρήσης

Κατά την
31/12/2015
0

2.724

0
9.829

1/1/2014

21.861

Χρέωση/(πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναβαλλόμενος φορος από αναλογιστικά κέρδη/ζημίες μελέτης
σε ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31/12/2014

0

19.052

0

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

0

0

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων

0

0

Διαφορά στο αποσβεστέο κόστος

0

0

Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων ανάπτυξης

0

0

Λοιπές διαφορές
Σύνολο μεταβολών αναβαλλόμενων φόρων

2.724

0
19.052

84

0

84

0

84

12.638

9.223

21.861

0

21.861

14. Δάνεια

Οι Δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας αφορούν δάνεια & εκχώρηση
απαιτήσεων της Εταιρίας και αναλύονται ως εξής:
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού είναι τα εξής:
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

477.182
477.182

989.787
989.787

408.208
408.208

Σταθμισμένα μέσα επιτόκια χρήσης
2015
2014
7,50%
7,50%

Η αποτίμηση των τραπεζικών δανείων γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου ενώ δύναται να επανεξεταστούν για τυχόν απομειώσεις με τις διαφορές να πηγαίνουν
στα αποτελέσματα.
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Η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων λόγω του δανεισμού της.

15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Εμπορικές υποχρεώσεις

Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών
Εισόδημα/(Ζημία) επανεπιμέτρησης προγράμματατος καθορισμένων
εισφορών
Καθαρή Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Τρέχον Κόστος Υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό Έξοδο
Τρέχον Κόστος Προϋπηρεσίας
Συνολικό Έξοδο

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

134.101

57.852

57.852

3.038
137.139

76.249
134.101

57.852

31.12.2015
(3.394)
2.359
(1.036)

31.12.2014
15.227
1.148
24.399
40.774

01.01.2014
13.637
1.394
15.031

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

134.101
(3.394)
2.359
(1.411)

57.852
15.227
1.148
24.400
-

29.960
13.634
1.394
-

(3.984)

7.439

7.689

-

-

9.929

9.468
-

28.034
-

16.012
(20.767)

137.139

134.101

57.852

Συμφωνία της Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών
Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών στην αρχή της
χρήσης
Τρέχον Κόστος Υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό Έξοδο
Τρέχον Κόστος Προϋπηρεσίας
(Μετακίνηση)/Απορρόφηση προσωπικού
Αναλογιστικό (Πλεόνασμα)/Έλλειμμα από μεταβολή οικονομικών
παραδοχών
Αναλογιστικό (Πλεόνασμα)/Έλλειμα από μεταβολή δημογραφικών
παραδοχών
Αναλογιστικό (Πλεόνασμα)/Έλλειμμα από αποκλίσεις παραδοχών &
εμπειρίας
Καταβλημένες παροχές
Παρούσα Αξία Υποχρέωσης Καθορισμένων Παροχών στο τέλος της
χρήσης
Σύνοψη Προβλέψεων

Το σύνολο των προβλέψεων που
σχημάτισε η Εταιρεία αναλύονται ως
ακολούθως:

Την

Μεταβολή

Την

Μεταβολή

Την

1/1/2014

Χρήσης

31/12/2014

Χρήσης

31/12/2015

Για επισφάλειες πελατών

88.962

0

88.962

0

88.962

Για Αποζημιώσεις Προσωπικού

57.852

76.249

134.101

3.038

137.139

146.814

76.249

223.063

3.038

226.101

Σύνολα
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16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών της Εταιρείας έχει ως εξής:

31/12/2015 31/12/2014 1/1/2014

Προμηθευτές εσωτερικού

1.289.564

962.246 2.378.995

Προμηθευτές εξωτερικού

(132.461)

410.468

Σύνολο

1.157.103

Η ανάλυση των υπολοίπων των λοιπών εμπορικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει
ως εξής:
Υποχρεώσεις από φόρους (πλην φόρου εισοδήματος)

-

1.372.714 2.378.995

31/12/2015 31/12/2014 1/1/2014
129.647

132.150

34.924

Ασφαλιστικά Ταμεία

89.686

86.423

90.865

Λοιπές υποχρεώσεις

218.688

77.344

69.915

Σύνολο

438.021

295.917

195.704

17. Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Οι τρέχουσες υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος της Εταιρείας έχουν ως
εξής:
Συντελεστής φορολογίας 2015: 29% - 2014: 26%

31/12/2015
(91.583)

31/12/2014

1/1/2014

(70.000)

(69.616)

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς
σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές,
στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των
πέντε επομένων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν.Ανέλεγκτη φορολογικά παραμένει η
χρήση 2010. Ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν καταστεί οριστικές. Για τις χρήσεις
2011,2012,2013 & 2014 η εταιρία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό με Συμπέρασμα Χωρίς Επιφύλαξη
Για τη χρήση 2015 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65A Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

18. Κύκλος εργασιών

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Πωλήσεις Εμπορευμάτων & Προϊόντων
Πωλήσεις Α΄ Υλών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

5.866.608

5.734.210

37.210

-

126.256

88.519

6.030.073

5.822.729
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19. Κόστος πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

31/12/2015

31/12/2014

76.798

118.524

-

36

Κόστος α', β ' υλών - υλικών κ.λ.π αναγνωρισμένο ως έξοδο

2.522.555

2.755.897

Σύνολο

2.599.353

2.874.457

Αμοιβές και έξοδα σε τρίτους
Διάφορα έξοδα

Το μικτό κέρδος
Ως αξία
επί των πωλήσεων

31/12/2015

31/12/2014

3.430.720

2.948.273

56,89%

50,63%

131,98%

102,57%

Ως ποσοστό
επί του κόστους
πωλήσεων

20. Λειτουργικά έσοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής:
Κρατικές επιδοτήσεις
Έσοδα προβλέψεων
Έσοδα από υπηρεσίες σε τρίτους
Ενοίκια κτιρίων
Λοιπών πράξεων έσοδα
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

800

14.691

-

-

1.107

-

-

-

20

40.516

1.927

55.207

31/12/2015

31/12/2014

0

0

21. Λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Αμοιβές και έξοδα σε τρίτους
Φόροι - Τέλη
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Παράβολα υπέρ Ε.Ο.Φ.
Διάφορα έξοδα
Σύνολο
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22. . Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως ακολούθως:

31/12/2015

31/12/2014

328.761

314.985

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων

33.850

41.632

Παροχές Τρίτων

47.694

48.197

Φόροι & Τέλη

42.197

15.236

Διάφορα Έξοδα

95.783

130.926

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων

11.091

13.154

Αποσβέσεις ασώματων παγίων

72.092

59.825

631.468

623.956

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού

Σύνολο

23. . Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως:

31/12/2015

31/12/2014

1.598.809

1.621.414

Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων

185.596

143.162

Παροχές Τρίτων

192.008

224.591

66.061

14.727

222.370

203.285

27

5.011

Έξοδα ταξιδίων

103.152

115.920

Rebate & clawback

231.232

74.909

1.623

1.148

109

82

2.600.986

2.404.250

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού

Φόροι & Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα μεταφορών

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις ασώματων παγίων
Σύνολο

24. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Στα πλαίσια της ανάλυσης αμοιβών και εξόδων προσωπικού, παρατίθεται πίνακας με τις
συνολικές δαπάνες ανά κατηγορία απασχολουμένων για τα έτη 2015 - 2014:

31/12/2015

31/12/2014

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού

-

-

Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα

-

-

Σύνολο ημερομίσθιου προσωπικού

0

0

1.503.378

1.453.166

362.239

371.215

Σύνολο έμμισθου προσωπικού

1.865.616

1.824.381

Σύνολο Αμοιβές και έξοδα προσωπικού στην διάθεση

1.865.616

1.824.381

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα
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2015
Ο αριθμός των εργαζομένων στην
εταιρεία είναι:

2014

Έμμισθο

Ημερομίσθιο

Έμμισθο

Ημερομίσθιο

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

προσωπικό

48

-

48

-

25. Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής:

31/12/2015

31/12/2014

-

522

Έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές

1.953

119

Σύνολο

1.953

641

Τόκοι καταθέσεων

26. Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

31/12/2015

31/12/2014

95.483
80.613

21.192
684
77.357

176.096

99.233

27. Φόρος εισοδήματος
Τα ποσά των φόρων που επιβαρύνουν την χρήση, έχουν ως εξής:
Τρέχουσα Φορολογία
Αναβαλλόμενη Φορολογία
Σύνολο

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή
φόρου, επί των κερδών της.

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

26.405

-

-

-

-

-

26.405

0

0

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

26.051

(123.318)

29%

26%

20.222
26%

Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή

7.555

-

5.258

Φόρος επί δαπανών μη εκπιπτόμενων για φορολογικούς σκοπούς

Κέρδη προ φόρων
Συντελεστής φορολογίας

18.850

-

-

Προσαρμογές Φόρου για μεταβολές στον ονομαστικό φορολογικό συντελεστή

-

-

(5.258)

Πρόσθετοι φόροι

-

-

-

Πρόσθετες προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις

-

-

-

26.405

0

0

101%

0%

0%

Σύνολο φόρου εισοδήματος
Σταθμισμένος μέσος συντελεστής φόρου (Effective tax rate)
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28. Εγγυητικές Επιστολές

Οι εγγυητικές επιστολές αναλύονται ως εξής:

31/12/2015

31/12/2014

1/1/2014

Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων

-

3.500

3.500

Σύνολο

0

3.500

3.500

29. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις για τις οποίες να εκκρεμούν αποφάσεις διαιτητικών ή δικαστικών
οργάνων ή να έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης αποφάσεων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και να μην έχει γίνει η αντίστοιχη
πρόβλεψη.

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.

Η Διοίκηση της Εταιρίας διαβεβαιώνει ότι δεν έχει συμβεί κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει
σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρίας από τις 31/12/2015
μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος.
31.Προσαρμογή στα Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1 Ιανουαρίου 2014 (ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ)
Νόμος 2190
Σημ.

ΔΠΧΑ

1 Ιανουαρίου
2014
Adjusted
€

Επιδρασή
από την
μετατροπή
σε ΔΠΧΑ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός

I.

48.702

0

Έξοδα ίδρυσης & Α΄ Εγκατάστασης

II.

5.548

(5.548)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων

III.

216.028
9.969
0
280.247

(2.151)
(0)
12.638
4.939

213.877
9.969
12.638
285.186

1.463.751
1.276.378

3.818
0

1.467.569
1.276.378

0

0

288.585
177.883
3.206.598
3.486.845

(2.247)
(0)
1.570
6.510

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις
Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

IV.

VIII.

XII.

€

1 Ιανουαρίου
2014

€
31.12.2013
48.702

286.338
177.883
3.208.168
3.493.354
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ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Συσσωρευμένα αποτελέσματα (ζημίες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

IX.

1.550.000
527.000
0
(1.603.162)
473.838

0
0
0
(90.859)
(90.859)

1.550.000
527.000
0
(1.694.020)
382.980

VI.

0

0

0

XI.

0

57.852

57.852

0

57.852

57.852

2.378.995
408.208

(0)
0

2.378.995
408.208

0

0

0

0

69.616

69.616

225.803

(30.099)

195.704

3.013.006

39.517

3.052.523

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.013.006

97.369

3.110.375

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.486.845

6.510

3.493.354

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

VII.
X.

Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014
Νόμος 2190
Σημ.

ΔΠΧΑ

31 Δεκεμβρίου
2014

Επίδραση
από την
μετατροπή σε
ΔΠΧΑ

31 Δεκεμβρίου
2014

€

€

€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός

I.

50.520

413

Έξοδα ίδρυσης & Α΄ Εγκατάστασης

II.

8.520

(8.520)

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

III.

182.140
1.269

(15.587)
0

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

IV.

0

21.861

242.450

(1.834)

21.861
240.616

1.242.637
1.376.557
179.865
25.553
2.824.612
3.067.062

0
31
30.671
0
30.702
28.868

1.242.637
1.376.588
210.535
25.553
2.855.314
3.095.930

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

VIII.
V.
XII.

50.933
166.553
1.269
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ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Συσσωρευμένα αποτελέσματα (ζημίες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

IX.

1.550.000
527.000
0
(1.649.445)
427.555

0
0
0
(194.144)
(194.144)

1.550.000
527.000
0
(1.843.589)
233.411

VI.

0

0

0

XI.

0

134.101

134.101

0

134.101

134.101

1.372.714
989.787
0
0
277.006
2.639.506

0
0
0
70.000
18.912
88.912

1.372.714
989.787
0
70.000
295.917
2.728.418

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.639.506

223.012

2.862.519

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

3.067.062

28.868

3.095.930

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

VII.
X.

Συμφωνία του συνολικού εισοδήματος για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2014

ΔΠΧΑ

Κύκλος Εργασιών

Νόμος 2190

Επιδρασή από
την μετατροπή
σε ΔΠΧΑ

31 Δεκεμβρίου
2014

€

€

€

5.822.729

0

(2.874.457)

0

2.948.273

-

14.727

40.480

Έξοδα διοίκησης

(518.084)

(105.872)

Έξοδα διάθεσης

(2.383.151)

(21.099)

0

0

Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη

Άλλα έσοδα

Έξοδα έρευνας & ανάπτυξης

5.822.729
(2.874.457)
2.948.273

55.207
(623.956)
(2.404.250)
-

Λειτουργικά αποτελέσματα
36 / 42

LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
61.765

(86.491)

522

119

(99.233)

0

(4.515)

4.515

(41.461)

(81.857)

(4.822)

4.822

(46.283)

(77.035)

(123.318)

0

(35.473)
9.223

(35.473)

0

Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημία) που δε θα αναταξινομηθούν στα
αποτελέσματα χρήσης σε επόμενες περιόδους:

0

(26.250)

(26.250)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημία) για το έτος μετά από φόρους

0

(26.250)

(26.250)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους

(46.283)

(103.285)

(149.567)

Έσοδα επενδύσεων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα/(έξοδα)
Κέρδη προ φόρων

Φόρος εισοδήματος

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά φόρων

(24.726)

641
(99.233)
(123.318)

-

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημία) που δε θα αναταξινομηθούν στα
αποτελέσματα χρήσης σε επόμενες περιόδους:
Εισόδημα/(Ζημία) επανεπιμέτρησης προγράμματατος καθορισμένων εισφορών
Επίδραση φόρου εισοδήματος

9.223

Σημειώσεις για την συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 και 31η Δεκεμβρίου 2014 και
Συνολικού Εισοδήματος κατά την 1η Δεκεμβρίου 2014.
I.
Γήπεδα, κτίρια & εξοπλισμός
Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ότι οι ενσώματες ακινητοποιήσεις πρέπει να καταχωρούνται στην αξία κτήσης και
να αποσβένονται σύμφωνα με τους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία, που
ορίζει τους μέγιστους επιτρεπτούς φορολογικά συντελεστές. Με βάση τα ΔΠΧΑ τα ενσώματα πάγια καταχωρούνται
αρχικά στην τιμή κτήσης ,η οποία για τα ακίνητα περιλαμβάνει και τα διάφορα έξοδα απόκτησης τους ,ενώ υπάρχει και
η δυνατότητα αποτίμησης των παγίων στην τρέχουσα αξία τους. Ακόμη, βάση των προτύπων, οι αποσβέσεις
διενεργούνται με βάση τους συντελεστές που διαμορφώνονται από τη προσδοκώμενη κάθε φορά από την επιχείρηση
ωφέλιμη ζωή του παγίου. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την
αναπροσαρμοσμένη αξία.
II.
Έξοδα ίδρυσης & πρώτης Εγκατάστασης
Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική
οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και
αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονομική μονάδα για μεγάλη χρονική περίοδο - οπωσδήποτε
μεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό καταχωρούνται στα έξοδα πολυετους απόσβεσης και αποσβένονται
τμηματικά συνήθως εντός της πενταετίας ή δεκαετίας, κατά περίπτωση, ενώ σε ένα βαθμό, σύμφωνη ήταν και η
εμπορική νομοθεσία (ΚΝ 2190/1920).Με βάση τα ΔΠΧΑ Ασώματα πάγια είναι: Σαφώς προσδιορισμένα μη-χρηματικά
στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση, χρησιμεύοντα για την παραγωγή ή την προμήθεια
αγαθών ή υπηρεσιών για ενοικίαση από τρίτους ή ακόμα για διοικητικούς σκοπούς. Μια δαπάνη μπορεί να
αναγνωριστεί σαν ασώματο πάγιο αν και μόνο αν, η επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει την τεχνική ικανότητά της
37 / 42

LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
να ολοκληρώσει το πάγιο, να το χρησιμοποιήσει και να το πωλήσει. Ακόμη, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει την
δυνατότητα του ασώματου παγίου να δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη.
III.
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ότι η δαπάνη για την αγορά ή ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων τα οποία δεν
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μηχανολογικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (hardware) δημιουργεί άυλα
στοιχεία του ενεργητικού τα οποία πρέπει να αποτιμώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του της παραγράφου 4 του
άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Τα στοιχεία αυτά διαφέρουν εννοιολογικά από τα "έξοδα ίδρυσης" (formation
expenses) που προβλέπει το άρθρο 34 της Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ και τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο άρθρο 43 του
Κ.Ν. 2190/1920 ως "έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης)". Τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται στο
κονδύλι Γ.1.5 Λοιπές Ασώματες Ακινητοποιήσεις του υποδείγματος του Ισολογισμού που έχει υιοθετηθεί από την
ισχύουσα νομοθεσία. Με βάση τα ΔΠΧΑ πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή
άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο
διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας
περιόδου. Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες - παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
IV.

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (Χρεόγραφα)/ Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
απαιτήσεις
Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ότι στους υπολογισμούς του λογαριασμού 34 παρακολουθούνται τα χρεόγραφα μετοχές ανώνυμων εταιρειών, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων,
ομόλογα Τραπεζών - τα οποία αποκτούνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων της και
την πραγματοποίηση από αυτά άμεσης προσόδου, σύμφωνα και με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.112.
Με βάση τα ΔΠΧΑ, τα χρεόγραφα - μετοχές ανώνυμων εταιρειών, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού
Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα Τραπεζών - τα οποία αποκτούνται από την οικονομική μονάδα με
σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων της και την πραγματοποίηση από αυτά άμεσης προσόδου, μετά την αποτίμηση τους
παρακολουθούνται στις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
V.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ότι ο φόρος εισοδήματος δεν συνιστά έξοδο και συνεπώς δεν διαμορφώνει
αποτελέσματα χρήσεως. Καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως ως υποχρέωση. Με βάση τα ΔΠΧΑ ο φόρος
εισοδήματος είναι το ποσό που βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως και καταχωρείται ως δαπάνη. Επιπλέον διακρίνεται
σε τρέχοντα και αναβαλλόμενο. Τρέχον είναι το ποσό του φόρου που αφορά το φορολογούμενο κέρδος της χρήσεως
και αναβαλλόμενος που θα πληρωθεί ή εισπραχθεί σε μελλοντικές περιόδους. Κατά την ημερομηνία της μετάβασης
έγιναν οι απαραίτητες προσαρμογές.
VI.
Αποθέματα
Κατά την πρώτη εφαρμογή η εταιρεία προσάρμοσε την αξία των αποθεμάτων της σύμφωνα με τα όσο προβλέπονται
στις λογιστικές παραδοχές του Ομίλου σύμφωνα με τις οποίες γίνεται πρόβλεψη για απομείωση σε αποθέματα που δεν
έχουν κινηθεί για περίοδο μεγαλύτερη του έτους. Η εταιρεία προέβει στις αντίστοιχες προσαρμογές.
VII.
Τακτικό αποθεματικό
Κατά την πρώτη εφαρμογή η εταιρεία προσάρμοσε την αξία του Τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τα όσο
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 2190/1920. Η εταιρεία προέβει στις αντίστοιχες προσαρμογές.
VIII.
Απαιτήσεις
Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ότι για τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχηματισθεί στα
φορολογικά έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου
31 του ν. 2238/1994 ήτοι 0,5% επί της αναγραφόμενης καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) στα τιμολόγια πώλησης ή παροχής
υπηρεσιών προς επιτηδευματίες εσωτερικού και εξωτερικού. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω πρόβλεψης
αφαιρούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη: (i) οι επιστροφές ή εκπτώσεις που προκύπτουν από τα βιβλία, (ii) τα έσοδα
που έχουν πραγματοποιηθεί από πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους - κοινότητες, δημόσιες
επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Δ.Δ. λόγω της φερεγγυότητας των πελατών αυτών,
(iii) ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών, ο φόρος κατανάλωσης καπνού και οι λοιποί φόροι που
εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης, (iv) τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, έστω και αν
αυτά έχουν πραγματοποιηθεί με πίστωση του τιμήματος, (v) οι χονδρικές πωλήσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί
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τιμολόγιο πώλησης, για παράδειγμα η πώληση επαγγελματικού αυτοκινήτου με συμβολαιογραφική πράξη. Με βάση τα
∆ΛΠ οι προβλέψεις, ως προς την επιμέτρησή τους, εντάσσονται στις υποχρεώσεις της οντότητας, ενώ μετά την αρχική
αναγνώρισή τους (δηλαδή, μετά τον χαρακτηρισμό τους), καταγράφονται στα βιβλία βάσει του αναμενόμενου ποσού,
το οποίο θα απαιτήσει η οντότητα, κατά τον διακανονισμό τους.
IX.
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Κατά την πρώτη εφαρμογή η εταιρεία προσάρμοσε τις τραπεζικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ,
παρακολουθώντας το μακροπρόθεσμο δανεισμό της στο αποσβεστέο κόστος.
X.
Υποχρεώσεις για τρέχουσα φορολογία
Η εταιρεία κατά την πρώτη εφαρμογή προέβει σε πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
XI.
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κατά την πρώτη εφαρμογή η εταιρεία προέβει σε προσαρμογή των μη εμπορικών της υποχρεώσεων λόγω αλλαγής
μεταβατικών λογαριασμών και λοιπών προβλέψεων.
XII.
Διαφορά Factoring
Κατά την πρώτη εφαρμογή η εταιρεία προέβει σε προσαρμογή των εμπορικών της απαιτήσεων & υποχρεώσεων
μεταφέροντας τις χρεωστικές απαιτήσεις από εκχωρημένες συμβάσεις factoring σε μείωση του δανεισμού της.
XIII.
Πρόβλεψη υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζομένους» , οι υποχρεώσεις για αποζημίωση υπολογίζονται στην
προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση
δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω
υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας
την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης .

32. Διαχείριση Κινδύνου
Η εταιρεία έχει εκτεθεί σε διάφορους οικονομικούς κινδύνους, όπως κίνδυνος αγοράς (διακύμανση συναλλαγματικών
ισοτιμιών, επιτόκια, τιμές αγοράς κ.λπ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Η έκθεση δεν θεωρείται
ουσιαστική εκτός από την περίπτωση του πιστωτικού κινδύνου. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου της εταιρεία
αποσκοπεί στον περιορισμό της αρνητικής επίπτωσης στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προέρχονται
από την αδυναμία για την πρόβλεψη των οικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές σε κόστος και
έσοδα.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνου ασκείται από τη Διοίκηση της εταιρείας. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
 Εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 Σχεδιασμός και επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας για μείωση κινδύνου.
 Άσκηση διαχείρισης κινδύνου σύμφωνα με τη διαδικασία που εγκρίνει η διοίκηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως τραπεζικές καταθέσεις, εμπορικούς χρεώστες και
πιστωτές καθώς και δάνεια.
Τα λογιστικά ποσά που παρουσιάζονται στη συνημμένη κατάσταση της οικονομικής θέσης για τους εισπρακτέους
εμπορικούς και λοιπούς λογαριασμούς, τους πληρωτέους εμπορικούς και λοιπούς δεδουλευμένους λογαριασμούς και
τις λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της σχετικά βραχυπρόθεσμης λήξης
αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων. Η διοίκηση θεωρεί ότι η εύλογη αξία των δανείων και του δανεισμού με
μεταβλητό επιτόκιο προσεγγίζει τα ποσά που παρουσιάστηκαν στις καταστάσεις της οικονομικής θέσης, κυρίως
εξαιτίας των μεταβλητών επιτόκιων.
Εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία στις οικονομικές
καταστάσεις ταξινομούνται βάσει της ιεραρχίας της εύλογης αξίας, όπως περιγράφεται παρακάτω, βάσει της εισροής
του κατώτατου επιπέδου που θεωρείται σημαντική για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας στο σύνολό της:
 Επίπεδο 1 — Καθορισμένες (μη προσαρμοσμένες) τιμές αγοράς στις ενεργές αγορές για παρόμοια
περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις
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Επίπεδο 2 — Τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες η εισροή του κατώτατου επιπέδου που είναι σημαντική
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι εμφανής άμεσα ή έμμεσα
Επίπεδο 3 — Τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες η εισροή του κατώτατου επιπέδου που είναι σημαντική
για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας δεν είναι εμφανής.

Για τους σκοπούς των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας η εταιρεία έχει καθορίσει κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων βάσει της φύσης, των χαρακτηριστικών και των κινδύνων του περιουσιακού στοιχείου ή
υποχρέωσης και το επίπεδο της ιεραρχίας βάσει της εύλογης αξίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία διαχειρίζεται τη ρευστότητά της παρακολουθώντας προσεχτικά τις προγραμματισμένες πληρωμές
εξυπηρέτησης δανείων μακροπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων καθώς και τις ταμειακές εκροές σε καθημερινή
βάση. Οι ανάγκες σε ρευστότητα παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους σε ημερήσια και εβδομαδιαία
βάση.
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύψει
τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της επιχείρησης, έχοντας υπολογίσει τις ταμειακές εισροές που προκύπτουν από τη
λειτουργία της καθώς και τα ρευστά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών. Το κεφάλαιο για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες
ρευστότητας διασφαλίζεται επιπλέον από ένα επαρκές ποσό κεφαλαίου δανεισμού καθώς και από την πιθανότητα να
πουληθούν μακροπρόθεσμα οικονομικά στοιχεία.
Η λήξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (χωρίς απομείωση, έχοντας λάβει υπόψη την επίπτωση της
η
η
προεξόφλησης) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 και κατά την 1 Ιανουαρίου 2014 για την Εταιρεία αναλύεται ως
εξής:

< 90 μέρες
90-180 μέρες
180-365 μέρες
>1 έτους
Σύνολο:

Libytec Φαρμακευτική Α.Ε.
31.12.2015
957.572
50.098
203.545
1.269
1.212.484

31.12.2014
1.091.559
307.887
187.677
1.269
1.588.393

η

01.01.2014
922.002
359.424
281.289
9.969
1.572.684
η

Η λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 και κατά την 1 Ιανουαρίου
2014 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

Libytec Φαρμακευτική Α.Ε.
31.12.2015
Βραχυπρόθεσμα
Εντός

6 έως 12

6 μηνών

μήνες

Προμηθευτές

601.694

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

477.182

Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

555.409

Σύνολο

1.157.103
477.182

529.604

529.604

1.608.480

555.409

2.163.889

31.12.2014
Βραχυπρόθεσμα
Εντός

6 έως 12

6 μηνών

μήνες

Σύνολο
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Προμηθευτές

713.811

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

989.787

989.787

Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

365.917

365.917

Σύνολο

658.903

2.069.515

658.903

1.372.714

2.728.418

01.01.2014
Βραχυπρόθεσμα

Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός

6 έως 12

6 μηνών

μήνες

1.237.077

1.141.918

408.208

2.378.995
408.208

265.320
1.910.605

Σύνολο

265.320
1.141.918

3.052.523

Ζημίες από μετατροπή συναλλάγματος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης των εύλογων αξιών ή των ταμειακών ροών ενός
χρηματοοικονομικού μέσου λόγω των μεταβολών των συναλλαγματικών τιμών.
Επίσης, η εταιρεία προβαίνει σε πληρωμές σε διάφορα νομίσματα, όπως δολάρια Αμερικής. Παρόλα αυτά η εταιρεία
δεν θεωρεί ότι οι πληρωμές σε ξένο νόμισμα είναι ουσιώδεις ούτε ότι ενδέχεται το συνάλλαγμα να προκαλέσει
σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της εταιρείας.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας για την Εταιρεία εάν ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατεί να
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς είναι η λογιστική αξία των
περιουσιακών στοιχείων.
Οι εισπρακτέοι εμπορικοί λογαριασμοί θα μπορούσαν εν δυνάμει να έχουν αρνητική επίπτωση στη ρευστότητα της
Εταιρείας . Παρόλα αυτά, λόγω του μεγάλου αριθμού πελατών και της διαφοροποίησης της βάσης των πελατών δεν
υφίσταται συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις παραπάνω εισπρακτέες απαιτήσεις.
Η Εταιρεία έχει καθιερώσει ειδικές πιστωτικές πολιτικές βάσει των οποίων οι πελάτες αναλύονται ως προς την
πιστοληπτική τους ικανότητα και γίνεται αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων τόσο πριν όσο και αφότου
περιέλθουν σε υπερημερία και επισφάλεια. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου οι πελάτες
ομαδοποιούνται βάσει των πιστωτικών τους χαρακτηριστικών, του προφίλ παλαίωσης και της ύπαρξης οικονομικών
δυσχερειών στο παρελθόν. Οι πελάτες που χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς ως προς την εκτιμώμενη ζημία που αναμένεται και γίνεται πρόβλεψη κατάλληλης απομείωσης.
Επιπρόσθετα των παραπάνω, η εταιρείας εκχωρεί σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ένα ποσοστό 40% περίπου
των εισπρακτέων απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής. Πέραν αυτού, οι υπόλοιπες εισπρακτέες απαιτήσεις (εγχώριες),
είναι ήδη ασφαλισμένες σε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες.
Διαχείριση κεφαλαίων
Ο κύριος στόχος της διαχείρισης κεφαλαίων της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι θα διατηρήσει ισχυρή πιστωληπτική
ικανότητα και δείκτη υγιών κεφαλαίων ώστε να στηρίζουν τις επιχειρηματικές τους δράσεις και να μεγιστοποιούν την
αξία των μετόχων.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή της διάρθρωση και την αναπροσαρμόζει εν όψει των μεταβολών των
οικονομικών συνθηκών. Για να διατηρηθεί ή αναπροσαρμοστεί η κεφαλαιακή διάρθρωση της , η Εταιρεία μπορεί να
τροποποιήσει το μέρισμα που διανέμεται στους μετόχους, την απόδοση κεφαλαίων στους μετόχους ή και να εκδώσει
νέες μετοχές.
Ένα σημαντικό μέσο για τη διαχείριση κεφαλαίων είναι η χρήση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης (δείκτης καθαρού
χρέους προς συνολικό κεφάλαιο) που παρακολουθείται σε επίπεδο εταιρείας. Το καθαρό χρέος περιλαμβάνει τα
τοκιζόμενα δάνεια μείον τις ταμειακές ροές, τα ισοδύναμα αυτών και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά
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Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως
από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015
(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)
στοιχεία.
Ο παρακάτω πίνακας καταδεικνύει την εξέλιξη του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης για την Εταιρεία.
Libytec Φαρμακευτική Α.Ε.
31.12.2015
31.12.2014
Συνολικό χρέος
477.182
989.787
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα
(82.719)
(25.553)
Καθαρό χρέος
394.463
964.234
Ίδια Κεφάλαια
227.956
233.411
Συνολικό κεφάλαιο (Καθαρό
χρέος & ίδια κεφάλαια)
622.419
1.197.645
Δείκτης χρηματοοικονομικής
μόχλευσης

63%

33. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων

01.01.2014
408.208
(177.883)
230.325
382.980
613.305

81%

38%

η

Οι οικονομικες καταστασεις για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στις 31/08/2016

Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πολυχρόνης-Κωλέτης Θεόδωρος Κάτσος Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΟΙ

Κάτσου Ελένη
Τζέν Μαρίνα

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μαυρέλης Ιωάννης
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